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Abstract	
	

The focus of this master thesis in on the new Danish general conditions for building and construction 

works and supplies, AB18 and how relational rent can be created in such a dynamic contractual 

environment. These conditions play a dominant role in the Danish construction law. The foundation 

of this thesis is to carry out an analysis of the contractual relationship, where the focus is on how to 

gain relational rent in unexpected circumstances, through strategic contracting where AB18 is agreed 

to be the general condition of the agreement. 

The thesis starts with examining the new Danish general conditions, to qualify the main changes and 

the relational effects there might be. Next, an analysis of the Danish background law is tested for 

effects on the contractual relation. The results that is qualified by this analysis is showing that the 

relation is not fostering a continuance, why an economic frame had to be included to make an 

interdisciplinary analysis and gain knowledge about how to achieve relational rent.  

By conducting the interdisciplinary analysis, it can be concluded that creating relational rent in 

construction contracts can happen by relationship specify, that reflects a commitment, not only 

towards the contractor, but also towards the relationship itself. In addition, the use of proactive clauses 

through strategic contracting in construction contracts, can help to control the unexpected 

circumstances.  

Finally, these results reflect a contract approach that is not supported by AB18 or the Danish 

background law, which means that the contract must be adapted for relational rent to be created.  

	 	



Side	5	af	80	
		

Kapitel	1.	Problemstilling	

1.1	Indledning	

Den	nuværende	bygge	-	og	anlægsbranche	er	præget	af	mange	infrastrukturprojekter,	og	sigter	mod	

fremgang.	Dansk	Byggeri	har	i	oktober	2018	udarbejdet	en	konjunkturanalyse,	som	dokumenterer	

en	byggeopsving	 forårsaget	af	 forbedringer	 i	den	danske	økonomi,	hvilket	svarer	 til	en	stigning	 i	

byggebeskæftigelsen	på	mere	end	28.000	personer	i	perioden	fra	2013	til	2018	samt	en	forventet	

stigning	på	35.000	boliger	i	år	2020.1	Bygge	og	anlægssektoren	har	været	præget	af	høj	aktivitet,	

hvilket	har	medført	fremgang	og	kontinuerlig	forbedring	i	branchen,	som	ikke	alene	afspejles	af	den	

teknologiske	udvikling,	men	også	af	den	kontraktuelle	udvikling.	Dette	betyder,	at	der	er	tale	om	et	

område,	som	kendetegnes	ved	en	særlig	kontrakt	mellem	bygherren	og	entreprenøren,	som	tilsigter	

en	 egentlig	 frembringelse,	 herunder	 en	 resultatkontrakt.2	 Denne	 frembringelse,	 som	 ofte	 ikke	

eksisterer	 på	 kontraktindgåelsestidspunktet,	 bliver	 sjældent	 konstrueret	 uden	 problematiske	

efterfølgende	omstændigheder.	Der	er	nemlig	tale	om	et	område	der	er	særlig	sårbar	under	hele	

kontraktindgåelsesprocessen,	hvor	konflikter	nemt	kan	opstå	og	medføre	negative	konsekvenser	

for	byggeriets	aktører	og	deres	samarbejdspartnere,	herunder	bygherren	samt	entreprenøren.		

En	 løsning	 på	 konflikter,	 der	 opstår	 mellem	 kontrahenterne	 resulterer	 oftest	 i	 lange	 og	

omkostningstunge	 retslige	 forløb	 på	 baggrund	 af	 egen-optimering,	 hvor	 løsningen	 søges	 i	 de	

reaktive	 kontraktbestemmelser.	 En	 undersøgelse	 af	 verdens	 største	 Contract	 Management	

organisation-	 International	Association	 for	Contract	and	Commercial	Management	 (IACCM),	blev	

foretaget	i	2011	og	viser	at	denne	tilgang	resulterer	i	et	tab	mellem	5-7%	på	bundlinjen.3	

Der	må	klart	erkendes,	at	der	er	tale	om	en	målkonflikt	mellem	entreprenøren	og	bygherren,	da	

disse	 hver	 især	 har	 forskellige	 interesser,	 men	 kun	 ét	 afslutningsmål,	 som	 er	 bygget	 på	 et	

længevarende	 samarbejde.	 En	 dominerende	 faktor,	 som	 øger	 kompleksiteten	 i	 samarbejdet	 er,	

manglen	af	lex	specialis	i	dansk	ret,	som	regulerer	forholdet	mellem	bygherren	og	entreprenøren.	

Forholdet	har	derfor	været	reguleret	af	et	sæt	standardvilkår	for	entreprise	Almindelige	Betingelser	

																																																													
1	Dansk	Byggeri	(2018).	Konjukturanalyse	oktober	2018,	s.	3.	Rapporten	er	tilgængelig:	
https://www.danskbyggeri.dk/media/35374/dansk-byggeris-konjunkturanalyse-oktober-2018.pdf		
2	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten	s.	29		
3	Jf.	IACCM,	(2011).	Top	Terms	in	Negotiation,	s.	7	
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(AB)4.	Disse	sæt	standardvilkår	(agreed	documents),	er	udarbejdet	ved	forhandling	mellem	bygge-	

og	 anlægsbranchens	 parter	 og	 udgør	 samlet	 AB-systemet.	 Det	 er	 klart	 det	 mest	 dominerende	

aftaleretligt	 udgangspunkt	 i	 alle	 entrepriseforhold,	 hvis	 formål	 har	 været	 stærkt	 præget	 af	 at	

afspejle	 virkeligheden	 inden	 for	bygge-	og	anlægsvirksomheden	 samt	 skabe	en	 ligevægt	mellem	

parterne	og	deres	modsatrettede	interesser.	5	

AB-systemets	 seneste	 revision	 af	Almindelige	 betingelser	 for	 arbejder	 og	 leverancer	 i	 bygge-og	

anlægsvirksomhed	af	1992,	har	vist	sig	for	at	være	utidssvarende,	da	branchen	har	været	præget	af	

en	 udvikling.	 Parterne	 har	 haft	 en	 høj	 tilbøjelighed	 til	 at	 inkorporere	 fravigelser	 til	 det	 valgte	

standardvilkår	 for	 entreprise,	 som	 har	 ført	 til	 uklarheder	 i	 risiko	 -	 og	 ansvarsfordelingen	 samt	

misforståelser	i	det	langvarige	samvirke.6	Derudover,	har	innovation,	den	teknologiske	fremgang,	

og	ikke	mindst	udviklingen	i	samarbejdsformen	sat	spørgsmålstegn	ved,	om	AB92	stadig	afspejler	

branchens	behov	i	dag.		

Klima-,	energi-	og	bygningsministeren	samt	byggeriets	parter	blev	enige	om	at	revidere	AB-systemet	

i	år	2013,	hvorefter	AB-udvalget	besluttede	sig,	for	at	offentliggøre	det	nye	AB-system	d.	21.	juni	

20187.		

Hensigten	med	 revisionen	 er	 at	 optimere	 og	 kvalitetssikre	 aftalegrundlaget,	 til	 at	 håndtere	 den	

hurtige	udvikling	 i	byggebranchen	 i	dag,	hvorfor	det	er	særlig	 interessant	at	undersøge,	hvordan	

dette	håndteres	på	i	udgangspunkt	med	AB18.8	

Der	er	tale	om	et	forenklet	aftaleretligt	dokument	set	i	forhold	til	sådan	et	komplekst	område,	som	

har	 til	 hensigt	 at	 imødekomme	 enhver	 entreprise	 uanset	 størrelse	 og	 omfang.9	 Der	 ønskes	

																																																													
4	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten	s.	51	
5	Iversen,T.(2016)	Entrepriseretten	s.	51.		
6	Kommissorium	for	revision	af	AB-systemet	–	Fremtidens	konkurrencedygtige	byggeri	via	kvalificerede	aftaler	af	den	
22.	september	2014,	s.	1.	Tilgængelig	på:		
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/~/media/3FAB8605E7494468B732CB01737719BB.ashx		
7	Det	nye	AB-system	er	bestående	af	dokumenterne:	AB	18	(erstatter	AB	92),	ABT	18,	(erstatter	ABT	93),	Appendikser	
(APP)	om	projektoptimering,	projektudvikling,	driftskrav	og	incitamenter,		
AB	Forenklet,	ABR	Forenklet		
8	Kommissorium	for	revision	af	AB-systemet	–	Fremtidens	konkurrencedygtige	byggeri	via	kvalificerede	aftaler	af	den	
22.	september	2014,	s.	2	
9	Kommissorium	for	revision	af	AB-systemet	–	Fremtidens	konkurrencedygtige	byggeri	via	kvalificerede	aftaler	af	den	
22.	september	2014,	s.	2	
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undersøgt,	hvordan	bygherren	og	entreprenøren	kan	håndtere	de	efterfølgende	omstændigheder	

ved	anvendelse	af	AB18.		

Mere	præcist	vil	der	blive	lagt	vægt	på,	hvordan	parterne	ved	hjælp	af	strategisk	kontrahering	kan	

medvirke	til	at	skabe	relationsrente	og	et	succesrigt	med	henblik	på	efterfølgende	omstændigheder.		

1.2	Problemformulering		
Følgende	problemformulering	ønskes	besvaret:		

Hvorledes	kan	parterne	med	udgangspunkt	i	AB18	udøve	strategisk	kontrahering	til	at	understøtte	
realisering	af	relationsrente	i	forbindelse	med	efterfølgende	omstændigheder.		

Dette	giver	anledning	til	følgende	underspørgsmål:		

- Hvilke	udfordringer	giver	obligationsrettens	almindelige	del	til	regulering	af	de	efterfølgende	
omstændigheder		
	

- Hvordan	kan	parterne	opnå	 relationsrente	 i	henhold	 til	opfyldelsen	af	de	 fire	kumulative	
betingelser,	som	stilles	af	Jeffrey	H.	Dyer	&	Harbir	Singhs	
	

	

1.3	Synsvinkel	
Afhandlingen	 tager	 afsæt	 i	 de	 problematikker,	 der	 opstår	mellem	 bygherren	 og	 entreprenøren,	

såfremt	AB	18	vedtages	mellem	parterne	i	et	konkret	byggeprojekt,	hvorfor	synsvinklen	vil	være	på	

kontraktforholdet	mellem	bygherren	og	entreprenøren.		

Afhandlingen	 vil	 præsentere	 det	 mest	 realitetsnære	 kontraktforhold	 med	 fokus	 på,	 hvordan	

parterne	i	kan	skabe	relationsrente	såvel	som	merværdi	via	samarbejdet,	ved	at	udøve	strategisk	

kontrahering	med	en	afvejning	af	kombinationen	mellem	re-	og	proaktive	bestemmelser.		

Set	 fra	parternes	 synsvinkel,	er	der	 tale	om	et	partsforhold,	 som	 ikke	kun	 reflekterer	 forskellige	

interesser,	men	til	dels	også	forventninger	som	ofte	er	uigennemskuelige,	hvorfor	afhandlingen	vil	

have	parternes	kontraktrelation	som	synsvinkel.	

I	 den	 henseende,	 vil	 fokus	 rette	 sig	 på	 kontraktrelationen	 samt	 hvordan	 parterne	 kan	 vha.	 den	

interdisciplinære	 sammenhæng,	 herunder	 mellem	 jura	 og	 økonomi,	 medvirke	 til	 at	 skabe	

relationsrente	samt	et	højt	økonomisk	output	såvel	 i	samarbejdet	som	i	 forhold	til	omverdenen.	
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Dette	medfører,	at	samarbejdet	fordrer	en	efficient	incitamentsstruktur,	da	der	ved	inddragelse	af	

økonomisk	teori	muliggøres	at	løse	de	problemstillinger	som	AB18	og	obligationsrettens	almindelige	

del	giver	anledning	til	i	forhold	til	at	udøve	strategisk	kontrahering,	hvorigennem	der	opnås	varige	

konkurrencemæssige	fordele.	Dette	indebærer,	at	der	skal	skabes	tillid	i	relationen	så	der	i	bedste	

fald	incitamentsforenelighed.		

1.4	Afgrænsning	
En	 entrepriseaftale	 er	 en	 unik	 strukturel	 sammensætning	 af	 mange	 faglige	 discipliner,	 som	

indebærer	 adskillige	 forhandlinger,	 der	 involverer	 byggeprojektets	 parter	 gennem	 hele	

værdikæden.	Afhandlingens	fokus	vil	derfor	kun	omfatte	kontraktrelationen	som	følger	af	en	privat	

entreprise	 mellem	 to	 erhvervsdrivende	 parter,	 herunder	 to	 juridiske	 personer,	 som	 indgår	 en	

gensidig	aftale	vedrørende	udførelsen	af	et	arbejde,	hvor	den	ene	part	defineres	som	bygherre	og	

den	 anden	part	 defineres	 som	entreprenør.	Derfor	 vil	 afhandlingen	 af	 hensyn	 til	 relevans	 i	 den	

konkrete	situation,	hverken	behandle	kontrakter	indgået	mellem	en	offentlig	part	og	en	privat	part	

eller	 en	 forbruger	 og	 en	 privat	 part.	 I	 tilføjelse	 hertil,	 vil	 reglerne	 om	 EU-retten,	 herunder	

udbudsretten	ikke	behandles	nærmere.		

Konklusionen	i	afhandlingen,	vil	 ikke	inddrage	en	normativ	konklusion	på	hvilket	af	AB-systemets	

standardaftale	 dokumenter	 er	 at	 foretrække,	 da	 det	 kræver	 nærmere	 empiriske	 studier.	 I	 den	

henseende	vælges	der	at	blive	afgrænset	 fra	at	behandle	 ‘Almindelige	Bestemmelser	 for	 teknisk	

rådgivning	 og	 bistand’	 (ABR),	 ‘Almindelige	 Betingelser	 for	 Totalentreprise’	 (ABT),	 tilhørende	

appendixer	 og	 forenklet	 dokumenter.	 I	 tilknytning	 hertil	 vil	 afhandlingens	 grundlæggende	

fokusområde	relatere	sig	til	AB18,	hvorfor	afhandlingen	alene	omfatte	en	faktuel	gennemgang	af	

de	 mulige	 effekter,	 som	 AB18	 vil	 medføre	 i	 et	 kontraktuelt	 perspektiv.	 Afhandlingen	 tager	 et	

teoretisk	afsæt	uden	inddragelse	af	empiri.		

Der	afgrænses	fra	at	analysere	gevinstklausuler	og	det	efficiente	kontraktbrud.		

Derudover	 beskæftiger	 afhandlingen	 sig	 med	 parternes	 incitamentsforenelighed,	 således	 at	

parterne	 opfylder	 deres	 forpligtelser	 og	 skaber	 relationsrente.	 Dertil	 ligger	 den	 grundlæggende	

teoriramme	 for	 afhandlingen	 i	 strategisk	 kontrahering,	 hvor	 spørgsmålet	 om	

misligholdelsesbeføjelser,	hvad	enten	de	hidrører	fra	AB18	eller	den	almindelige	obligationsret	ikke	

er	det	centrale	hovedfokusfokus.	
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Gennemførelsen	 af	 et	 rettidigt	 byggeri	 omfatter	 opfyldelsen	 af	 en	 række	 myndighedskrav,	 fx	

regulering	 omhandlende	 de	 miljømæssige	 aspekter,	 bygningens	 konstruktion,	 tilslutnings-	 eller	

planmæssige	 forhold	 osv.	 Disse	 aspekter	 spiller	 en	 væsentlig	 rolle	 i	 entrepriseforhold,	 da	

godkendelse	 af	 myndighedskrav	 er	 med	 til	 at	 sikre	 at	 parternes	 kontraktuelle	 forpligtelse	 kan	

realiseres.	Af	hensyn	til	afhandlingens	omfang,	vil	der	afgrænses	fra	at	behandle	disse	regler.			

	 	

1.5	Erhvervsjuridisk	metode	
I	afhandlingen	anvendes	den	erhvervsjuridiske	metode,	som	danner	den	metodiske	ramme	for	at	

besvare	problemformuleringen.		

Samspillet	mellem	jura	og	økonomi	vil	blive	belyst,	således	at	der	fraviges	fra	den	fagmonopolære	

tilgang,	 til	 fordel	 for	 den	 interdisciplinære	 tilgang,	 som	 en	 forudsætning	 for	 en	 selvstændig	

videnskabelig	 indsats.10	 Den	 helt	 grundlæggende	metodiske	 ramme	 vil	 begrunde,	 hvordan	man	

anvender	 den	 økonomiske	 teori	 som	 et	middel	 til	 at	 berige	 juraen,	 for	 at	 kvalificere	 den	mest	

kontraktkoncipering	 med	 henblik	 på	 at	 opnå	 relationsrente.		

Et	vigtigt	karakteristika	ved	den	erhvervsjuridiske	metode,	er	at	problemejeren	er	fastlagt	ved	at	

være	 en	 virksomhed.11	 Eftersom	 afhandlingen	 vil	 klarlægge	 bygherrens	 og	 entreprenørens	

interesser,	vil	problemejerne	ifølge	den	erhvervsjuridiske	metode	omfatte	begge	parter	med	fokus	

på	 hvordan	 den	 virksomhed	 kan	 egenoptimere.	 Det	 fokus	 tillempes	 i	 forhold	 til	 strategisk	

kontrahering,	 da	 fokus	 her	 er	 kontraktrelationen	mellem	parterne	 og	 hvorledes	 kontrakten	 kan	

bruges	som	et	middel	til	at	opnå	vedvarende	konkurrencemæssige	fordele	på	markedet	og	i	bedste	

fald	opnå	relationsrente.	Petersen	&	Østergaard	definerer	strategisk	kontrahering	således:	

“In	contrast,	we	view	strategic	contracting	as	characterized	by	the	aim	of	generating	relational	rent	

through	the	use	of	both	proactive	and	reactive	provisions	that,	based	on	resource	complementarity	

and	strategic	fit	between	the	contract	parties,	protect	knowledge	exchange	and	relationship	specific	

																																																													
10	Østergaard,	K.	(2003).	Metode	på	cand.merc.jur.	studiet.	Julebog	2003,	s.	285.	
11	Østergaard,	K.	(2003).	Metode	på	cand.merc.jur.	studiet.	Julebog	2003,	s.	280.		
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investments	 from	opportunistic	behavior.	Hence,	a	strategic	contract	 is	a	partnership	arrangement	

through	which	the	contracting	parties	aim	to	achieve	joint	competitive	advantage.”	12	

Erhvervsjuridisk	metode	differentierer	sig	 fra	retsøkonomien,	da	 fokus	er	at	målrette	økonomisk	

teori	på	retlige	forhold	og	vurderer	disse	med	økonomiske	teori	og	modeller13.		

Den	 erhvervsjuridiske	 metode	 udgør	 som	 nævnt	 den	 overordnede	 metodisk	 ramme	 for	

afhandlingen,	men	med	den	modifikation,	at	kontraktrelationen	er	i	fokus	med	henblik	på	at	både	

entreprenørens	 og	 bygherrens	 interesser	 tilgodeses.	 Målsætningen	 er	 derfor	 at	 skabe	

incitamentsforenelighed	mellem	bygherren	og	entreprenøren	i	det	omfang	det	er	muligt.	Herunder	

er	 det	 vigtigt	 at	 fordre	 fælles-optimering,	 hvor	 der	 i	 bedste	 fald	 opnås	 en	 vedvarende	

konkurrencemæssig	fordel,	således	at	der	skabes	relationsrente.		

Det	er	derfor	vigtigt,	at	parterne	sikrer	et	dedikeret	samarbejde	ved	en	forståelse	af	gældende	ret	

til	at	kvalificere	juraen	samt	drage	fordel	af	de	indsigter,	som	fremføres	af	økonomisk	teori.		

De	to	samfundsvidenskaber,	jura	og	økonomi	differentiere	sig	i	deres	metodiske	tilgange	Af	hensyn	

til	relevans	vil	juraen	blive	behandlet	særskilt	i	kapitel	3.	En	integreret	samt	suppleret	fremstilling	af	

både	jura	og	økonomi	vil	blive	behandlet	i	kapitel	4.	

Forud	herfor	er	det	vigtigt	at	påvise,	hvordan	den	retsdogmatiske	analyse,	 i	 fællesskab	med	den	

økonomiske	 teori,	 kan	 bidrage	 til	 konciperingen	 af	 kontrakten,	 på	 baggrund	 af	 strategisk	

kontrahering.14		

	

Forud	herfor	er	det	vigtigt	at	fremvise	hvordan	den	retsdogmatiske	analyse,	i	fællesskab	med	den	

økonomiske	 teori,	 kan	 bidrage	 til	 konciperingen	 af	 kontrakten,	 på	 baggrund	 af	 strategisk	

kontrahering.15		

																																																													
12	Petersen,	B	og	Østergaard,	K.	(2018).	Reconciling	Contracts	and	Relational	Governance	Through	Strategic	
Contracting,	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3,	s.267.	
13	Nielsen,	R.,	&	Tvarnø,	C.	D.	(2017).	Retskilder	og	retsteorier.	Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	292.	
14	Østergaard,	K.	(2003).	Metode	på	cand.merc.jur.	studiet.	Julebog	2003,	s.	284	
15	Østergaard,	K.	(2003).	Metode	på	cand.merc.jur.	studiet.	Julebog	2003,	s.	284	
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1.6	Juridisk	metode	
I	afhandlingen	benyttes	den	retsdogmatiske	metode	til	at	udlede	gældende	ret	på	området	ud	fra	

af	den	eller	de	relevante	retskilder16.	Gældende	ret,	de	lega	lata,	er	en	betegnelse	for	det	gyldige	

resultat,	 som	 domstolene	 ville	 have	 kommet	 frem	 til	 ved	 udførelsen	 af	 den	 retsvidenskabelige	

analyse	 på	 en	 konkret	 problemstilling17.	 Derudover	 vil	 retsdogmatikken	 også	 være	 et	 essentielt	

delelement	 i	 den	 erhvervsjuridiske	 metode.	 Ifølge	 den	 danske	 retsfilosof	 Alf	 Ross,	 er	

retsdogmatikken	 ’en	 lære	 om	 normer,	 ikke	 i	 normer’.18	 Hans	 teoretiske	 udgangspunkt	 beskrev	

retsdogmatikken	 værende	 en	 prognoseteori	 i	 retsrealismen.	 En	 mere	 aktuel	 holdning	 til	

retsdogmatisk	metode	formidles	af	Christina	D.	Tvarnø	og	Ruth	Nielsen,	som	en	’sprogligt	funderet	

analyserende	metode,	der	fortolker	og	systematiserer	et	retligt	materiale’.19	Man	kan	derfor	udlede,	

at	retsdogmatikkens	positivistiske	karakter,	har	til	formål	at	bidrage	til	forståelsen	af	retskilderne	

samt	anvendelsen	af	disse	for	at	fastlægge	gældende	ret.20	

Som	 det	 fremgår	 ovenfor,	 er	 der	 ingen	 lovgivning	 i	 Danmark	 der	 regulerer	 forholdet	 mellem	

entreprenør	 og	 bygherre.	 Dog,	 er	 der	 en	 tendens	 til,	 at	 parternes	 aktivt	 vedtager	 Almindelige	

Betingelser	AB,	nemlig	i	mere	end	90%21	af	alle	entrepriseforhold.	Der	er	altså	tale	om	aftalevilkår,	

som	er	meget	hyppigt	anvendelige	mellem	parterne.		

Grundet	mangel	på	speciallovgivning,	og	dermed	mangel	på	en	gensidig	aftale,	vil	retsområdet	blive	

reguleret		i	øvrigt	af	de	almindelige	aftale-	og	obligationsretlige	grundsætninger.		

Det	nye	regelsæt	udledes	på	baggrund	af	AB-udvalgets	høringsudkast,	som	forudsætter	vedtagelsen	

og	herefter	virkningen	af	det	nye	AB18	dokument.	Det	nye	regelsæt	afløser	det	tidligere	AB	92,	men	

der	er	i	sagens	natur	endnu	ikke	er	noget	trykt	retspraksis,	der	er	afgjort	efter	AB	18.	Man	kan	dog	

ikke	afvise,	at	nogle	af	reglerne	samt	principperne	i	AB	92	har	en	gentagende	effekt.		Det	betyder	at	

den	 retspraksis,	 som	foreligger	efter	AB	92	vil	 stadig	have	en	præjudikatværdi,	også	 i	 forhold	 til	

																																																													
16	Ross,	A.	(1953).	Om	ret	og	retfærdighed.	Nyt	Nordisk	Forlag,	s.	47	og	Østergaard,	K.	(2003).	Metode	på	
cand.merc.jur.	studiet.	Julebog	2003,	s.	276	
17	Nielsen,	R.,	&	Tvarnø,	C.	D.	(2017).	Retskilder	og	retsteorier.	Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	30.	
18	Ross,	A.	(1953).	Om	ret	og	retfærdighed.	Nyt	Nordisk	Forlag,	s.	29.	
19	Nielsen,	R.,	&	Tvarnø,	C.	D.	(2017).	Retskilder	og	retsteorier.	Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	278.	
20	Nielsen,	R.,	(2002).	Retskilderne.	s.	202.	
21	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten.	Jurist-og	Økonomforbundet.	s.	51	
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fortolkningen	af	AB18.	Herunder	vil	betænkningerne	til	AB	18	også	anvendes	til	fortolkningen,	da	

dette	bidrager	til	forståelsen	samt	betydningen	af	regelsættets	væsentligste	ændringer.		

På	 baggrund	 af	 de	 pågældende	 retskilder,	 kan	 gældende	 ret	 fastlægges	 ved	 brug	 af	 den	

retsdogmatiske	metode,	og	som	i	sin	positivistiske	tilgang,	har	til	hensigt	at	beskrive,	forklare	og	

systematiserer	hvad	gældende	ret	er.		

Mere	præcist,	vil	den	retsdogmatiske	metode	benyttes	i	kap	2	og	3,	hvorefter	en	normativ	metode	

anvendes	med	henblik	på	at	den	økonomiske	 teori	 kan	kvalificere	 indholdet,	hvormed	man	skal	

ændre	eller	supplere	bestemmelserne	i	AB18.		

	

1.7	Økonomisk	metode	
Den	 økonomiske	 metode	 indgår	 som	 en	 komponent	 i	 den	 erhvervsjuridiske	 metode	 og	 har	 til	

hensigt	 at	 berige	 den	 juridiske	 analyse,	 således	 at	 der	 sker	 en	 integration	 af	 de	 to	

samfundsvidenskaber.	 	 Formålet	 er	 dermed	 at	 danne	 et	 kvalificeret	 beslutningsgrundlag	 for	

virksomhedens	gevinstmaksimering.	Her	er	det	vigtigt	at	iagttage	de	muligheder,	der	er	økonomisk	

efficiente,	herunder	anvende	kontrakten	til	at	meroptimere	og	opnå	en	konkurrencemæssig	fordel	

på	markedet.22	Der	er	derfor	helt	fundamentalt	at	anvende	den	økonomiske	teori,	som	et	middel	til	

at	kvalificere	den	mest	optimale	tankegang	i	forbindelse	med	kontraktkoncipieringen.		

Den	økonomiske	teori	skelner	mellem	to	grundlæggende	retningsteorier:	den	neoklassiske	økonomi	

og	den	nyinstitutionelle	økonomi.	Det	sammenfaldende	udgangspunkt	for	de	to	økonomiretning	er	

deres	opfattelse	af	virksomheden	som	analyseenhed	og	markedet	som	analyseniveau.	Begge	teorier	

bygger	på	bestemte	aktørforudsæt-ninger,	hvilket	er	en	væsentlig	forskel	fra	den	retsdogmatiske	

metode,	som	i	sin	tilgang	er	aktørforudsætningsuafhængig23.		Det	skal	dog	bemærkes,	at	parternes	

informationsniveau	 opfattes	 forskelligt	 i	 disse	 teorieretninger.	 Parterne	 anses	 for	 at	 være	 fuldt	

rationelle	 i	 den	 neoklassiske	 økonomi	 og	 derfor	 træffer	 rationelle	 valg	 til	 forskel	 fra	 den	 ny-

																																																													
22	Østergaard,	K.	(2014),	Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenskaben.	Retfærd,	
37(3/149),	7	samt	s.	8.		
23	Østergaard,	K.	(2003).	Metode	på	cand.merc.jur.	studiet.	Julebog	2003,	s.	272	samt	s.	274.		
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institutionelle	økonomi,	hvor	parterne	anses	for	at	være	begrænset	rationelle	på	et	marked	med	

enten	imperfekt	eller	asymmetrisk	information.24		

I	neoklassisk	teori	er	beslutninger	ikke	påvirket	af	hinanden.	Der	opereres	på	et	marked	med	mange	

sælgere	 af	 homogene	 produkter	 og	 ingen	 transaktionsomkostninger	 forbundet	 med	 at	 enten	

tiltræde	eller	udtræde	det	pågældende	marked.25		

Virksomheden	antages	således	for	at	være	en	rationel	profitmaksimerende	enhed,	hvis’	overordnede	

formål	er	at	skabe	profit	gennem	unitære	og	homogene	beslutninger.26	

Et	 fortrin	 ved	 anvendelsen	 af	 den	 neoklassiske	 teori	 er	 forståelsen	 af	 markedet	 og	 hvordan	

prisfastsættelse	og	udbud	bestemmes	i	et	samfundsøkonomisk	optimum.27	Dog,	er	det	ikke	en	teori	

der	 baserer	 en	 dybere	 forståelse	 for	 virksomhedens	 interne	 adfærdsmekanismer	 såvel	 som	

organisatoriske.28	Denne	økonomiske	disciplin	vil	ikke	blive	anvendt	i	afhandlingen,	da	den	ikke	giver	

en	realistisk	forståelse	af	entrepriseaftaler	i	sin	metodiske	forstand.	Der	tilstræbes	at	arbejde	med	

de	mest	realistiske	og	dynamiske	forudsætninger	givet	kontraktkoncipieringen	på	området,	hvorfor	

den	nyinstutionelle	teori	er	mest	nærliggende.		

Det	grundlæggende	omdrejningspunkt	for	valget	af	den	økonomiske	fremstilling	i	afhandlingen,	er	

at	 den	 nyinstitutionelle	 økonomi	 inkluderer	 transaktionsomkostninger,	 til	 forskel	 fra	 den	

neoklassiske	teori,	som	ikke	inkluderer	disse,	da	virksomhedsperspektivet	tilsigter	en	pareto	optimal	

ressourceallokering	 på	 markedet.29	 Disse	 transaktionsomkostninger,	 som	 er	 forbundet	 med	

kontraktrelationen,	 udgør	 en	 væsentlig	 del	 af	 kontraktens	 opfyldelse,	 hvorfor	 det	 er	 vigtigt	 at	

introducere	teorien	om	de	4K.30			

																																																													
24	Østergaard,	K.	(2014),	Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenskaben.	Retfærd,	
37(3/149),	9.		
25	Østergaard,	K.	(2003).	Metode	på	cand.merc.jur.	studiet.	Julebog	2003,	s.	272	samt	s.	273.		
26	Sornn-Friese,	Henrik.	Hvad	er	en	virksomhed	-	Erhvervsøkonomisk	teori	og	analyse.	Forlaget	Samfundslitteratur	
(2007),	s.	39	
27	Sornn-Friese,	Henrik.	Hvad	er	en	virksomhed	-	Erhvervsøkonomisk	teori	og	analyse.	Forlaget	Samfundslitteratur	
(2007),	s.	36	samt	37.		
28	Knudsen,	Christian.	(1994)	Økonomisk	metodologi.	Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	52.		
29	Østergaard,	K.	(2003).	Metode	på	cand.merc.jur.	studiet.	Julebog	2003,	s.	272.		
30	Oliver	Williamson	valgte	at	udvikle	transaktionsomkostningsteorien	på	baggrund	af	eksistens	af	
transaktionsomkostninger,	som	understøttes	i	artiklen	The	nature	of	the	firm	(1937)	af	Coase,	R.		
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De	fire	dimensioner	er	et	udtryk	for	hvilket	samarbejdsgrundlag	parterne	skal	have,	som	følge	af	ex	

ante	(prækontraktuelle	fase)	og	ex	post	(postkontraktuelle	fase)	transaktionsomkostninger31.	

Omkostningerne,	 som	 er	 forbundet	 med	 den	 prækontraktuelle	 fase	 omfattes	 af	 kontakt-,	

kontraktforhandling-	 og	 kontraktudfærdigelsesomkostninger,	 medens	 kontrolomkostningerne	

omfattes	af	den	postkontraktuelle	fase.	Teorien	om	de	4K	er	blevet	videreudviklet	med	hensigt	om	

at	 imødekomme	 strategisk	 kontrahering	 af	 professor	 Kim	 Østergaard	med	 afsnittet	 i	 “Ikke	 kun	

retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schamburg-Müller”	bærende	overskriften	“Strategisk	Kontrahering	-	

Efterfølgende	 omstændigheder:	 Om	 anvendelsen	 af	 hardship	 -	 og	 gevinstklausuler	 som	

kontraktjusteringsmekanismer”.	 Der	 sker	 således	 en	 udvidelse	 af	 teorien,	 hvor	 yderligere	 2	

omkostninger	 tilføjes	 i	 den	 postkontraktuelle	 fase,	 hermed	 kontraktjustering-	 og	

kommunikationsomkostninger.		

Det	grundlæggende	udgangspunkt	i	afhandlingen	er	anvendelse	af	agentteorien,	som	kan	henføres	

til	 den	 ny-institutionelle	 økonomi.	 Agentteorien	 giver	 det	 mest	 realitetsnære	 forhold	 mellem	

bygherren	 og	 entreprenøren	 for	 vurderingen	 asymmetrisk	 information32.	 Derudover	 vil	

agentteorien	 suppleres	 med	 Dyer	 &	 Singhs	 teoriramme	 vedrørende	 interorganisatoriske	

samarbejde.	Dyer	&	Singh	fremlægger	en	strategi,	som	omhandler	organisationernes	udvikling	af	

relationen,	 således	at	parterne	opnår	en	vedvarende	konkurrencemæssig	 fordel33.	Dyer	&	Singh	

fremlægger	desuden	Oliver	Williamsons	begreb	om	aktivspecifiteter,	som	først	og	fremmest	blev	

introduceret	 i	 transaktionsomkostningsteorien.	 Afhandlingen	 vil	 fokusere	 på	 de	 relevante	

aktivspecifiteter,	som	vil	have	relevans	i	forhold	til	besvarelsen	af	problemformuleringen.	I	tilføjelse	

hertil,	 vil	 transaktionsomkostningsteorien	 og	 agentteorien	 anvendes	 alternativt	 og	 partielt,	med	

henblik	på	at	besvare	afhandlingens	overordnede	problemformulering.		

																																																													
31	Østergaard,	K.	(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	Efterfølgende	omstændigheder:	Om	anvendelsen	af	hardship-	og	
gevinstklausuler	som	kontraktjusteringsmekanismer,	in	Jul	Clausen,	N.,	Dahlberg-Larsen,	J.,	Gram	Mortensen,	B.	O.	&	
Godsk	Pedersen,	H.	V.	(red.),	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schaumburg-Müller.	1.	udg.	København:	
Djøf/Jurist-	og	Økonomforbundet,	s.	440.		
32	Østergaard,	K.	(2014),	Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenskaben.	Retfærd,	37	
(3/149),	s.	10.		
33	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	675.	
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1.8	Interdisciplinær	metode		
Ved	at	gøre	brug	af	den	interdisciplinære	metode	og	trække	på	metodikkerne	fra	både	økonomi	og	

jura,	kan	man	bedre	kvalificere	substansen	af	de	fremadrettede	beslutninger	som	virksomheden	har	

i	mente.	Forud	herfor,	er	det	en	essentiel	forudsætning	for	den	interdisciplinære	metode,	at	den	

retsdogmatiske	metode	ikke	står	alene,	men	stimuleres	af	andre	samfundsvidenskaber,	herunder	

økonomi.	Centralt	 i	den	sammenhæng,	er	nøglen,	at	 sammensætte	det	økonomiske	 retsområde	

samt	efficiensanalysen	sammen	med	retsdogmatikken,	for	at	skabe	et	unisont	værktøj	med	henblik	

på	at	optimere	beslutningsgrundlaget.	Denne	proces	vil	blive	udfoldet	i	afhandlingen,	med	en	særlig	

amplifikation	i		kapitel	4.			

Hermed	er	formålet,	at	den	interdisciplinære	tilgang	vækkes	til	live	i	afhandlingen	ved	at	kvalificere	

indholdet	af	AB18	samt	teste	klausuler,	således	at	et	optimeret	beslutningsgrundlag	kan	opnås.		
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1.9	Disposition	for	afhandlingen	
 

Kapitel	1:	Problemstilling	

Præsentation	 for	 afhandlingens	 overordnede	 emnevalg,	 herunder	 problemstillingen,	 synsvinkel,	

den	 relevante	 metode	 og	 afgrænsningen.	 Formålet	 med	 kapitlet	 er	 at	 præsentere	 læseren	 for	

opgavens	 hovedfokus	med	 henblik	 på,	 at	 danne	 et	 fuldkomment	 overblik	 samt	 forståelse	 over	

opgavens	hovedsynspunkter.		

Kapitel	2:	Entrepriseretligt	udgangspunkt	

Dette	 kapitel	 introducerer	 AB	 18	 samt	 formålet	 med	 standartdokumentet	 i	 byggebranchen.		

Ydermere	 vil	 de	 væsentligste	 ændringer	 i	 det	 nye	 AB	 18,	 som	 følge	 af	 et	 revideret	 AB-system	

præsenteres	og	forudsætningerne	for	ændringerne	herom.	Der	forsøges	at	skabe	et	overblik	over	

de	væsentligste	ændringer.		

	

Kapitel	3:	Obligationsretligt	udgangspunkt		

Der	 foretages	 en	 juridisk	 analyse	 med	 henblik	 på	 at	 undersøge	 hvad	 retstilstanden	 mellem	

bygherren	 og	 entreprenøren	 tilsigter	 ved	 mangel	 af	 regulering	 i	 kontraktgrundlaget.	 Det	 er	

væsentligt	 at	 undersøge	 hvordan	 obligationsrettens	 almindelige	 del	 håndterer	 de	 efterfølgende	

omstændigheder	 i	kontraktrelationen,	og	om	de	 juridiske	ramme	er	tilstrækkelige	 i	 forhold	til	at	

udøve	strategisk	kontrahering.		

Kapitel	4	–	Strategisk	kontrahering	

Dette	kapitel	vil	fokusere	på	at	skabe	en	grundlæggende	økonomisk	ramme	for	afhandlingen,	hvor	

der	ønskes	at	tage	udgangspunkt	 i	principal-agent	teorien	og	belyse	de	mulige	udfordringer	som	

foreligger	 i	 kontraktforholdet	 mellem	 bygherren	 og	 entreprenøren.	 Derefter	 vil	 afhandlingen	

foretages	en	analyse	af	hvordan	man	på	baggrund	af	økonomisk	teori	kan	løse	de	udfordringer	som	

AB18	 og	 obligationsrettens	 almindelige	 del	 giver	 anledning	 til	 i	 forhold	 til	 at	 udøve	 strategisk	

kontrahering,	 således	 at	 bidrag	 fra	 kapitel	 4	 bliver	 indført,	 med	 henblik	 på	 at	 udarbejde	 en	

interdisciplinær	analyse.		
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Kapitel	5	–	Efterfølgende	omstændigheder	

Der	fokuseres	på	at	udarbejde	en	analyse	af	hvordan	hardshipklausuler	vil	medvirke	til	at	adressere	

de	efterfølgende	omstændigheder	i	entreprisekontrakten,	herunder	vil	bidrag	fra	kapitel	2,	3	og	4	

anvendes	 med	 henblik	 på	 at	 undersøge	 hvordan	 hardshipklausuler	 kan	 bidrage	 til	

kontraktrelationen	mellem	bygherren	og	entreprenøren.	

Kapitel	6	–	Konklusion	

Afslutningsvis,	vil	der	foretages	en	samlet	konklusion	på	problemformuleringen,	som	blev	 lagt	til	

grund	i	kapitel	1.		 	
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Kapitel	2.	Entrepriseretligt	udgangspunkt	

2.1	Historisk	perspektiv	
I	slutningen	af	1800	tallet,	fik	bygning-og	anlægsarbejde	for	alvor	en	enorm	samfundsøkonomisk	

betydning	i	Danmark,	da	der	fremkom	en	væsentlig	udbygning	af	den	byggeaktivitet	i	samfundet,	

herunder	jernbane	-	og	vandbygningsanlæg.		Dette	medførte	ikke	blot	et	samfundsmæssigt	behov,	

men	også	en	involvering	af	staten	til	at	opstille	en	regulering	af	området.		

Indenrigsministeriet	 pålagde	 en	 kommission	 af	 den	 11.	 Maj	 1888	 at	 komme	med	 et	 forslag	 til	

“Almindelige	betingelser	 for	 arbejder	 og	 leverancer”.34	 Disse	blev	 efterfølgende	 taget	 i	 brug	 i	 år	

1890,	med	et	 formål	om	at	ensrette	betingelserne	 for	parterne.	Allerede	 i	1915	blev	et	nyt	 sæt	

“Almindelige	Betingelser	for	Arbejder	og	Leverancer”	udsendt	af	Ministeriet	for	Offentlige	Arbejder.	

Dette	regelsæt	kender	vi	i	dag	som	AB15,	hvor	bygge-	og	anlægsarbejder	nu	er	blevet	omfattet	af	

aftaledokumenter,	 som	 efter	 forhandling	med	 branchens	 parter.	 35	 Byggeriets	 aftalevilkår,	 også	

defineret	som	AB-systemet,	er	efterfølgende	blevet	revideret	i	årene	1951,	1972,	1992	og	2018.		

Man	 kan	 forundre	 sig	 over,	 hvorfor	 der	 ikke	 findes	 en	 egentlig	 entrepriselov.	 Spørgsmålet	

vedrørende	fastsættelse	af	AB-reglerne	har	været	på	dagsorden	flere	gange,	idet	retskilderne	som	

sagt	hovedsageligt	baserer	sig	på	aftaleretlige	dokumenter	og	branche	standarder.	Man	kan	som	

udgangspunkt	 forsøge	 at	 foretage	 harmonisk	 tilpasning	 af	 andre	 retsregler	 og	 tilstræbe	 en	

tydelighed	 i	 overholdelse	 af	 reglerne.	 Det	 vil	 dog	 kunne	 udløse	 en	 vanskelig	 proces,	 da	 en	

omstrukturering	 af	 reglerne	 kræver,	 et	 praktisk	 orienteret	 branchekendskab	 samt	 omfattende	

forretningsforståelse.	Fordelen	ved	den	nuværende	AB-tilgang,	som	grundlæggende	baserer	sig	på	

en	aftale	mellem	parterne	er,	at	man	kan	harmonisere	reglerne	med	den	praktiske	tilgang	i	byggeriet	

på	et	givent	tidspunkt,	da	en	efterfølgende	revidering	kan	komme	på	tale	efter	nødvendighed.36		

Det	særligt	interessante	ved	anvendelsen	af	AB-systemet	som	styringsmiddel,	er	den	udfordring	i	

selve	 forpligtelsen	 overfor	 hinanden	 samt	 kontrakten,	 som	 entreprenøren	 og	 bygherren	

																																																													
34	Betænkning	afgiven	af	den	af	Indenrigsministeriet	under	11te	Maj	1888	nedsatte	Kommission	til	Undersøgelse	af	
Spørgsmålet	om	Anvendelsen	af	Licitation	ved	Statens	Byggeforetagender	m.V.,	Kjøbenhavn	(1889).	
35	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018,	s.	5	
36	Betænkning	nr.	1246	om	AB	92,	afgivet	af	Udvalget	til	revision	af	”Almindelige	Betingelser	for	arbejder	og	leverancer	
i	bygge-	og	anlægsvirksomhed	af	1972	(AB72),	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	1993,	s.13.	
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konfronteres	 med	 i	 løbet	 af	 aftale-processen,	 og	 dertil	 uligheden	 mellem	 ressourcestærke	 og	

mindre	stærke	parter.			

I	 det	 følgende	 kapitel	 er	 formålet	 ikke	 at	 fremvise	 en	 grundig	 gennemgang	 af	 alle	ændringer	 i	

forbindelse	med	revisionen	af	AB18.	Til	gengæld	er	formålet	at	introducere	for	de	mest	væsentlige	

ændringer,	der	er	blevet	foretaget	samt	danne	et	overblik	over	det	nye	AB-system.		

2.2	Forudsætningen	for	revisionen	
I	 september	 2014,	 nedsatte	 klima-,	 energi-	 og	 bygningsministeren	 et	 udvalg	 bestående	 af	 14	

organisationer,	som	har	en	tæt	tilknytning	til	byggemarkedet	i	Danmark.	Her	blev	en	enighed	opnået	

angående	 det	 fremsatte	 kommissorium	 i	 forbindelse	 revisionen	 af	 AB-systemet37.	 Der	 var	 i	 den	

forbindelse	 klar	 enighed	 i	 udvalget	 om,	 at	 der	 var	 sket	 en	 markant	 udvikling	 i	 bygge-	 og	

anlægsbranchen	siden	1992,	hvilket	talte	for	udførelsen	af	revisionen.			

Det	 lange	 interval	mellem	 revisionerne,	 har	 også	medført	 en	del	 nyskabelser	 på	byggeområdet,	

eksempelvis	har	 innovation	og	vækst	på	området	medført	en	ændring	i	arbejdets	udførelse.	Den	

pludselige,	men	samtidig	også	forudsete	digitalisering	af	byggeprocesser,	har	ligeledes	medført	et	

behov	 for	et	yderligere	aktuelt	 system	på	området38.	Digital	Byggeproces	er	et	område,	der	er	 i	

hurtig	udvikling,	hvorfor	man	har	vurderet	et	behov	for	at	inddrage	regler	omhandlende	beskyttelse	

af	immaterielle	rettigheder	ind	i	systemet.39		

En	 væsentlig	 årsag	 til	 den	 længe	 ventede	 ‘opdatering’	 kan	 begrundes	med	 branchens	 praktiske	

anvendelse	af	aftaledokumenterne,	da	der	er	en	stigende	tendens	til	at	fravige	bestemmelserne	i	

AB92.	Det	afspejler	derfor	en	uklarhed	i	aftalesystemet	som	har	været	utidssvarende	i	forhold	til	

den	aktuelle	kontraktproces	for	byggeriets	gennemførelse.		

Det	fremgår	af	udvalgets	kommissorium:	

”Herudover	skal	revisionen	medvirke	til	at	fremme	produktivitet	og	konkurrence	i	byggebranchen,	

herunder	også̊	konkurrence	med	udenlandske	parter,	samt	mindske	tvister	og	konflikter	for	herved	

																																																													
37	Kommissorium	for	revision	af	AB-systemet	af	den	22.	september	2014,	s.	3.	
38	Plesner,	(2018)	AB	18	-	Det	første	overblik,	s.	1.	
39	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	B.	Udvalgets	overordnede	overvejelser	s.	21	
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at	 fremme	en	generel	 effektivisering	og	produktivitetsstigning	 i	Danmark.	 Revisionsarbejdet	 skal	

tillige	tilgodese	anvendelse	af	principper	om	totaløkonomi	i	byggeopgaver	og	–	projekter”40.		

Som	det	 fremgår	af	udvalgets	kommissorium,	var	opfattelsen,	at	en	 revision	af	AB-systemet	var	

tiltrængt	og	ikke	blot	grundet	et	forældet	system,	men	også	ud	fra	ønsket	om	at	minimere	tvister	

på	området.		

	Ifølge	Mediationsinstituttets	analyse,	skønnes	det,	at	de	sumeriske	omkostninger,	som	anvendes	

til	konfliktløsning	inden	for	byggeriet	i	Danmark	udgør	0,50%	af	byggeriets	omsætning.41	Man	kan	i	

den	forbindelse	ikke	udelukke,	at	byggeriets	parter	har	den	samme	formodning,	hvorfor	man	ofte	

ser	at	indføjelsen	af	en	ekstra	buffer	til	regnskabet	i	nødstilfælde	er	en	nødvendighed,	da	risikoen	

for	tvister	er	relativ	stor.	Der	er	altså	tale	om	en	forholdsvis	dyr	og	tung	byggesektor,	som	sjældent	

er	garanteret	mod	yderligere	omkostninger	omhandlende	tvister.		

Det	 kan	 også	 udledes,	 af	 citatet	 ovenover,	 at	 udvalget	 har	 haft	 til	 hensigt	 at	 åbne	 op	 for	 de	

internationale	perspektiver	 for	AB-systemet	og	dermed	opnå	en	mere	effektiv	konkurrence	med	

udenlandske	 parter,	 da	 et	 uigenkendeligt	 og	 utidssvarende	 system	 ikke	 har	 en	 ligeså	 tiltalende	

effekt	 på	 udenlandske	 parter. 

Det	 fremgår	 således	 af	 AB-udvalgets	 overordnede	 overvejelser,	 at	 de	 norske,	 svenske	 og	 tyske	

standardvilkår	samt	FIDIC42	har	været	inddraget	som	inspiration	til	forslaget	om	revidering	af	AB-

systemet,	med	den	hensigt	at	udarbejde	et	internationalt	genkendeligt	system.43	

Selvom	inspiration	fra	andre	lande	kan	give	ideer	og	andre	grundtanker,	kan	det	ikke	udelukkes,	at	

der	er	tale	om	andre	regler	der	har	rødder	i	retssystemer	der	differentierer	sig	fra	det	danske.	Det	

																																																													
40	Kommissorium	for	revision	af	AB-systemet	af	den	22.	september	2014,	s.	2.	
41	Se	analyse	udarbejdet	af	Mediationsinstituttet,	(2017)	“Nye	veje	for	byggebranchens	konflikter.	Hvordan	kan	vi	
spare	milliarder	ved	øget	brug	af	mediation	i	byggebranchen?”,	s.	4.	Tilgængelig:	https://mediationsinstituttet.dk/wp-
content/uploads/2018/09/Nye-veje-for-byggeriets-konflikter-Baggrundsnotat.pdf	(06.02.2019),		
42“Fédération	Internationale	des	Ingénieurs	-	Conseils”.	International	organisation,	som	har	udgivet	en	række	
standardvilkår,	med	fokus	på	store	entreprise	-	og	anlægsopgaver	i	et	internationalt	perspektiv.		
Norges	Byggstandardiseringsråd	vedtog	i	2004	NS	8405,	‘Almindelige	Kontraktsbestemmelser	om	utførelse	av	bygge	-	
og	anleggsarbeider’.	I	Sverige	består	standarder	for	entreprise	af	‘Allmänna	bestämmelser	för	byggnads-,	
anläggnings-	och	installationsentreprenade	-	AB	04’.	Entrepriseretlige	regler	i	Tyskland	reguleres	i	§§	631	-	651	i	den	
tyske	borgerlige	lovbog,	Bürgerliches	Gesetzbuch.	Hvis	der	i	stedet	er	tale	om	entrepriseydelser,	vil	parter	ofte	indgå	
en	aftale	om	anvendelse	af	‘Verdingungsordnung	für	Baeleistungen	(Tel	B),	VOB/B.	
43	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	B.	Udvalgets	overordnede	overvejelser	s.	22.		
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er	derfor	vigtigt	at	ændringen	er	i	overensstemmelse	med	de	almindelige	obligationsretlige	regler.	

Da	det	er	en	umulighed	at	inddrage	alle	standardaftalevilkår	fra	de	øvrige	lande	ind	i	AB-systemet	

og	 på	 den	 måde	 tilfredsstille	 de	 mulige	 internationale	 parter,	 har	 man	 desuagtet	 forsøgt	 at	

indarbejde	gældende	praksis	i	vilkårene.44	

Udvalget	påpegede	tillige,	at	der	er	tale	om	lange	tidsintervaller	mellem	de	danske	revisioner	og	

foreslår,	at	der	 indføres	et	 fem-års	 interval	 for	at	overveje	ændringer	 i	 forhold	til	udviklingen	på	

området,45	da	hensigten	er	at	fremtidssikre	AB-systemet,	så	udviklingen	i	branchen	altid	afspejles	

på	et	aktuelt	grundlag.		

	

2.3	Standartaftaledokumentet	
Kontraktforholdet	mellem	bygherren	og	entreprenøren	i	Danmark	er	unikt	i	sin	helhed,	da	der	ikke	

er	nogen	lov	om	entreprise,	men	området	er	kendetegnet	ved,	at	der	er	aftalefrihed	jf.	AFTL	§	146,	

DL-5-1-1	og	5-1-247	og	retstilstanden	er	baseret	på	aftaler.	Det	er	især	anvendelsen	af	AB92,	som	er	

særlig	 udbredt	 i	 private	 entrepriseforhold	 i	 tidspunktet	 for	 udarbejdelsen	 af	 denne	 afhandling.	

afhandlingens	udarbejdelse.48	Standardaftaledokumentet	for	entreprisen	agerer	som	et	værktøj	til	

at	 fastlægge	 de	 konkrete	 betingelser	 og	 ansvar,	 som	 skal	 ligge	 til	 grund	 for	 aftaleforholdet.		

Udgangspunktet	er,	at	AB-systemet	i	sin	helhed	udgør	et	sæt	aftalevilkår,	agreed	documents,	som	

giver	en	overordnet	regulering	mellem	byggeriets	parter.49	Parternes	vedtagelse	af	aftalevilkår	er	

derfor	en	forudsætning	for	aftalegrundlaget.	Parterne	skal	derfor	aktivt	indgå	en	aftale,	og	ikke	blot	

henvise	til	vilkårene.	Grundet	den	store	anvendelseskreds	og	det	nøje	virksomhedsbillede	som	AB-

vilkår	 udviser,	 vil	 AB-dokumentet,	 herunder	AB18	 udgøre	 en	 retskilde,	 hvis	 disse	 vilkår	 er	 aftalt	

mellem	parterne.50		

																																																													
44	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	93,	Trafik-,	Bygge-	og	
Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	B.	Udvalgets	overordnede	overvejelser	s.	22-23.		
45	Ibid.	s.	23.		
46	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.	
47	Jf.	Danske	Lov,	Kong	Christian	Den	Femtis	Danske	Lov	af	15.	april	1638	som	ændret	ved	lov	nr.	336	af	14.	maj	1992,	
lov	nr.	469	af	30.	juni	1993,	lov	nr.	383	af	22.	maj	1996	og	lov	nr.	522	af	6.	juni	2007.	
48	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten	s.	51	
49	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten	s.	51	(Måske	find	en	anden	kilde)	
50	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten	s.	55	



Side	22	af	80	
	

	

2.4	Det	nye	AB	18	-	og	de	væsentligste	ændringer.		
Standartaftaledokumentet	 AB92	 finder	 anvendelse	 på	 arbejder	 og	 leverancer	 i	 bygge	 –	 og	

anlægsvirksomhed,	jf.	AB92,	stk.	1.	Det	er	op	til	parterne	selv,	i	hvilken	grad	de	ønsker	at	fravige	

bestemmelserne	i	AB92.	Forudsætningen	for	en	fravigelse	af	bestemmelserne	i	AB92	er	udtrykkeligt	

angivet	i	AB92	§	1,	stk.	3.	Anvendelsesområdet	samt	betingelsen	for	fravigelse	er	ikke	anderledes	i	

det	nye	AB	18,	jf.	§	1	og	§	1,	stk.	2.	AB-udvalget	anbefaler,	at	det	nye	regelsæt	AB18	tages	i	brug	på	

konkrete	projekter,	som	er	 indgået	efter	d.	1	 januar	2019.	Dette	begrundes	med	en	omfattende	

proces	 for	 implementeringen.	Der	er	således	behov	for,	at	organisationer	 får	en	mulighed	for	at	

planlægge	og	tilrettelægge	de	centrale	dokumenter	samt	projekttilgang51.		

2.4.1	Planlægning	
Som	noget	helt	nyt	i	AB18,	er	der	indført	en	bindende	bestemmelse	relateret	til	kontraktens	ex	ante.	

Det	 fremgår	af	AB18	§	4,	 stk.	4,	 at	udbudsmaterialet	 skal	 indeholde	en	hovedtidsplan,	 som	skal	

indeholde	følgende:		

- Start-	og	sluttidspunkt	

- Mellemfrister	

- Spilddage	

- Rådighedsindskrænkninger	

- Sluttidspunkter	for	kontrahering	mv.	

- Udarbejdelse	af	arbejdsplan	og	detailtidsplan	

- Start/slut	projektgennemgang	mv.	

	

Formålet	med	denne	bestemmelse	må	som	udgangspunkt	have	en	hensigt	om	at	skabe	et	overblik	

over	projektet,	så	parterne	kan	få	et	indblik	i	projektets	cyklus,	da	der	efter	bestemmelsen	gælder	

et	krav	om	at	udarbejde	en	hovedtidsplan,	som	inkluderer	en	tidsplan	for	hovedaktiviteterne.		

Eftersom	 parterne	 ofte	 aftaler	 ændringer	 under	 forhandlingerne,	 bliver	 disse	 inkluderet	 i	 “den	

aftalte	hovedtidsplan”,	jf.	AB18	§	6,	stk.	2.	Det	følger	af	bemærkninger	til	AB18,	at	hovedtidsplanen	

																																																													
51	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	B.	Udvalgets	overordnede	overvejelser	s.	25	
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har	 til	 formål	 at	 realisere	 muligheden	 for	 opfyldelsen	 af	 bygherrens	 og	 entreprenørens	

forpligtelser52.	 Det	 må	 derfor	 udledes	 af	 bestemmelsen,	 at	 udvalgets	 fokus	 er	 rettet	 mod	

planlægning,	således	at	parterne	nu	vil	skulle	bruge	mere	tid	på	planlægningen	inden	eksekveringen	

af	projektet,	da	det	modsatte	kan	føre	en	række	tvister	med	sig.		

Man	har	forsøgt	at	gøre	parterne	mere	opmærksomme	på	tidsfrister,	hvorfor	der	pålægges	et	lidt	

større	ressourceforbrug	tidligt	i	forløbet	med	henblik	på	at	reducere	manglerne	længere	i	forløbet.		

Der	er	i	AB18	indsat	en	forpligtelse	for	entreprenøren,	bygherren	samt	rådgivere	til	afholdelse	af	

projektgennemgang,	 jf.	 AB18	 §	 19.	 Det	 skal	 endvidere	 nævnes,	 at	 dette	 ikke	 var	 et	 krav	 efter	

bestemmelserne	i	AB92,	men	efter	de	nye	regler,	er	gennemførelsen	af	projekt-gennemgangen	en	

obligatorisk	forpligtelse,	som	skal	afholdes	inden	entreprisen	påbegyndes.	Dog	bliver	entreprenøren	

eller	bygherren	ikke	afskåret	fra	at	kræve	en	ny	projektgennemgang	ved	senere	projektændringer,	

hvis	 parterne	 vurdere	 et	 tilstrækkeligt	 behov	 for	 dette.	 

Hovedformålet	med	denne	forpligtelse	er	at	skabe	en	fælles	forståelse	af	projektet,	således	at	risici	

samt	mulige	uhensigtsmæssigheder	afdækkes.	Derudover	vil	man	med	disse	regler	rette	tilsyn	mod	

de	 særlige	 risikable	 områder.	 Det	 følger	 af	 udvalgets	 betænkninger,	 at	 en	 grundig	

projektgennemgang	vil	have	en	værdi	uanset	projektets	størrelse.53		

Grundlæggende	handler	det	om	at	øge	opmærksomheden	på	at	opdage	de	mest	nærliggende	fejl	i	

byggeprocessen.	Hvis	fejl	opdages	i	en	tidlig	stadie	af	bygge	-	og	anlægsarbejdet,	kan	det	medregnes	

som	en	‘sidegevinst’,	eftersom	det	åbner	muligheden	for	at	rette	på	manglerne	inden	risikoen,	for	

omkostningsfulde	løsningstiltag	eller	konflikt.	Det	er	dog	ikke	et	krav,	som	erstatter	den	almindelige	

kvalitetssikring.	

Det	er	herudover	et	krav	at	bygherren	leder	projekteringsmøderne	og	udarbejder	mødereferaterne,	

hvor	entreprenøren	har	en	ret	til	at	indføre	indsigelser	til	mødereferatet,	jf.	AB	18	§	32,	stk.	2.	Der	

er	en	forholdsvis	høj	risiko	for	at	indsigelser	inkluderes	på	e-mail,	men	denne	bestemmelse	tvinger	

parterne	til	at	 indføre	bemærkningerne	-	også	 fra	e-mails,	hurtigst	muligt,	så	referatets	 funktion	

																																																													
52	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	C2.	Bemærkningerne	s.	69	
53	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	C2.	Bemærkningerne	s.	111.	
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styrkes.	Det	kan	medføre,	at	risikoen	for	sjusk	reduceres	samtidig	med,	at	parternes	bevisgrundlag	

optimeres.	

2.4.2	Entreprenørprojektering	
I	henhold	til	AB92	har	man	 ingen	regler	vedrørende	entreprenørprojektering,	som	indebærer,	at	

entreprenøren	optræder	 som	 rådgiver	 eller	 projektleder	 for	 byggeriet	 også	 kaldet	 for	 ‘moderne	

entreprise’.	 Det	 kan	 ikke	 udelukkes	 at	 udviklingen	 i	 byggebranchen	 vil	 se	 et	 stigende	 antal		

entreprenørprojekter	 af	 en	 sådan	 karakter,	 hvorfor	 området	 har	 været	 under	 kritisk	 lup	 af	 AB-

udvalget,	da	disse	typer	entrepriser	ofte	ikke		har	været	tilstrækkeligt	konkrete,	hvilket	har		givet	

anledning	til	en	række	tvister.	 I	henhold	 til	 tidligere	afgørelser	omkring	AB92	har	entreprenøren	

ifaldet	et	ansvar,	hvis	denne	fremkom	med	forslag	til	projekteringen,	selvom	projekteringsansvaret	

var	pålagt	entreprenøren	ifølge	kontrakten.54	Udgangspunktet	efter	AB92	må	herfor	være,	at	den	

entreprenør,	som	ikke	 involveres	 i	projekteringen,	skal	holde	sig	 fra	at	 fremkomme	med	forslag.	

Hvis	entreprenøren	ikke	desto	mindre	vælger	at	involvere	sig,	skal	disse	forslag	til	projekteringen	

være	velegnet	og	gennemtænkt.	Dette	kan	indebære,	at	entreprenøren	skal	foretage	selvstændige	

undersøgelser	 med	 hensigt	 om	 at	 klargøre	 situationen	 for	 bygherren	 eller	 gøre	 bygherren	

opmærksom	på,	at	der	er	tale	om	en	tilgang	der	ikke	er	blevet	afprøvet	før.55	

For	at	løse	en	sådan	uhensigtsmæssighed,	er	der	i	AB18	indført	en	ny	hovedregel.	Efter	de	nye	regler	

fremgår	 det,	 at	 entreprenøren	 kun	 skal	 projektere,	 hvis	 det	 fremgår	 klart	 af	 aftalen	 samt	 er	 i	

overensstemmelse	med	 god	 projekteringsskik	 og	 bygherrens	 anvisninger,	 jf.	 AB18	 §	 17.	 Denne	

bestemmelse	 er	 især	 vigtig	 i	 de	 klassiske	 tilfælde,	 hvor	 entreprenøren	 fremsætter	 forslag,	 som	

bygherren	 vælger	 at	 implementere	 i	 projekteringen.	 Konsekvensen	 heraf	 vil	 efter	 de	 nye	

bestemmelser	ikke	medføre	entreprenøren	risiko	eller	ansvar	for	forslaget	

Hvis	entreprenørprojektering	aftales,	 lægger	AB-udvalget	op	 til	udførlige	krav	 til	projekteringens	

udførelse.	 Bygherren	 skal	 udpege	 en	 projekteringsleder,	 som	 har	 til	 ansvar	 at	 koordinere	 og	

tilrettelægge	 grænseflader	 i	 projektet,	 jf.	 AB18	 §	 17,	 stk.	 2.	 Derudover	 har	 entreprenøren	 et	

oplysningskrav	overfor	bygherren	i	tilfælde	af	ikke-afprøvede	metoder	og	materialer	såvel	som	et	

																																																													
54	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten	s.	433.	Herunder	kan	der	nævnes	T:BB	2007.446	VBA,	hvor	entreprenøren	ifaldt	
ansvar	for	at	fremføre	forslag	om	ændringer	i	facadepuds	eller	KFE	2004.323	VBA,	hvor	entreprenøren	blev	pålagt	
ansvar	for	at	have	lavet	en	arbejdsskitse.	
55	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten	s.	434	
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ansvar	for	udførelse	af	kvalitetssikring	og	granskning	af	eget	projekt.	I	slutfasen	af	projekteringen	

skal	entreprenøren	foretage	færdigmelding	til	bygherrens	godkendelse.		

2.4.3	Ændringer	i	arbejdet	
Det	 nye	 AB-system	 fremlægger	 et	 regelsæt,	 hvor	 bestemmelserne	 omhandlende	 ændringer	 i	

arbejdet	 er	 væsentligt	 udbygget,	 da	 man	 har	 til	 hensigt	 at	 parterne	 informerer	 hinanden	 om	

ændringer	tidligt	i	processen.	Dette	giver	parterne	mulighed	for	at	foretage	nødvendige	justeringer	

til	budgetterne	samt	afklare	uenigheder,	som	ændringerne	kan	give	anledning	til.	Det	er	således	

væsentligt,	at	parterne	kan	afdække	om	der	er	tale	om	en	anvisning	eller	en	ændring	af	aftalen	i	

forhold	til	tidsforlængelse,	ekstrabetaling	eller	sikkerhedsstillelse.56		

Det	er	nu	et	krav,	at	forandringer	i	forhold	til	pris,	tid	og	sikkerhed,	hurtigst	muligt	skal	fremsættes	

på	skrift	eller	på	byggemøderne,	jf.	AB	18	§	25.	Herefter	skal	den	anden	part	enten	acceptere	kravet	

eller	begrunde	sin	eventuelle	afvisningen.	I	tilfælde	af,	at	der	opstår	uenigheder,	eksempelvis	hvis	

bygherren	mener,	at	der	ikke	er	tale	om	en	ændring,	hvorimod	entreprenøren	er	overbevist	om	det	

modsatte,	har	entreprenøren	mulighed	for	ikke	at	foretage	det	ekstraarbejde	fra	bygherren.	Men	

det	er	en	standpunktsrisiko	entreprenøren	tager,	hvis	det	på	et	senere	tidspunkt	viser	sig,	at	det	er	

en	ændring.		

	

2.4.4	Tvistløsning	
Voldgift	 har	 ofte	 været	 et	 resultat	 af	 den	 omfattende	 byggeproces.	 En	 tilpasning	 af	

konfliktløsningssystemet	har	derfor	været	nødvendigt.	Det	har	derfor	været	et	omdrejningspunkt	

fra	AB-udvalget	at	aflaste	parterne	så	vidt	muligt	i	forbindelse	med	konflikthåndteringen,	og	man	

har	derfor	lagt	vægt	på	en	hurtigere	løsning	i	et	forsøg	på	at	håndtere	konflikterne	i	en	tidlig	stadie.57	

Nye	proceskrav	og	tvistløsningsformer	er	derfor	blevet	vedtaget	i	det	nye	AB-system.	I	tilfælde	af,	

at	 der	 opstår	 tvist,	 skal	 parterne	 starte	med	 at	 forhandle	 på	 flere	 niveauer,	 hvor	 den	 samlede	

betegnelse	kaldes	for	løsningstrappen.		

																																																													
56	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	B.	Udvalgets	overordnede	overvejelser,	s.	18	
57		Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	C2.	Bemærkningerne	s.	175	
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Figur	2.1:	Viser	tidslinjen	over	den	nye	tvistløsningsproces.		

	

Parterne	skal	starte	med	at	afklare	tvisten	på	projektlederniveau	senest	fem	arbejdsdage	efter	en	

parts	 anmodning,	 jf.	 AB18	 §	 64,	 stk.	 1.	 Hvis	 det	 ikke	 lykkes	 for	 parterne	 at	 løse	 tvisten	 efter	

forhandlingerne	 på	 projektlederniveau,	 er	 de	 forpligtet	 til	 at	 fortsætte	 forhandlingerne	 på	

ledelsesniveau	senest	fem	arbejdsdage	efter	udløbet	af	fristen	i	§	64,	stk.	1.		

Dette	obligatoriske	konfliktløsningssystem,	i	form	af	forligsforhandling	på	flere	organisatoriske	lag,	

spiller	 en	 afgørende	 rolle	 inden	 for	 tvistløsningen,	 da	 parterne	 er	 udelukket	 fra	 at	 anmode	 om	

mediation,	mægling,	voldgift,	syn	og	skøn	eller	hurtig	afgørelse,	hvis	parterne	ikke	har	prøvet	at	nå	

frem	til	en	tilfredsstillende	løsning	efter	§	64,	stk.	1	og	stk.	2.		

Herefter	 kan	 man	 anmode	 om	mediation	 og	 mægling,	 jf.	 §	 65	 eller	 løse	 tvisten	 ved	 en	 hurtig	

afgørelse,	 jf.	§	68.	Bestemmelsen	om	syn	og	skøn	samt	voldgift	 i	AB	18	svarer	 i	hovedtræk	til	de	

samme	bestemmelser	efter	AB	92,	men	omdrejningspunktet	 i	AB	18	er,	at	 i	 tilfælde	af,	at	sagen	

verserer	hos	voldgiftsretten,	kan	enten	den	ene	part	eller	selve	voldgiftsretten	anmode	om	løsning	

af	konflikten	ved	mægling	og	mediation,	jf.	AB18	§	65.	Det	vil	således	være	en	tvungen	deltagelse	

for	begge	parter	indtil	proceduren	afsluttes.		

For	at	imødekomme	en	billig	og	hurtig	tvistløsning	for	parterne,	har	man	indført	en	ny	proces,	hurtig	

afgørelse,	jf.	§	68.		
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Denne	type	afgørelse	omfatter	en	hurtigere	proces	uden	afhøring	af	sagens	parter	eller	vidner,	da	

det	grunder	på	et	skriftligt	grundlag.	Det	betyder	at	denne	type	af	afgørelser	ikke	vil	være	egnet,	

hvis	det	kræves	bevisførelse.	Her	er	der	dog	et	krav,	om	at	tvisten	først	løses	efter	bestemmelsen	i	

§	64.	Afgørelsen	vil	være	bindende	for	parterne,	dog	kan	den	indbringes	for	voldgift	senest	otte	uger	

efter	 den	 endelige	 afgørelse.	 

Der	er	nu	indført	en	såkaldt	“Cooling	off-periode”	på	fire	uger,	jf.	§	69,	stk.	2.	Denne	periode	betyder,	

at	 en	 voldgiftssag	 ikke	 kan	 anlægges	 før	 fire	 uger	 efter,	 at	 der	 er	 gennemført	 en	 forhandling	 i	

henhold	til	§	64.		

Man	 kan	 tydeligt	 iagttage	 klare	 og	 faste	 tidsrammer	 i	 AB-systemets	 tvistløsningsprocedure.	 De	

nævnte	tvistløsningstiltag	kan	anses	for	at	tage	form	af	en	alternativ	håndteringsmetode,	hvor	der	

især	 søges	 hjælp	 fra	 tredjemand	 til	 at	 løse	 tvister.	Disse	 håndteringsmetoder	 anses	 for	 at	 være	

frivillige	I	henhold	til	AB92,	men	i	AB18	er	de	udformet	som	obligatoriske	forpligtelser.	En	afgørelse	

ved	mediation	og	mægling	kan	kun	føre	til	en	afslutning,	hvis	parterne	er	enige	om	udfaldet,	dog	er	

AB-udvalget	overbevist	om,	at	tvungen	mediation	vil	ofte	føre	til	en	succesfuld	løsning	af	tvisten58.		

	 	

																																																													
58	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	C2.	Bemærkningerne	s.	176	
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2.4.5	Sammenfatning	 	 		 		 		 	
	 	 	
Det	 reviderede	 AB-system	 rummer	 en	 del	 ændringer	 med	 henblik	 på	 at	 afspejle	 det	 mest	

realitetsnære	 entrepriseforhold	 til	 dags-	 dato.	 AB-udvalget	 har	 haft	 en	 hensigt	 om	 at	 skabe	 en	

struktur,	der	kan	mestre	ændringerne	samtidig	med	at	gældende	praksis	inkorporere	i	vilkårene.		

Det	kan	derfor	konkluderes,	at	bestemmelserne	 i	AB18	omfatter	 systematisering,	præciseringer,	

fornyelse	 samt	 klare	 og	 faste	 tidsrammer	 for	 udførelsen	 af	 en	 entreprise.	Der	 er	 stort	 fokus	 på	

planlægning	og	muligheden	for	at	skabe	et	overblik	over	byggeprojektet.	Det	er	hensigten	at	gøre	

parterne	mere	opmærksomme	på	de	 tidsmæssige	aspekter	 tidligt	 i	 samarbejdsprocessen,	 for	 at	

reducere	muligheden	for	fremtidige	uhensigtsmæssigheder.	Derudover	er	der	nu	blevet	foretage	

en	præcisering	om	hvorvidt	der	er	tale	om	en	ændring	i	projektet	og	om	entreprenørens	forslag	kan	

medføre	et	ansvar.	Disse	præciseringer	gør	det	lettere	for	parterne	at	forholde	sig	til	kontrakten,	da	

der	skabes	et	tydeligt	overblik	over	samarbejdet.		

Den	helt	nye	fremgangsmåde	for	tvistløsningshåndtering	tvinger	parterne	til	at	bruge	mere	tid	på	

at	 finde	 en	 løsning	 med	 henblik	 på	 at	 redde	 samarbejdet	 og	 skulle	 der	 opstå	 en	 tvist,	 så	 at	

tilvejebringe	en	mere	optimal	tvistløsning	og	på	den	måde	skærme	parterne	mod	omkostningsfulde	

sager	ved	Voldgiftsnævnet.	
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Kapitel	3.	Obligationsretligt	udgangspunkt	

3.1	Obligationsretten	
I	den	privatretlige	del	af	juraen,	er	det	almindelige	udgangspunkt	at	der	er	aftalefrihed,	jf.	AFTL	§	1,	

DL-5-1-1	og	5-1-2.	Det	betyder	i	sin	enkelthed,	at	personer	og	virksomheder	kan	vælge	hvilke	aftaler	

de	 ønsker	 at	 tiltræde59.	 Det	 følger	 således	 af	 aftalefrihedens	 grundsætning,	 at	 parterne	 via	

kontraktgrundlaget	 selv	 kan	 disponere	 over	 risici	 og	 mulige	 gevinstmuligheder.	 Dog	 er	 denne	

aftalefrihed	ikke	fuldkommen,	da	der	er	visse	omstændigheder	som	parterne	skal	tage	højde	for.	

Aftalefriheden	kan	i	sin	mest	konkrete	form	have	en	positiv	samfundsøkonomisk	positiv	effekt	men	

samtidig	sikres	’survival	of	the	fittest’,	hvorfor	samfundet	pålægger	visse	rammer	for	aftalefriheden	

for	at	sikre	den	mest	optimale	beskyttelse	og	lighed	mellem	ulige	parter	

Eksempelvis	kan	der	nævnes	præceptiv	særlovgivning,	som	har	en	beskyttende	effekt	og	som	b.la.	

ses	inkorporeret	i	forsikringsaftaleloven	og	forbrugeraftaleloven,	hvoraf	der	er	en	særlig	tilknytning	

til	generalklausulen	i	AFTL	§	36.60		

Det	fundamentale	udgangspunkt	mellem	løftegiver	og	løftemodtager	er	pacta	sunt	servanda61,	men	

muligheden	for	anvendelse	af	visse	retsfigurer	medfører	at	en	kontraktpart	ikke	kommer	til	at	bære	

risikoen	 for	 forholdenes	 forløb	 og	 dermed	 helt	 eller	 delvist	 bliver	 lempet	 i	 forhold	 til	 sine	

forpligtelser,	der	følger	af	den	indgåede	kontrakt.62		

Det	nærværende	afsnit	vil	med	udgangspunkt	i	den	obligationsretlige	almindelige	del	belyse	hvilke	

retsfigurer	der	kan	anvendes	ved	aftalesupplering,	som	følge	af	at	kontrakten	er	inkomplet,	hvorfor	

den	efterfølgende	omstændighed	bliver	vanskelig	at	opfylde.		

Derudover,	 vil	 der	 undersøges	 hvordan	 disse	 retsfigurer	 håndterer	 de	 efterfølgende	

omstændigheder	 i	kontraktrelationen	mellem	bygherren	og	entreprenøren.	Der	vil	 i	overvejende	

grad	 lægges	 mest	 vægt	 på	 at	 gennemgå	 de	 essentielle	 aspekter,	 da	 disse	 er	 nødvendige	 for	

besvarelsen	af	problemformuleringen.		

																																																													
59	Andersen,	L.	L,	&	Madsen,	P.	B.	(2017).	Aftaler	og	mellemmænd.	Karnov	Group,	s.	19	
60	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	32	
61	Aftaler	skal	overholdes	
62	Østergaard,	K.	(2014).	Nærmest	til	at	bære	risikoen	i	kontraktretten	i	et	retsøkonomisk	perspektiv,	Rettsøkonomi	i	
nordiske	dommer.	Skriftserie	197,	s.	138.		
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3.1.1	Forudsætningslæren	
Grundsynspunktet	ved	den	ikke	lovfæstede	forudsætningslære	hviler	på	parternes	forventning	til	

kontraktens	 opfyldelse.	 Såfremt	 vedkommende	 ikke	 er	 informeret	 korrekt	 i	 forbindelse	 med	

forholdene	ved	kontraktens	 indgåelse,	vil	dette	 ikke	have	nogen	indflydelse	på	selve	kontrakten.	

Det	 er	 ligeledes	 tilfældet,	 hvis	 forholdene	 udvikles	 upåregneligt.	 Årsagen	 til	 dette	 er,	 at	 ved	

indgåelse	af	en	kontrakt	bærer	aftaleparterne	risikoen	for,	at	beslutningsgrundlaget	enten	kan	blive	

mangelfuldt	 eller	 ikke	 blive	 imødekommes	 grundet	 uforudsete	 begivenheder.63	

Beslutningsgrundlaget	 vil	 karakteriseres	 for	 at	 være	 urigtig,	 hvis	 de	 fremtidige	 omstændigheder	

ændres	i	en	retning,	som	kontrahenten	ikke	har	forudset.	Det	vil	herefter	betyde,	at	kontrahentens	

forventning	 til	 de	 fremtidige	 omstændigheder	 forbundet	 med	 kontrakten,	 vil	 være	 bristet.64	 I	

forbindelse	 med	 at	 bringe	 forudsætningslæren	 til	 livs	 i	 kontraktforholdet,	 skal	 tre	 kumulative	

betingelser	være	opfyldt.	Forudsætningen	kan	i	den	henseende	kun	finde	anvendelse,	hvis	den	er	

væsentlig,	kendelig	og	relevant.	Disse	betingelser	omtales	ikke	yderligere	i	nærværende	fremstilling.		

Der	er	således	tale	om	parternes	manglende	inkorporation	af	forudsætningen	i	kontrakten,	hvorfor	

det	er	en	omstændighed,	som	virkeliggøres	efter	en	indtrådt	begivenhed.	Man	kan	derfor	danne	

grundlag	for,	at	forudsætningslæren	hviler	på	et	grundsynspunkt	om	et	forhold	som	materialiserer	

sig	ex	post	og	som	parterne	ikke	har	drøftet	under	kontraktforhandlingerne.	

Det	 store	 spørgsmål	 er	 netop,	 om	 løftet	 skal	 tilsidesættes	 eller,	 om	 der	 er	 tale	 om	 en	 delvis	

ugyldighed	af	løftet.65	Derudover	er	det	også	almindeligt,	at	forudsætningsbetragtningen	er	en	del	

af	kriterierne	for	aftalefortolkningen.66	Når	der	er	tale	om	upræcise	aftalevilkår,	som	skal	udfyldes,	

er	det	ikke	muligt	for	kontraktparterne	at	koncipere	en	kontrakt,	som	tager	stilling	til	alle	de	mulige	

retsspørgsmål.	Herfor	er	der	i	udgangspunktet	tale	om	en	inkomplet	kontrakt,	da	det	ikke	er	muligt	

at	løse	alle	retsspørgsmål	ud	fra	en	fortolkning	af	aftalegrundlaget.	I	dette	tilfælde	vil	domstolene	

fokusere	 på	 parternes	 beslutningsgrundlag	 og	 udfylde	 kontrakten	 ud	 fra	 de	 subjektive	

forudsætninger,	som	parterne	vil	være	mest	tilbøjelige	til	at	bygge	kontrakten	på.	Domme	har	i	en	

																																																													
63	Gomard,	B.,	Pedersen,	H.	V.	G.,	&	Ørgaard,	A.	(2015).	Almindelig	kontraktsret.	Jurist-og	Økonomforbundets	Forlag,	s	
187	
64	Gomard,	B.,	Pedersen,	H.	V.	G.,	&	Ørgaard,	A.	(2015).	Almindelig	kontraktsret.	Jurist-og	Økonomforbundets	Forlag,	s	
188	
65		Andersen,	M.	B.	(2008).	Grundlæggende	aftaleret.	Gjellerup,	s.	58	
66	Hansen,	O.	(2008).	Det	entrepriseretlige	hjemmelsproblem:	modsætningsforhold	eller	fællesskab?	Jurist-	og	
Økonomforbundets	Forlag,	s.	151.		
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række	 tilfælde	 medført	 en	 ugyldighed	 af	 løftet,	 hvor	 løftegiveren	 ikke	 var	 blevet	 forpligtet	 i	

overensstemmelse	med	løftets	indhold.	En	retsvirkning	af	sådan	en	karakter	har	savnet	hjemmel	til	

aftaleloven,	og	har	derfor	medført	stor	debat	i	praksis.67	

Et	entrepriseforhold	karakteriseres	som	et	længerevarende	kontraktforhold,	der	er	præget	af	en	del	

dynamiske	faktorer,	som	uden	en	klar	viden	omkring	alle	de	mulige	omstændigheder	kan	påvirke	

arbejdets	 udførelse	 på	 aftaleindgåelsestidspunktet.	 Der	 er	 derfor	 tale	 om	 en	 almindelig	

forekommende	tilstand	af	 inkomplette	kontrakter	mellem	parterne	 i	entrepriseforhold.	Man	kan	

derfor	 udlede,	 at	 forudsætningslæren	 er	 bygget	 på	 en	 forudsigelighed	 som	undtagelsestilfælde,	

hvilket	i	henhold	til	Ole	Hansen	ikke	er	tilfældet	i	entrepriseforhold.	68	Samlet	set,	vil	denne	alment	

kendelig	tilstand	vedrørende	parternes	manglende	forståelse	af	aftalen	på	og	parternes	subjektive	

forhold	 til	 det	 aftalte	 gøre	 det	 vanskeligt	 at	 statuere	 den	 reelle	 hensigt	 med	 aftalen	 på	

aftaleindgåelsestidspunktet.	69	

Hertil	kan	det	ligeledes	anføres,	at	de	konjunkturmæssige	udsving,	som	kan	have	en	betydning	for	

ydelses	værdien	og	påvirke	parternes	ligevægt	i	forhold	til	kontrakten,	vil	i	sådan	en	sammenhæng	

udgøre	 en	 kontraktrisiko,	 frem	 for	 en	 forudsætningsbetragtning,	 som	 de	 ligeværdige	

erhvervsdrivende	parter	har	selvstændigt	ansvar	for	at	indregne.70		

Der	kan	efter	en	samlet	bedømmelse	 lægges	til	grund,	at	forudsætningslæren	 ikke	kan	skabe	en	

grobund	for	en	optimal	udøvelse	af	strategisk	kontrahering,	hvorfor	der	er	tale	om	en	retsfigur	der	

ikke	stimulerer	relationen	givet	uforudsete	omstændigheder.		

3.1.2.	Nærmest	til	at	bære	risikoen	
Retsfiguren	nærmest	til	at	bære	risikoen	har	en	selvstændig	og	relevant	betydning	sammenholdt	

med	de	foroven	nævnte	retsfigurer.	Denne	har	flere	gange	været	bragt	i	anvendelse	af	domstolene	

med	fokus	på	at	opnå	en	tydelig	indsigt	over	kontraktforholdet	for	at	klarlægge	hvem	af	parterne,	

er	nærmest	til	at	bære	risikoen	for	en	efterfølgende	omstændighed,	der	er	blevet	mere	byrdefuld	

																																																													
67	Andersen,	M.	B.	(2008).	Grundlæggende	aftaleret.	Gjellerup,	s.	58,59	og	403.	
68	Hansen,	O.	(2008).	Det	entrepriseretlige	hjemmelsproblem:	modsætningsforhold	eller	fællesskab?	Jurist-	og	
Økonomforbundets	Forlag,	s.	153.	
69	Hansen,	O.	(2008).	Det	entrepriseretlige	hjemmelsproblem:	modsætningsforhold	eller	fællesskab?	Jurist-	og	
Økonomforbundets	Forlag,	s.	153.	
70	Andersen,	M.	B.	(2008).	Grundlæggende	aftaleret.	Gjellerup,	s.	408	
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at	opfylde,	men	som	der	ikke		er	taget	højde	for	i	kontrakten.71	Der	er	således	tale	om	en	situation,	

hvor	resultatet	ikke	kan	udledes	ved	at	tillægge	en	fortolkning	af	aftalegrundlaget	med	henblik	på	

at	klarlægge,	hvem	af	kontrahenterne	der	skal	bære	risikoen	for	den	efterfølgende	omstændighed.72	

Konsekvensen	må	 herefter	 følges	 af	 en	mulighed	 for	 løftegiveren	 enten	 helt	 eller	 delvist	 bliver	

løsladt	fra	sine	forpligtelser.73		

Professor	Kim	Østergaard	har	flere	gange	forsøgt	at	udfolde	det	bagvedliggende	retspraksis	med	

henblik	på	at	finde	relevansen	af	denne	retsfigur	og	hvilke	følger	det	bringer	for	en	efterfølgende	

byrdefuld	omstændighed.	Udviklingen	i	retspraksis	viser,	at	der	er	en	stærk	sammenhæng	mellem	

nærmest	til	at	bære	risikoen	og	anvendelsen	af	koncipistreglen,	som	fortolkningsparadigme.74		

Hertil	 må	 det	 konstateres,	 at	 nærmest	 til	 at	 bære	 risikoen	 har	 betydning	 i	 tilfælde	 af	 at	 der	

kontraheres	 med	 en	 professionel	 part,	 således	 at	 der	 eksisterer	 en	 professionsrisiko,	 da	 den	

professionelle	 part	 er	 bedre	 egnet	 til	 at	 kvalificere	 de	 efterfølgende	 risici	 end	 den	 mindre	

professionelle	part.75		

I	 forhold	 til	 entrepriseaftale	 vil	 entreprenøren	 blive	 anset	 for	 at	 være	 sælgeren,	 som	 leverer	

materialer	 uanset,	 om	 entreprenøren	 som	 led	 i	 arbejdet,	 skal	 indbygge	 materialet	 eller	 alene	

gennemføre	en	leverance,	jf.	AB	18	§	2,	stk.	2.	Det	kan	herfor	udledes,	at	entreprenøren	har	det	

grundlæggende	 ansvar	 for	 at	 gennemføre	 leverancen	 af	 byggeriet.	 I	 tilføjelse	 hertil,	 har	

entreprenøren	også	det	største	produktkendskab,	som	er	væsentlig	for	projektets	udførelse.76	På	

baggrund	 heraf	 kan	 det	 udledes,	 at	 udfaldet	 af	 hvem	 der	 er	 nærmest	 til	 at	 bære	 risikoen	 i	

																																																													
71	Østergaard,	K.	(2017)	Nærmest	til	at	bære	risikoen	i	kontraktretten	-	En	oversæt	obligationsretlig	grundsætning,	
Juristen	nr.	2,	s.	35.		
72	Østergaard,	K.	(2014).	Nærmest	til	at	bære	risikoen	i	kontraktretten	i	et	retsøkonomisk	perspektiv,	Rettsøkonomi	i	
nordiske	dommer.	Skriftserie	197,	s.138.		
73	Østergaard,	K.	(2014).	Nærmest	til	at	bære	risikoen	i	kontraktretten	i	et	retsøkonomisk	perspektiv,	Rettsøkonomi	i	
nordiske	dommer.	Skriftserie	197,	s.	138.		
74	Østergaard,	K.	(2017)	Nærmest	til	at	bære	risikoen	i	kontraktretten	-	En	oversæt	obligationsretlig	grundsætning,	
Juristen	nr.	2,	s.	40	Se	ligeledes;	U	2001.655	V,	U	2007.3061	H.		
75	Ibid,	s.	40.	Se	ligeledes	U	1997.203	V,	hvor	et	VVS	firma	køber	et	lim-produkt	af	en	forhandler	med	henblik	på	
limning	af	PVC-rør,	som	efterfølgende	sprængtes.	Der	var	således	tale	om	en	utilstrækkelig	brugsvejledning.	Der	er	
således	tale	om	en	mangelfuld	instruktionsvejledning,	som	kan	føres	tilbage	til	lim-producenten,	hvorfor	lim-
producenten	må	være	erstatningsansvarlig	for	manglerne.	I	forhold	til	professionsrisiko,	må	der	som	udgangspunkt	
være	en	formodning	for	at	den	der	besidder	mest	viden	om	produktet	og	de	mulige	egenskaber	produktet	har,	må	
som	udgangspunkt	henføres	til	producenten.	
76Bygningsstyrelsens	Bygherrevejledning	2008	-	Forskrifter	og	generelle	retningslinjer	for	offentlig	byggevirksomhed,	s.	
25.	Tilgængelig:	https://www.bygst.dk/media/451745/bygherrevejledning_OPSAT_nyt-afsnit.pdf		
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entrepriseforhold,	vil	som	udgangspunktet	ifalde	entreprenøren,	da	denne	part	anses	for	at	være	

den	 ‘mere’	 professionelle	 i	 forholdet.	 Dog,	 kan	 tvivl	 opstå	 i	 de	 situationer,	 hvor	 bygherren	 og	

entreprenøren	 får	 et	 tættere	 samarbejde,	 som	 bygger	 på	 bygherrens	 professionalitet,	 hvorfor	

bygherrens	udtalelser	medvirken	kan	påvirke	kontraktens	udfald.		

Udgangspunktet	vil	derfor	være,	at	entreprenøren	er	den	part,	som	vil	være	nærmest	til	at	bære	

risikoen,	subsidiært	vil	det	være	bygherren,	hvis	vedkommende	agerer	meget	mere	professionelt	i	

den	sammenhæng.	

Det	må	herefter	 lægges	 til	 grund,	at	 retsfigurens	 indplacering	kræver	yderligere	 forskning	 for	at	

tydeliggøre	fremtidig	retspraksis	i	entreprisesamarbejder.		

Samlet	set	må	det	anskues,	at	i	tilfælde	af	de	efterfølgende	omstændigheder	som	ikke	klarlægges	i	

kontrakten,	vil	retsfiguren	nærmest	til	at	bære	risikoen	ikke	være	kvalificeret	til	at	udøve	strategisk	

kontrahering	og	i	den	henseende	fremme	relationen.	

	

3.1.3	Aftalelovens	§	36		
En	aftale	eller	en	retshandel	kan	‘ændres	eller	tilsidesættes	helt	eller	delvis,	hvis	det	vil	være	urimeligt	

eller	i	strid	med	redelig	handlemåde	at	gøre	den	gældende’,	jf.	AFTL	§	36,	stk.	1.	Denne	bestemmelse	

betegnes	ofte	som	en	generalklausul,	da	der	er	tale	om	et	generelt	anvendelsesområde.	Der	er	tale	

om	 en	 retsstandard,	 som	 tager	 afsæt	 i	 Aftaleloven,	 der	 finder	 anvendelse	 på	 alle	 aftaler	 i	 det	

formueretlige	område.77	Der	er	således	tale	om	en	lex	generalis.		

Det	 brede	 anvendelsesområde	 står	 tæt	 med	 den	 centrale	 forudsætning	 for	 anvendelsen	 af	

retsreglen,	 nemlig	 et	 subjektivt	 kriterium	 for	 hvad	 der	 anses	 for	 rimeligt	 i	 det	 pågældende	

kontraktforhold.	Grundet	en	subjektiv	vurdering	af	rimelighedsstandarden,	har	domstolene	været	

påpasselige	med	anvendelsen	af	bestemmelsen.78				

																																																													
77	Andersen,	M.	B.	(2008).	Grundlæggende	aftaleret.	Gjellerup,	s.	423	
78	Andersen,	M.	B.	(2008).	Grundlæggende	aftaleret.	Gjellerup,	s.	424	
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AFTL	§	36	blev	oprindeligt	præsenteret	i	1975,	hvor	formålet	udgjorde	en	beskyttelse	af	den	svage	

kontraherende	part	i	aftalen,	følgelig	forbrugerne	mod	en	overlegen	modpart,	typisk	en	virksomhed,	

som	besidder	en	stærk	markedsposition.		

Påberåbelsen	af	generalklausulen	mellem	to	erhvervsdrivende	er	stadig	en	mulighed,	dog	er	den	

snæver.	Rationalet	bag	dette	bygger	på	en	forventning	til	det	udførlige	beslutningsgrundlag,	som	

den	erhvervsdrivende	må	besidde.79		

Retspraksis	viser,	at	anvendelsen	af	AFTL	§	36	i	erhvervsforhold	tydeliggøres	i	de	forhold,	som	har	

resulteret	i	afbalancerede	aftalevilkår	grundet	parternes	styrkeforhold.80	

Retsvirkningen,	som	er	knyttet	til	AFTL	§	36,	er	en	komplet	tilsidesættelse	af	eller	en	delvis	ændring	

af	 aftalen,	 som	 følge	 af	 at	 den	 er	 urimelig.	 Der	 er	 således	 tale	 om	 en	 erklæring	 af	 kontraktens	

ugyldighed,	som	kan	gøres	gældende	ex	nunc.81	Dog	fremgår	det	af	forarbejderne	at,	der	forudsættes	

en	 særlige	 påpasselighed	 samt	 tilbageholdenhed	 med	 at	 tilsidesætte	 eller	 ændre	 aftalen	 i	 rene	

erhvervsforhold	i	medfør	af	AFTL	§	36,	da	disse	aftaler	er	bygget	på	særlige	risiko	-	og	økonomiske	

forhold.82	Påpasseligheden	skyldes,	at	ændringen	af	aftalen	kan	medføre	en	fordel	for	den	ene	part,	

som	kan	anses	for	mindre	rimelig	i	den	pågældende	situation,	hvilket	ofte	er	hovedpræmissen	i	de	

fleste	domme	med	henblik	på	ikke	at	anvende	§	36	i	erhvervsforhold.83		

																																																													
79	Andersen,	M.	B.	(2008).	Grundlæggende	aftaleret.	Gjellerup,	s.	426	
80	U	2006.632	H,	her	var	der	tale	om	transport	af	et	parti	computere	fra	Jylland	til	København,	men	disse	bliver	stjålet	
da	de	står	ubevogtet.	Konflikten	omhandlede	erstatningens	størrelse,	idet	parterne	havde	aftalt	NSAB	2000,	agreed	
document,	hvoraf	det	følger	af	§	22,	jf.	§	5,	at	ansvaret	kun	kan	begrænses,	medmindre	det	er	forvoldt	forsætligt.	
Spørgsmålet	var	derfor	om	den	tilsidesættelse	af	begrænsning	i	§	22,	jf.	§	5,	efter	aftalelovens	§	36,	som	følge	af	et	
urimeligt	kontraktvilkår.	Højesteret	fandt	ikke	grundlag	for	at	tilsidesætte	ansvarsbegrænsningen.	Se	også	Andersen,	
M.	B.	(2008).	Grundlæggende	aftaleret.	Gjellerup,	s.	426.		
81	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	214	
82	Jf.	de	generelle	bemærkningerne	til	lovforslaget	§	1.		Lov	nr.	1098	af	21/12/1994.	Forslag	til	Lov	om	ændring	af	lov	
om	aftaler	og	andre	retshandler	på	formuerettens	område	og	visse	andre	love	1994/95,	s.	352.	Standpunktet	om	at	
udvise	særlig	påpasselighed	i	forbindelse	med	§	36	bliver	også	løftet	af	Højesteretsdommer	Jørgen	Nørgaard,	da	det	
ligeledes	fremgår	af	bemærkningerne	til	lovændringen	i	1994/95	til	§	36:	“I	den	citerede	artikel	anfører	
højesteretsdommer	Jørgen	Nørgaard	endvidere,	at	erfaringerne	med	aftalelovens	§	36	viser,	at	domstolene	har	
anvendt	bestemmelsen	med	fuld	forståelse	for,	at	udgangspunktet	bør	være,	at	aftaler	skal	holdes,	og	at	der	i	
forretningsmæssige	forhold	må	udvises	den	største	varsomhed	med	efterfølgende	at	foretage	rimelighedsvurderinger.	
Der	er	derfor	næppe	grund	til	at	frygte,	at	en	tilføjelse	til	aftalelovens	§	36,	således	at	domstolene	også	kan	ændre	en	
aftale,	vil	få	uoverskuelige	konsekvenser	for	erhvervslivet	eller	forbrugerne.	Bestemmelsen	vil	blive	mere	fleksibel,	og	
det	må	formodes	at	være	til	fordel	for	begge	parter.”	
83	Andersen,	L.	L.	(2017).	Aftalelovens	§	36	-	fra	kontraktfrihed	til	urimelighedskontrol,	Ex	tuto	Publishing.	s.	341.	
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I	forhold	til	en	entreprisekontrakt,	som	af	sin	natur	indebærer	et	længerevarende	kontraktforhold,	er	

AFTL	§	36,	stk.	2	især	bemærkelsesværdig,	da	der	‘tages	hensyn	til	forholdene	ved	aftalens	indgåelse,	

aftalens	 indhold	 og	 senere	 indtrufne	 omstændigheder’.	 I	 længerevarende	 forhold,	 herunder	

entreprisesammenhænge,	 kan	der	 i	 yderste	 tilfælde	opstå	 situationer,	 hvor	parternes	holdning	 til	

aftaleteksten	afviger	fra	det	tiltænkte	ved	tillæg	af	en	subjektiv	fortolkning.	Denne	benyttelse	af	§	36	

i	 entrepriseforhold,	 bliver	 dog	 forkastet	 af	 Ole	 Hansen.84	 Desuden	 bliver	 der	 foretaget	 en	

risikovurdering	af	parternes	mulighed	for	at	tage	juridiske	forholdsregler	omhandlende	efterfølgende	

omstændigheder.	 I	denne	henseende,	har	de	erhvervsdrivende	parter	mulighed	for	at	gardere	sig,	

ved	 at	 inkorporere	 genforhandlingsklausuler,	 der	 netop	 kan	 påvirke	 de	 fremtidsmæssige	

muligheder.85				

Derudover	er	spørgsmålet	angående	reducering	af	bygherrens	dagbodskrav	i	henhold	til	AFTL	§	36	

særlig	 interessant	 i	 entrepriseforhold,	 da	 henvisningen	 til	 bestemmelsen	 ofte	 benyttes	 i	

entreprisesager.86	Ifølge	Lennart	Lynge	Andersens	såkaldte	‘statusrapport’	konkluderes	der,	at	der	

har	været	ca.	120	sager	i	alt	hvor	de	erhvervsdrivende	parter	har	påberåbt	§	36,	hvoraf	mange	af	

dem	har	været	konventionalbodsager,	hvilket	er	bemærkelsesværdigt,	da	den	heftige	anvendelse	

af	§	36	mellem	erhvervsdrivende	ikke	var	forventet	ved	gennemførelsen	af	§	36.87	

Retspraksis	 viser,	 at	 muligheden	 for	 en	 nedsættelse	 af	 konventionalboden	 i	 entrepriseforhold,	

bemærkes	i	de	forhold,	hvor	der	er	tale	om	en	klar	uoverensstemmelse	mellem	kontraktbeløbet	og	

bodens	 størrelse.88	 Sagen	 er	 således,	 at	 muligheden	 for	 en	 nedsætte	 den	 aftalte	 bod	 ikke	 kan	

udelukkes,	men	ofte	vil	det	skyldes	bygherrens	egen	skyld,	undskyldende	begivenheder	i	forbindelse	

med	 afleveringsfristen	 eller	 en	 klar	 uproportionalitet	 i	 kontraktforholdet.	 Der	 er	 tale	 om	 et	

komplekst	kontraktretligt	udgangspunkt	mellem	professionelle	parter,	hvoraf	konventionalboden	

																																																													
84	Hansen,	O.	(2008).	Det	entrepriseretlige	hjemmelsproblem:	modsætningsforhold	eller	fællesskab?	Jurist-	og	
Økonomforbundets	Forlag,	s.	156.	
85	Andersen,	L.	L.	(2017).	Aftalelovens	§	36	-	fra	kontraktfrihed	til	urimelighedskontrol,	Ex	tuto	Publishing.	s.	266	og	
267.	
86	Gomard,	B.,	Pedersen,	H.	V.	G.,	&	Ørgaard,	A.	(2015).	Almindelig	kontraktsret.	Jurist-og	Økonomforbundets	Forlag,	s	
180	
87		Andersen,	L.	L.	(2017).	Aftalelovens	§	36	-	fra	kontraktfrihed	til	urimelighedskontrol,	Ex	tuto	Publishing.	s.	342.		
88	Iversen,	T.	(2016).	Entrepriseretten.	Jurist-og	Økonomforbundets	Forlag.	s.	512.	
Herunder	kan	der	nævnes	U.	1977.306	H,	som	omfatter	dagbøder	i	erhvervsbyggeri.	Herunder	blev	beløb	nedsat	efter	
en	udførlig	prøvelse	af	forholdet.	TBB	1999.70	VBA	Bygherren	krævede	dagbøder	grundet	for	sen	aflevering,	hvorefter	
Voldgiftsretten	var	enig	i	at	betingelserne	var	opfyldte.	Tidsskriften	opsumerer	voldgiftskendelsens	§	36	overvejelser.		
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er	en	del	af	kontraktmaterialet,	hvor	en	partiel	tilsidesætte	kan	forrykke	parternes	magtposition	i	

forhold	 til	 hinanden,	 efterfulgt	 af	 den	 risiko	 for,	 at	 størrelsen	 af	 det	 lidte	 tab	 er	 højere	 end	

konventionalboden.	Disse	faktorer	taler	for	ikke	at	nedsætte	bodens	størrelse	efter	bestemmelsen	

i	AFTL	§	3689.	

I	forhold	til	samspillet	mellem	AFTL	§	36	og	forudsætningslæren,	så	er	bestemmelsen	efter	stk.	2	

meget	 udtrykkelig	 i	 henhold	 til	 fortolkningen	 og	 anvendelsen	 af	 bestemmelsen.	 Efter	

bestemmelsens	ordlyd	skal	der	tages	højde	for	forholdet	i	forbindelse	med	kontraktens	indgåelse,	

indhold	og	efterfølgende	omstændighed.	Der	er	derfor	tale	om	en	rimelighedsafvejning	efter	AFTL	

§	36	samt	et	relevansskøn	efter	forudsætningslæren,	som	tilsigter	en	vis	lighed	og	har	en	betydning	

i	 erhvervsforhold.	 På	 den	 kant,	 er	 der	 derfor	 et	 vist	 sammenfald	 mellem	 AFTL	 36	 og	

forudsætningslæren,	i	den	forstand	at	i	begge	tilfælde	er	retsvirkningen	ugyldighed	af	kontrakten.	

Selvom	flertallet	har	søgt	resultater	efter	AFTL	§	36	fremfor	forudsætningslæren,	er	afgrænsningen	

mellem	disse	ikke	tydeliggjort.90	

I	forhold	til	AFTL	§	36	og	hvem	der	er	nærmest	til	at	bære	risikoen,	besidder	begge	en	karakter	af	at	

være	relative.	AFTL	§	36	bygger	ikke	på	en	absoluthed	om	opfyldelsen	af	de	tre	dele	der	indgår	i	

AFTL	§	36,	stk.	2,	for	at	bestemmelsen	skal	finde	anvendelse.	På	den	måde	er	AFTL	§	36	relativ	på	

samme	måde	som	nærmest	til	at	bære	risikoen	i	den	forstand,	at	der	ikke	er	specielle	betingelser	

for	opfyldelsen.		

Aftalelovens	§	36	er	en	bred	generalklausul,	som	i	teori	kan	omfavne	en	række	situationer,	hvoraf	

en	begrænset	del	af	disse	vil	omfatte	forholdet	mellem	professionelle	parter.	I	lyset	af	dette,	er	der	

en	formodning	for,	at	AFTL	§	36	kan	behandle	risici,	men	der	er	tale	om	en	bestemmelse	der	hverken	

supplerer	anvendelsen	af	strategisk	kontrahering,	eller	fremmer	relationen.		

																																																													
89	Gomard,	B.,	Pedersen,	H.	V.	G.,	&	Ørgaard,	A.	(2015).	Almindelig	kontraktsret.	Jurist-og	Økonomforbundets	Forlag,	s	
180	og	Iversen,	T.	(2016).	Entrepriseretten.	Jurist-og	Økonomforbundets	Forlag.	s.	512	og	513	hvor	der	også	anføres,	
at	i	tilfælde	af	entreprenørens	overskridelse	af	tidsplan	og	et	ønske	om	reducering	af	konventionalbod,	bør	
vedkommende	angribe	dagene,	herunder	argumentere	for	tidsforlængelse,	i	stedet	for	at	angribe	selve	boden.	
90	Gomard,	B.,	Pedersen,	H.	V.	G.,	&	Ørgaard,	A.	(2015).	Almindelig	kontraktsret.	Jurist-og	Økonomforbundets	Forlag,	s	
180	og	Iversen,	T.	(2016).	Entrepriseretten.	Jurist-og	Økonomforbundets	Forlag.	s.	178	
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3.1.4	Loyalitetsforpligtelsen		
Loyalitetspligten	er	en	obligationsretlig	grundsætning	i	dansk	ret,	som	påhviler	parternes	pligt	til	at	

tage	hensyn	til	hinandens	interesser,91	med	en	forudsætning	om,	hvad	der	må	betragtes	som	bona	

fides92.93			

Oftest	 vil	 denne	 loyalitetsforpligtelsen	 ikke	 være	 fastlagt	 i	 aftalen,	 men	 det	 følger	 naturligt	 af	

aftalens,	 naturalia	 negotii.94	 Hvad	 enten	 denne	 pligt	 står	 implicit	 i	 kontrakten	 eller	 ej,	 kan	 det	

karakteriseres	som	parternes	biforpligtelse,95	som	anses	for	at	være	en	del	af	naturalia	negottii.96	

Tilsidesættelse	af	loyalitetspligten	vil	medføre	et	retsbrud	efter	den	almindelige	culpanorm,	hvoraf	

fastlæggelsen	af	de	relevante	misligholdelsesbeføjelser	kan	gøres	gældende.97	

Loyalitetsgrundsætningen	er	til	stede	i	kontraktforholdet	uagtet,	om	man	er	ud	over	kontraktens	

opførelsestidspunkt,	 da	 der	 er	 forskellige	 delforpligtelser	 der	 kommer	 til	 syne	 på	 forskellige	

tidspunkter	afhængigt	af,	hvor	man	er	i	kontraktens	livscyklus.98	Man	kan	derfor	lægge	til	grund,	at	

loyalitetsgrundsætningen	går	på	 tværs	af	alle	 kontrakttyper,	men	kommer	alligevel	 til	 udtryk	på	

forskellig	vis.99		

	

																																																													
91	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	29.	
92	Betyder	’god	tro’	på	latin.		
93	Hansen,	O.	(2008).	Det	entrepriseretlige	hjemmelsproblem:	modsætningsforhold	eller	fællesskab?	Jurist-	og	
Økonomforbundets	Forlag,	s.	177	
94	Andersen,	L.	L,	&	Madsen,	P.	B.	(2017).	Aftaler	og	mellemmænd.	Karnov	Group,	s.	423	
95	Gomard,	B.	(2006).	Obligationsret	1.	del.	Jurist-	og	Økonomforbundet.	s.	48	
96	Hansen,	O.	(2008).	Det	entrepriseretlige	hjemmelsproblem:	modsætningsforhold	eller	fællesskab?	Jurist-	og	
Økonomforbundets	Forlag,	s.	181	
97	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	69.	
98	Den	prækontraktuelle	fase	(ex	ante),	kontraktens	forløb,	tidspunktet	efter	kontraktens	ophør	(ex	post)	
99	Østergaard,	K.	&	Madsen,	C.	F.	(2019).	Loyalitetsgrundsætningen	i	dansk	ret	indhold	og	retsvirkninger	ved	
tilsidesættelse,	s.	2.		
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Figur 3.1: viser de relevante delforpligtelser, som udspringer af loyalitetsforpligtelsen i en entreprisekontrakt.  
 
	

Delforpligtelserne	 som	 udspringer	 af	 den	 prækontraktuelle	 fase	 er	 den	 loyale	 oplysningspligt,	

tavshedspligten	 og	 underretningspligten.	 Herunder	 vil	 underretningspligten	 også	 være	 en	

delforpligtelse	 omfattet	 af	 loyalitetsgrundsætningen	 under	 kontraktens	 løbetid.100	 Det	 er	 især	

underretningspligten	der	er	interessant	i	forhold	til	afhandlingens	overordnede	fokus,	da	den	bygger	

på	 en	 forudsætning	 om,	 at	 der	 foreligger	 en	 forhandlingsfase.101	 Denne	 delforpligtelse	 er	 især	

relevant	i	langvarige	og	vanskelige	kontraktforhold,	såsom	entreprise.		For	at	understøtte	med	et	

eksempel,	hvor	loyalitetsforpligtelsen	i	form	af	underretningspligten	blev	tilsidesat,	henvises	der	til	

U.2007.3027	 H.	 I	 denne	 dom,	 blev	 derindgået	 en	 samarbejdsaftale	 mellem	 to	 virksomheder	

herunder,	 Danfoss	 og	 Brunata	med	 henblik	 på	 at	 udvikle	 varmeenergimålere,	 der	 kan	 bruges	 i	

etageejendomme.	Udviklingen	blev	foretaget	efter	de	komplementere	markedskompetencer,	som	

disse	to	virksomheder	besidder.	Danfoss	sælger	efterfølgende	projektet	til	tredjemand,	hvorefter	

Brunata	 ophæver	 samarbejdsaftalen.	 Højesteret	 lagde	 til	 grund,	 at	 parterne	 var	 forpligtet	 til	 at	

handle	loyalt	og	underrette	hinanden	i	tilfælde	af	betydelige	forhold,	der	kunne	have	en	konsekvens	

																																																													
100	Østergaard,	K.	&	Madsen,	C.	F.	(2019).	Loyalitetsgrundsætningen	i	dansk	ret	indhold	og	retsvirkninger	ved	
tilsidesættelse,	s.	10	
101	Østergaard,	K.	&	Madsen,	C.	F.	(2019).	Loyalitetsgrundsætningen	i	dansk	ret	indhold	og	retsvirkninger	ved	
tilsidesættelse,	s.	8.		
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for	 samarbejdsaftalen.	 Det	 udløste	 et	 tab	 hvorefter	 erstatning	 blev	 målt	 op	 til	 den	 negative	

kontraktinteresse.102		

Muligheden	for	at	ophæve	kontrakten	i	entrepriseforhold	kan	ikke	vurderes	til,	at	være	det	mest	

optimale,	 da	 byggeriet	 kan	 foreligge	 langt	 ude	 i	 processen,	 hvorfor	 der	 ikke	 er	mulighed	 for	 at	

genudveksle	ydelserne.103	Muligheden	vil	i	dette	tilfælde	være	at	ophæve	kontrakten	i	forhold	til	

det	fremadrettet	forløb,	da	parterne	er	udelukket	fra	en	fuldstændig	gen-udveksling	af	ydelserne.	

Indholdet	 af	 loyalitetspligten	 og	 de	 indarbejdede	 forpligtelser	 i	 entreprise	 grunder	 sig	 på,	 om	

parterne	har	handlet	i	overensstemmelse	med	b.la.	adfærdsstandarder	og	hvad	der	må	betegnes	at	

være	hæderlighed.	Bedømmelsen	af	handlingen	beror	på,	om	der	er	udvist	en	misligholdelse	af	den	

entrepriseretlige	adfærdsform,	herunder	kan	der	drages	parallel	til	den	almindelige	culpavurdering.	

Dog	eksisterer	der	ikke	en	tydelig	retsfølgen	af	et	brud	på	loyalitetspligten	i	entrerpriseaftaler.104	

Der	 er	 ligeledes	 også	 en	 begrænsning	 til	 loyalitetspligten.	 Denne	 begrænsning	 indebærer,	 at	

parterne	 handler	 ud	 fra	 hvad	 der	 kan	 forventes	 givet	 den	 konkrete	 situation,	 således	 at	

loyalitetsforpligtelsen	ikke	må	gå	ud	over	hvad	der	må	formodes	af	det	konkrete	partsforhold	i	den	

pågældende	branche.105		

Betydningen	af	den	loyale	oplysningspligt	i	kontraktens	prækontraktuelle	fase	er	væsentlig,	da	det	

indebærer	 videregivelse	 af	 oplysninger.	 Disse	 oplysninger	 er	 især	 relevante	 i	 længerevarende	

kontraktforhold,	da	parterne	tilegner	ny	information	angående	forretningen.	Der	er	herfor	en	risiko	

forbundet	 med	 at	 indgå	 en	 kontrakt,	 da	 forhandlingerne	 under	 lukkede	 døre	 kan	 medføre,	 at	

udveksling	af	fortrolig	information	kan	udnyttes	på	en	illoyal	måde.	Dog,	kan	der	i	den	forbindelse	

være	vanskeligheder	forbundet	med	at	løfte	bevisbyrden	for	modpartens	illoyale	adfærd.	Men	for	

at	gardere	sig	fra,	at	fortrolig	information	ikke	videregives	til	tredjemand,	indgås	særskilte	NDA106-

aftaler,	som	definerer	kontrahenternes	forpligtelser	i	forhold	til	hvilke	informationer	der	må	anses	

																																																													
102	Det	centrale	i	parternes	samarbejdsaftale	er,	at	Danfoss	har	en	ret	men	ikke	en	forpligtelse	over	for	Brunata	til	at	
udvikle	den	givne	energimåler.	Det	indebærer	maksimalt	erstatning	op	til	negativ	kontraktsinteresse.	Men	hvis	
Danfoss	både	har	en	ret	og	pligt	til	at	udvikle	energimålerne	og	det	viser	sig,	at	disse	energimålere	er	mangelfulde,	så	
vil	der	være	tale	om	misligholdelse	af	kontrakten	og	erstatning	op	til	den	positive	opfyldelsesinteresse.		
103	Herunder	kan	der	nævnes	§	58	efter	Lovbekendtgørelse	nr.	140	af	17.	februar	2014	(købeloven).	
104	Hansen,	O.	(2008).	Det	entrepriseretlige	hjemmelsproblem:	modsætningsforhold	eller	fællesskab?	Jurist-	og	
Økonomforbundets	Forlag,	s.	209.		
105	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	70	
106	Non	Disclosure	Agreement	
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som	 fortroligt	 og	 derfor	 ikke	 videredeles,	 det	 tidsmæssige	 aspekt	 samt	 konsekvensen	 af	 hvis	

fortroligt	 viden	 offentliggøres.107	 NDA-aftalen	 er	 blot	 et	 værktøj,	 der	 kan	 være	 nyttigt	 i	 den	

prækontraktuelle	fase	for	at	definere	omfanget	og	afgrænsningen	af	den	fortrolige	information.108		

Loyalitetsforpligtelsen	kommer	direkte	 til	udtryk	 i	AB18	§	33:	”Parterne	skal	 i	øvrigt	 samarbejde	

loyalt,	 således	at	 fejl,	 forsinkelser	 og	 fordyrelser	 undgås.	Det	 samme	gælder	 for	 entreprenøren	 i	

forhold	til	andre	entreprenører	og	tilsynet.”	Eftersom	samarbejdsforpligtelsen	er	omfattet	af	den	

overordnede	loyalitetspligt,	er	der	nu	indsat	en	direkte	samarbejdsforpligtelse,	mellem	parterne	til	

opfyldelse	af	et	byggeprojekt	efter	bedste	evne.	I	grove	træk	har	bestemmelsen	en	lighed	med	AB92	

§	20,	 stk.1,	 hvor	 samarbejdspligten	omhandler	 entreprenørernes	 forpligtelse	over	 for	hinanden.		

Dog	udgør	den	nuværende	forskel	i	AB18	udgør	en	udvidet	samarbejdsforpligtelse	til	at	gælde	både	

bygherren	og	entreprenørens	samarbejde.		

Der	er	samlet	set	 tale	om	en	generel	bestemmelse	efter	AB18	§	33,	der	gælder	ved	siden	af	de	

allerede	 øvrige	 bestemmelser	 omhandlende	 parternes	 samarbejdspligt,	 eksempelvis	 kan	 der	

nævnes	AB18	§	19,	stk.	3,	hvor:	“Alle	parter	skal	medvirke	loyalt	ved	projektgennemgangen”.		

Den	almindelige	loyalitetspligt	har	uden	tvivl	en	særlig	fremtrædende	betydning	i	længerevarende	

kontraktforhold,	 herunder	 entreprise	 aftaler,	 da	 forholdet	 er	 præget	 af	 en	 væsentlig	 grad	 af	

samarbejde.	Men	spørgsmålet	er,	hvorvidt	dette	apparat,	hvis	indhold	kan	karakteriseres	som	en	

standard	for	god	adfærd109,	er	i	stand	til	at	fremme	parternes	samarbejde	på	den	mest	optimale	

måde.	 I	 relation	 til	 loyalitetspligten,	 vil	 det	 i	 dette	 tilfælde	 også	 være	 et	 spørgsmål	 om	

kommunikation.	Retspraksis	på	området	viser,	at	den	almindelige	 loyalitetsgrundsætning	 i	dansk	

obligationsret	ikke	er	tilstrækkelig	i	forhold	til	udøvelsen	af	strategisk	kontrahering,	da	der	hverken	

kan	 udledes	 en	 egentlig	 kommunikationspligt	 af	 gældende	 ret	 på	 området	 eller	 AB	 18,	 hvorfor	

udvekslingen	af	strategisk	information	ikke	kan	eksistere.		

																																																													
107	Det	kan	derfor	ikke	udelukkes	at	viden	der	deles	mellem	parterne	også	kan	defineres	som	forretningshemmelighed,	
hvoraf	parterne	efter	reglerne	i	Lov	nr.	309	af	25.	april	2018	om	forretningshemmeligheder	(den	nye	lov	om	
forretningshemmeligheder),	er	direkte	forpligtet	til	ikke	at	videregive	hemmelige	oplysninger	til	tredjemand.		
108	Østergaard,	K.	&	Madsen,	C.	F.	(2019).	Loyalitetsgrundsætningen	i	dansk	ret	indhold	og	retsvirkninger	ved	
tilsidesættelse,	s.	9.	
109	Hansen,	O.	(2008).	Det	entrepriseretlige	hjemmelsproblem:	modsætningsforhold	eller	fællesskab?	Jurist-	og	
Økonomforbundets	Forlag,	s.	40	
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3.1.5	Sammenfatning	
Retsfigurer,	som	finder	anvendelse	ved	aftale	supplering	ved	efterfølgende	omstændigheder,	kan	

benævnes	som	lempelsesregler	med	forskellige	retsvirkninger.		

I	tilfældet	ved	forudsætningslæren,	vil	der	være	tale	om	en	forudsætning,	som	ikke	artikuleres	på	

kontraktgrundlaget,	 men	 som	 efterfølgende	 bliver	 afgørende	 for	 om	 kontrakten	 skal	 have	

retsvirkning	efter	sit	indhold.	Hvorimod	i	tilfælde	af	anvendelse	af	AFTL	§	36,	vil	der	være	tale	om	

hvorvidt	aftalegrundlaget	anses	for	at	være	urimeligt	i	særdeleshed	også	hvordan	det	materialisere	

sig	efterfølgende.	Som	nævnt	tidligere	kan	AFTL	§	36	betegnes	som	en	generalklausul,	hvorfor	der	

er	fri	mulighed	for	at	påberåbe	sig	bestemmelsen	i	aftaleloven.	Hvorimod,	"hvem	der	er	nærmest	til	

at	bære	risikoen",	er	en	selvstændig	retsfigur	som	vedrører	en	efterfølgende	omstændighed,	som	

der	ikke	tages	højde	for	i	kontrakten.			

I	 lyset	af	det	ovenstående,	 kan	det	udledes,	at	den	gældende	 retstilstand,	 som	 følge	af	at	disse	

retsfigurer	 aktiveres,	medfører	 afkobling	 af	 adgang	 til	 at	 udøve	 strategisk	 kontrahering,	 da	 den	

nødvendige	 ydeevne	 til	 at	 stimulere	 relationen	 mellem	 entreprenøren	 og	 bygherren	 er	

utilstrækkelig.	

Endvidere	 er	 den	 generelle	 bestemmelse	 vedrørende	 loyalitetspligten	 i	 AB18	 §	 33	 det	 mest	

nærliggende	regulative	værktøj	til	at	imødekomme	efterfølgende	omstændigheder,	men	denne	er	

ikke	tilstrækkelig	nok	til,	at	parterne	kan	udøve	strategisk	kontrahering,	da	parterne	ikke	pålægges	

en	egentlig	forpligtelsen	til	at	kommunikere,	hvorfor	udveksling	af	strategisk	kommunikation	ikke	

kan	understøttes	og	relationsrente	 ikke	kan	skabes.	Dette	skyldes	at	de	ovennævnte	retsfigurer,	

som	fordres	i	obligationsretten	kan	anses	for	at	være	antirelations-bevarende,	da	de	ikke	er	velegnet	

nok	til	at	bevare	relationen.	Det	kræves	derfor	en	særskilt	 implementering	baseret	på	parternes	

aktive	indsats.		
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Kapitel	4	-	Strategisk	kontrahering		
Kapitlets	 overordnet	 fokus	 omhandler	 primært,	 hvordan	 parterne	 i	 fællesskab	 kan	 bidrage	 til	

samarbejdet	 i	 entrepriseaftaler.	 Der	 blev	 konkluderet	 i	 kapitel	 3,	 at	 baggrundsretten	 ikke	

tilstrækkeligt	opfylder	betingelserne	for	at	udøve	strategisk	kontrahering,	derfor	vil	kapitlet	forsøge	

at	 anvende	 økonomisk	 teori	 til	 at	 kvalificere	 centrale	 juridiske	 bestemmelser	 i	 det	 forbedrede	

centrale	kontraktgrundlag	som	det	kommer	til	udtryk	i	AB18	mellem	entreprenøren	og	bygherren	i	

relation	til	strategisk	kontrahering.		

Det	 er	 derfor	 interessant	 at	 undersøge	 forholdet	mellem	bygherren	og	 entreprenøren	 i	 lyset	 af	

agentteorien	 og	 løse	 de	 problemstillinger	 via	 strategisk	 kontrahering,	 som	 obligationsrettens	

almindelige	del	samt	AB18	giver	anledning	til,	ved	at	bygge	videre	på	teorien.			

Kapitlet	 indleder	 med	 at	 redegøre	 for	 den	 klassiske	 agentteori,	 med	 henblik	 på	 at	 fastslå	

problematikken	vedrørende	entrepriseforholdet,	hvorefter	fokus	rettes	mod	videreudviklingen	af	

agentteorien	i	henhold	til	Dyer	&	Singh	i	lyset	af	de	konkurrencemæssige	fordele,	som	parterne	kan	

opnå	 ved	 at	 organisere	 sig	 i	 henhold	 til	 de	 fire	 kumulative	 betingelser,110	 som	 vil	 analyseres	

efterfølgende	i	kapitlet.	Dette	har	til	formål	at	fremme	strategisk	fit111	mellem	parterne,	således	at	

der	kan	opnås	relationsrente112.		Der	vil	derfor	på	baggrund	af	den	retsdogmatiske	analyse	i	kapitel	

3	og	kvalificeringen	af	økonomiske	teori	 fremvise	centrale	 juridiske	bestemmelser,	som	parterne	

bør	 inddrage	 i	 det	 forbedrede	 centrale	 entreprisegrundlag	 med	 henblik	 på	 at	 udøve	 strategisk	

kontrahering.		

	

																																																													
110	Disse	kumulative	betingelser	består	af:	relation-specific	assets,	knowledge	sharing,	complementary	resources,	
effective	governance,jf.	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	
interorganizational	competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	661.	
111	Strategisk	fit	stimulerer	enighed	mellem	parterne	og	inkluderer	en	indsatsforpligtelse	omkring	hvordan	de	fælles	
mål	skal	nås,	jf.	111	Petersen,	B	&	K.	Østergaard	(2018).	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	
Strategic	Contracting.”	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3.	s.	267	
112	Ud	fra	et	økonomisk	perspektiv,	bliver	relationsrente	defineret	som	“a	supernormal	profit	jointly	generated	in	an	
exchange	relation-	ship	that	cannot	be	generated	by	either	firm	in	isolation	and	can	only	be	created	through	the	joint	
idiosyncratic	contributions	of	the	specific	alliance	partners.”	Jf.	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	
Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	
23(4).	660-679,	s.	662.		
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Agentteori		
I	 løbet	af	1960’er	og	begyndelsen	af	1970’erne	begyndte	økonomer,	heriblandt	Kenneth	 Joseph	

Arrow,	 at	 udforske	 risikodeling	 blandt	 enkeltpersoner	 og	 grupper.	 Risikodeling	 blev	 herefter	

beskrevet,	som	et	risikodelingsproblem	der	tager	afsæt	i	samarbejdsforhold,	hvor	parterne	anses	

for	at	have	forskellige	holdninger	til	risikofordelingen.	Den	klassiske	principal	-	agent	teori	udvider	

herefter	forståelsen	herom	til	også	at	omfatte	‘agentproblemer’,	som	opstår	i	de	situationer,	hvor	

parternes	 formål	 samt	 arbejdsdeling	 i	 forbindelse	 med	 samarbejdet,	 kan	 anses	 for	 at	 være	

divergente113.	Teorien	har	kæmpe	betydning	i	forhold	til	den	måde	selskaber	organiserer	sig	på	i	

dag	og	det	ses	også	tydeligt	at	afspejle	i	klassiske	entreprisesamarbejder,	hvor	forholdet	kan	være	

stærkt	præget	af	ubalance,	som	følge	af	informationsasymmetrien,	hvorfor	dette	i	yderst	tilfælde	

kan	resultere	i	konflikter.	Tilblivelsen	af	AB-systemet	har	haft	til	formål	at	ensarte	forhold	for	disse	

arbejder,	herunder	forventer	AB-udvalget	at	AB	18,	kan	agere	som	en	modifikation	af	den	forældede	

markedsstandard.		

Principal-agent	 forholdet	 har	 karakter	 af	 at	 principalen	 er	 betinget	 af	 agentens	handlinger,	 som	

foretages	på	vegne	af	principalen.114	Der	er	tale	om	en	organisationsøkonomisk	teoriretning,	hvis	

fokusområde	omfatter	motiver	og	følgevirkninger	ved	målkonflikt	i	forholdet	mellem	principalen	og	

agenten.		Der	findes	mange	agentrelationer,	hvorfor	teorien	er	så	udbredt,	men	metaforisk	set	vil	

forholdet	 mellem	 principalen	 og	 agenten	 berettes	 som	 en	 kontrakt	 og	 deraf	 fungere	 som	 en	

analyseenhed.115		

Entreprise-forholdet	afspejler	også	et	principal-agent	forhold,	da	bygherren	som	anses	for	at	være	

principalen,	 udpeger	 en	 agent,	 som	 anses	 for	 at	 være	 entreprenøren,	 til	 at	 udføre	 bestemte	

aktiviteter	på	vegne	af	bygherren.	Agentteorien	tilskriver,	at	forholdet	er	præget	af	en	målkonflikt,	

hvor	principalen	er	interesseret	i	at	gevinstmaksimere	og	agenten	er	interesseret	i	nyttemaksimere.		

	

																																																													
113	Eisenhardt,	K.	M.	(1989)	Agency	Theory:	An	Assessment	and	Review.	s.	57	og	58.	
114	Bergen,	M.	m.fl.	(1992):	Agency	Relationships	in	Marketing:	A	Review	of	the	Implications	and	Applications	of	
Agency	and	Related	Theories.	Journal	of	Marketing.	s.	1-2	
115	Sornn-Friese,	Henrik.	(2007)	"Hvad	er	en	virksomhed."	Erhvervsøkonomisk	teori	og	analyse.	Forlaget	
Samfundslitteratur.	s.	126	og	127.	
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Det	 centrale	 led	 i	 dette	 forhold	 statuerer	 også,	 at	 entreprenørens	 udførelse	 af	 arbejdet	 på	

bygherrens	vegne,	spiller	en	afgørende	rolle	for	samarbejdet.		

Delegering	 af	 arbejdsopgaver,	 har	 indflydelse	 på	 omfanget	 af	 risici,	 som	 kan	 allokeres	 til	

entreprenøren.	Dette	kan	medvirke	til	om	kontraktstørrelsen	vil	stige,	grundet	den	forøgede	risiko,	

som	 entreprenøren	 påtager	 sig.	 Bygherrens	 dominerende	 position,	 kan	 have	 en	 afgørende	

betydning	 for	 allokering	 af	 kontraktforpligtelserne.	 Udfordringen	 i	 dette	 sammenhæng	 er,	 at	

forholdet	 mellem	 principalen	 og	 agenten	 præget	 af	 informationsasymmetri,116	 men	 i	 den	

henseende	 vil	 principalen	 tage	 afstand	 fra	 at	 overvåge	 agentens	 handlinger,	 grundet	 høje	

monitorerings-omkostninger.117		

Kontraktforholdet	 er	 derfor	 præget	 af	 en	 usikkerhed,	 og	 principalen	 må	 forholde	 sig	 til	

problemstillinger	 som	 hold	 up,	 adverse	 selection	 og	 moral	 hazard.	 Kapitlet	 vil	 fokusere	 på	 at	

præsentere	 problemstillinger	 og	 hvordan	 disse	 kan	 løses	 ved	 at	 anvende	 kontrakten	 som	 et	

strategisk	instrument.		

	

Moral	hazard	dilemma		
Moral	hazard	udgøres	af	to	grundlæggende	problematikker,	herunder	skjult	information	og	skjult	

handling.		

Problemet	 om	 skjult	 information	 fra	 parterne	 er	 især	 væsentlig	 før	 kontraktindgåelse	 og	 kan	

medføre	adverse	selection.	Selvom	bygherren	kender	til	de	opgaver	som	entreprenøren	skal	udføre,	

er	 det	 uklart	 om	 entreprenøren	 kan	 udføre	 arbejdet	 succesfuldt,	 grundet	 skjulte	

karakteregenskaber	ved	entreprenøren.	Principalen	kan	undgå	problematikken	ved	at	indføre	tiltag,	

som	 kan	 minimere	 usikkerheder	 vedrørende	 agentens	 ageren:	 screening,	 signalering,	 skabe	

muligheder.	Disse	 vil	 ikke	behandles	 yderligere	 i	 afhandlingen,	 da	der	 antages	 at	 bygherren	har	

foretaget	 de	 nødvendige	 udvælgelsestiltag	 før	 påbegyndelsen	 af	 kontraktrelationen	 med	

entreprenøren.		

																																																													
116	Kan	beskrives	som	et	tilfælde	hvor	hverken	agenten	eller	principalen	besidder	det	samme	niveau	af	information.		
117	Bergen,	M.	m.fl.	(1992):	Agency	Relationships	in	Marketing:	A	Review	of	the	Implications	and	Applications	of	
Agency	and	Related	Theories.	Journal	of	Marketing.	s.	2	
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Det	er	især	moral	hazard,	som	giver	anledning	til	en	post-kontraktuel	problematik,	som	kan	opstå	

efter	kontraktindgåelsen	givet	agentens	skjult	handling,	da	der	foreligger	informationsasymmetri.		

Principalen	kan	 ikke	observere	agenten,	og	på	den	måde	sikre	sig,	at	agenten	 ikke	optimerer	sin	

egen	nytte	ved	at	udvise	amoralsk	adfærd.	Denne	 type	adfærd	kan	karakteriseres	 for	 ‘egoistisk’	

adfærd,	 som	 kontrakten	 ikke	 kan	 hindre,	 og	 er	 tæt	 forbundet	med	 skjulte	 handlinger	 og	 skjult	

informationer.118	 Det	 vil	 ligeledes	 have	 sin	 betydning	 i	 relationen	 mellem	 bygherren	 og	

entreprenøren	 i	 kontraktens	 ex	 post	 perspektiv,	 da	 der	 er	 begrænsninger	 for	 hvor	 effektivt	 en	

standardiseret	 entreprisekontrakt	 kan	 påvirke	 agenten	 til	 at	 agere	 i	 overensstemmelse	 med	

kontraktens	 forpligtelser.	 Informationsasymmetrien	 står	 i	 vejen	 for	 at	 principalen	 ofte	 ikke	 kan	

vurdere	hvilke	tiltag	er	nødvendige	for	at	optimere	forholdet.	Det	beror	på,	at	principalen	ikke	har	

den	fornøden	information	for	bedømmelsen	af	agentens	konkrete	indsats.	Ifølge	teorien	kan	moral	

hazard	 problemet	 løses	 ved,	 at	 principalen	 investere	 i	 en	 række	 aktiviteter,	 som	 kan	 observere	

agenten,	for	at	efterfølgende	knytte	udfaldet	af	agentens	adfærd	til	de	specificerede	bestemmelser	

i	kontraktens	indhold.	Denne	løsning	anses	ikke	for	at	have	en	relationsbevarende	effekt	og	vil	ikke	

nævnes	yderligere.		

Agentteorien	vil	blive	videreudviklet	i	den	nedenstående	afsnit	med	inddragelse	af	proaktive	klausuler,	

som	 skal	 medvirke	 til	 udøvelse	 af	 strategisk	 kontrahering,	 med	 henblik	 på	 at	 kvalificere	

beslutningsgrundlaget	angående	kontrakt	konciperingen	på	bedste	vis	og	dermed	opnå	muligheden	for	

at	skabe	relationsrente.	

Anvendelsen	af	kontrakten	som	et	strategisk	instrument	
	

Ved	en	konventionel	kontrakt	vil	der	oftest	være	 tale	om	en	markedstransaktion,	hvor	parterne	

oftest	fokusere	på	at	allokere	risici	og	ansvar	til	medkontrahenten	med	henblik	på	at	øge	sit	eget	

afkast.119	Denne	type	kontrahering,	som	ikke	målretter	sig	efter	at	bidrage	til	relationen	og	på	den	

måde	 skabe	 relationsrente,	 betegnes	 som	 armslængde	 kontrakter	 i	 økonomisk	 forstand.120	

																																																													
118	Sornn-Friese,	Henrik.	(2007)	"Hvad	er	en	virksomhed."	Erhvervsøkonomisk	teori	og	analyse.	Forlaget	
Samfundslitteratur.	s.	136.		
119	Petersen,	B	&	K.	Østergaard	(2018).	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	Strategic	
Contracting”.	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3.	s.	267	
120	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	661.	
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Modpolen	til	dette	er	en	kontrakt	som	støtter	et	partnerskab	ved	at	udøve	strategisk	kontrahering,	

som	kan	bidrage	til	en	mulig	konkurrencemæssig	fordel	på	markedet,	hvilket	sker	ved	inddragelsen	

af	proaktive	klausuler.121	

Parterne	kan	således	udnytte	aftalefriheden	mest	effeffektivt	i	forhold	til	den	økonomiske	teori,	ved	

at	nedskrive	kontraktuelle	principper,	som	anses	for	at	være	af	proaktiv	karakter,	for	at	vækste	den	

langsigtede	relation	med	henblik	på	at	skabe	relationsrente	i	aftaleforholdet	og	forebygge	konflikt	

mellem	parterne122.		

Proaktiv	klausul	bliver	defineret	af	René	Franz	Henschel	således:	“En	proaktiv	klausul	afventer	ikke,	

men	forsøger	at	foregribe	og	aktivt	fremme	det,	der	er	ønskeligt,	samtidig	med	juridiske	risici	søge	

undgået,	 for	 derved	 at	 opnå	 forretningsmæssig	 succes”123.	 Der	 er	 således	 tale	 om	 en	 fælles	

forståelse	af	 kontrakten	og	en	 fælles	enighed	om	at	 forebygge	kontraktbrud	ved	at	 inkorporere	

proaktive	bestemmelse	der	kan	fostre	merværdi	i	kontraktrelationen124.		

Proaktiv	kontrahering	vil	bidrage	med	effektive	instrumenter	til	kontraktgrundlaget,	der	forhindrer	

eller	løser	uenigheder,	før	de	eskalerer	til	omkostningsfulde	konflikter.		

Anvendelsen	af	proaktive	klausuler,	bør	understøtte	en	fælles	forståelse	og	stærk	relation	parterne	

imellem,125	 og	 at	 parternes	 gevinst	 ved	 at	 blive	 i	 relationen	 er	 højere	 givet	 de	 efterfølgende	

omstændigheder.		Med	andre	ord,	kan	der,	som	følge	af	proaktiv	kontrahering	opnås	et	uerstatteligt	

entrepriseforhold,	således,	at	forholdet	ikke	søges	substitueret.		

																																																													
Armslængde	–	kontrakter	vil	også	målrettes	efter	en	omkostningsminimeringsstrategi,	jf.	Østergaard,	K.	(2014),	
”Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenskaben.”	Retfærd,	37(3/149),	3-24.	s.	17	
121	Østergaard,	K.	(2014),	”Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenskaben.”	Retfærd,	
37(3/149),	3-24.	s.	14	og	20.		
122	Petersen,	B	&	K.	Østergaard	(2018).	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	Strategic	
Contracting”.	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3.	s.	266	
123	https://www.iaccm.com/gp/dema/?section=resources&view=16	(07.04-2019)	
124	Østergaard,	K.	(2014),	”Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenskaben.”	Retfærd,	
37(3/149),	3-24.	s.	9	
125	Berger-Walliser,	G	(2012)	The	Past	and	Future	of	Proactive	Law:	An	Overview	of	the	Development	of	the	Proactive	
Law	Movement,	in	Berger-Walliser,	G.	&	K.	Østergaard	(Eds.)		Proactive	Law	in	a	Business	Environment,	1.	udg.	2012,	
DJØF	Publishing.	s.	30.	
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Tillid	er	et	essentielt	grundelement	mellem	kontraktparterne,	hvorfor	forskere	insisterer	på,	at	det	

kan	 have	 en	 positiv	 effekt	 på	 kontraktrelationen.126	 Tillid	 spiller	 derfor	 en	 fordelagtig	 rolle	 i	

udøvelsen	af	strategisk	kontrahering,	da	parterne	kan	udnytte	det	gensidige	tillidsforhold	ex	ante,	

som	 en	 strategi	 i	 forhold	 til	 konkurrencen	 i	 byggebranchen,	 og	 opnå	 en	 vedvarende	

konkurrencemæssig	fordel	og	i	bedste	fald	skabe	relationsrente.		Derudover,	vil	den	troværdighed	i	

samarbejdet,	 som	 skabes	 på	 baggrund	 af	 tillid,	 tale	 for	 at	 anvende	 proaktive	 bestemmelser	 i	

kontrakten	og	anvende	økonomisk	teori	til	at	kvalificere	indholdet	i	klausulerne,	som	samlet	set	vil	

styrke	kontraktrelationen,	som	følge	af	udøvelsen	af	strategisk	kontrahering.		

Centralt,	 vil	 denne	 interdisciplinære	 tilgang	 danne	 den	 samme	 generiske	 strategi	 mellem	

kontrahenterne,	da	der	fordres	enighed	mellem	parterne	om	hvordan	de	fælles	mål	skal	nås,	således	

at	 der	 vil	 foreligge	 et	 strategisk	 fit.127	 Spørgsmålet	 vil	 derfor	 være	 hvordan	 man	 kan	 anvende	

økonomisk	teori	til	at	løse	de	mulige	problemstillinger,	som	obligationsrettens	almindelige	del	og	

AB18	 kan	 giver	 anledning	 til	 i	 forhold	 til	 at	 udøve	 strategisk	 kontrahering	 til	 opnåelse	 af	

relationsrente.		

Relationsspecifikke	investeringer	

Ved	at	parterne	 foretager	 relationsspecifikke	 investeringer	 i	 kontraktforholdet,	er	det	med	 til	 at	

styrke	 parternes	 markedsposition.	 Dog	 er	 der	 delprocesser,	 som	 påvirker	 parternes	 vilje	 til	 at	

investere	 i	 relationsspecifikke	 aktiver,	 herunder	 effekten	 af	 sikkerhedsforanstaltninger,	 som	 kan	

beskytte	parternes	investeringer.	Disse	sikkerhedsforanstaltninger	kan	agere	som	en	garanti	for,	at	

den	pågældende	investeringer	ikke	ender	med	resultatløse	omkostninger.128	

																																																													
126	Chen,	P.-Y.,	Chen,	K.-Y.	and	Wu,	L.-Y.	(2017),	“The	impact	of	trust	and	commitment	on	value	creation	in	asymmetric	
buyer-seller	relationships:	the	mediation	effect	of	specific	asset	investments”,	Journal	of	Business	&	Industrial	
Marketing,	Vol.	32	No.	3.	Se	yderligere	Dyer,	J.H.	and	Chu,	W.	(2003),	“The	role	of	trustworthiness	in	reducing	
transaction	costs	and	improving	performance:	evidence	from	the	United	States,	Japan,	and	Korea”,	Organization	
Science,	Vol.	14	No.	1,	pp.	57-68.		
127	Østergaard,	K.(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	Efterfølgende	omstændigheder:	Om	anvendelsen	af	hardship	-	og	
gevinstklausuler	som	kontraktjusteringsmekanismer.	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schamburg	-	Müller.	
Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet.	s.	436	
128	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	664.	
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Relationspecifitet	afspejler	en	forpligtelse	ikke	kun	overfor	kontraktparten,	men	også	i	forhold	til	

selve	 relationen,	 der	 kan	 derfor	 udledes	 at	 der	 er	 en	 positiv	 sammenhæng	 mellem	 parternes	

investering	i	relationsspecifikke	investeringer	og	succes	af	samarbejdet129.		

Fordelen	ved	at	investerer,	resulterer	i	at	parterne	opnår	relationsrente,	hvorfor	alternativet	ved	at	

udskifte	samarbejdspartneren	ikke	vil	gavne	kontrahenten.130		

I	den	henseende	 introducerer	Oliver	E.	Williamson	begrebet	aktivspecificitet131	og	 fremhæver	at	

dette	er	et	vigtigt	aspekt	 i	ændringen	af	parternes	relation	over	tid,	da	parterne	kan	ændre	den	

såkaldte	status	quo	over	relationen	ved	at	foretage	specifikke	investeringer,	således	at	denne	aktive	

indsats	styrker	parternes	gensidige	forpligtelse	over	for	hinanden.132	

I	 et	 entrepriseforhold,	 vil	 de	 relationsspecifikke	 investeringer	 komme	 til	 udtryk	 ved	 at	 parterne	

investere	 i	det	fysiske	aktiv.	Eksempelvis	kan	entreprenøren	investere	 i	specialbygget	maskine	til	

vanskelige	opgaver,	værktøjer	og	andet	fysisk	aktiv,	som	er	tilpasset	bygherrens	kriterier.		

Hvis	bygherren	har	ejerskab	over	en	bestemt	maskine	og	ønsker	at	afskaffe	sig	af	med	den,	kunne	

et	alternativ	være,	at	bygherren	vælger	at	afholde	omkostningerne	forbundet	med	anvendelsen	af	

maskinen	i	den	pågældende	byggeproces,	hvorefter	bygherren	kan	vælge	at	afsætte	maskinen	til	

entreprenøren	til	den	nedskrevne	værdi	efter	projektets	afslutning.	Hvis	parterne	derimod	vælger	

at	 deles	 om	 omkostningerne,	 bliver	 det	 nødt	 til	 at	 være	 forholdsmæssigt	 i	 forhold	 til	 hvilke	

risikoprofiler	de	har.	Bygherren	har	oftest	betalingsevnen,	men	det	skal	ikke	afholde	entreprenøren	

fra	at	afholde	en	del	af	risikoen,	da	det	har	en	betydning	for	entreprenørens	incitament	til	at	træffe	

de	nødvendige	vedligeholdelsesforanstaltninger	for	maskinens	anvendelse.	

																																																													
129Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	663.	
130	Sornn-Friese,	H.	(2007).	Hvad	er	en	virksomhed?:	Erhvervsøkonomisk	teori	og	analyse.	
Samfundslitteratur,	s.	109.	
131	Oliver	Williamson	definerer	aktivspecificitet	således:	“…durable	investments	that	are	undertaken	in	support	of	a	
particular	transactions,	the	opportunity	cost	of	which	investments	is	much	lower	in	best	alternative	uses	or	by	
alternative	users	should	the	original	transaction	be	prematurely	terminated”.	Jf.	Oliver	Williamson,	(1981)	The	
Economic	Institutions	of	Capitalism	–	Firms,	Markets,	Relational	Contracting,	New	York	The	Free	Press,	s.	55,	
132	Dette	defineres	af	Oliver	E.	Williamsom,	som:	“den	fundamentale	transformation”.	Williamson,	O.	E.	(1985).	The	
Economic	Institute	of	Capitalism.	Firms,	Markets,	Relational	Contracting.	New	York.	The	Free	Press,	s.	55	og	61.	Se	også	
Sornn-Friese,	H.	(2007).	Hvad	er	en	virksomhed?:	Erhvervsøkonomisk	teori	og	analyse.	Samfundslitteratur,	s.	112	
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Der	kan	også	være	tale	om	en	situation,	hvor	bygherren	ejer	en	specifik	maskine,	som	er	beregnet	

til	at	løfte	en	særlig	opgave,	men	vil	være		byrdefuld	for	entreprenøren	at	anskaffe.	En	løsning	herfor	

kan	være,	at	bygherren	kapitaliserer	fra	sine	maskiner	ved	at	låne	maskinen	ud	til	entreprenøren.	

Bygherren	kan	indgå	en	aftale	med	entreprenøren	om	at	udlåne	den	specifikke	maskine	mod	en	

engangsydelse	 inden	 for	 en	 bestemt	 periode,	 ved	 også	 at	 overføre	 risikoen	 for	 maskinens	

værdiforringelse	og	undergang	til	entreprenøren.	I	det	her	tilfælde	vil	risikoen	ifalde	den	part	der	er	

mest	tilbøjelig	til	at	kontrollere	begivenhederne.	Eftersom	der	er	tale	om	lån	af	udstyr	til	en	part,	

der	er	nærmest	til	at	kontrollere	udstyret,	giver	det	mening,	at	den	part	får	tildelt	risikoen,	da	det	

er	nødvendigt	at	skabe	de	rigtige	incitamenter	og	vide	hvem	der	er	bedst	egnet	til	at	kontrollere	de	

efterfølgende	omstændigheder,	hvilket	i	dette	tilfælde	vil	være	entreprenøren,	jf.	den	almindelige	

obligationsret.133		

En	anden	mulighed,	kunne	være	at	bygherren	investerer	i	en	fælles	elektronisk	platform,	som	kan	

understøtte	de	forskellige	forretningsprocesser	og	samarbejdet	tværs	af	de	forskellige	enheder	der	

medvirker	 til	 byggeprojektet	 eller	 bidrage	 med	 andet	 nødvendigt	 information	 omhandlende	

byggeprocessen.	 Denne	 investering	 i	 opstartsfasen	 af	 projektet	 kan	 reducere	 asymmetrisk	

information	og	medvirker	til	at	kvalificere	tilliden	relativt	tidligt	i	kontraktsforholdet	med	henblik	på	

at	målrette	parternes	indsats	til	samarbejdet	134.			

I	tillæg	til	det	fysiske	aktiv,	kan	der	også	foretages	investeringer	i	det	humane	aktiv,	som	indebærer	

en	 anskaffelse	 og	 udveksling	 af	 specifikke	 færdigheder,	 know-how,	 bestemte	 fremgangsmåder,	

særlige	tilgang	og	lignende,	som	vil	komme	sig	til	gavn	for	samarbejdet.	Dette	bliver	betegnet	som	

information	 i	 økonomisk	 teori	 og	 hænger	 særligt	 sammen	 med	 at	 parterne	 besidder	

komplementære	ressourcer,	som	ikke	blot	kan	anvendes,	men	også	deles	på	tværs	at	de	forskellige	

parter	og	enheder.	Dertil,	er	det	muligt	at	øge	kvaliteten	af	relationen,	da	risikoen	for	menneskelige	

kommunikationsfejl	samt	muligheden	for	forsinkelse	reduceres135.	

																																																													
133	Der	kan	henvises	til	principperne	i	Danske	Lov	5-8-1.	Låntager	vil	være	erstatningsansvarlig	for	det	lånte	udstyr,	hvis	
det	bliver	skadet.		
134Bygherreforeningen	(2016).	Professionelle	bygherrers	kompetenceudvikling	-	strategier	for	øget	værdiskabelse	s.	34	
og	s.	16.		
135	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	662.	
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Et	andet	vigtigt	investerings	komponent	vedrører	det	tidsmæssige	aspekt	af	byggeriet,	da	parterne	

og	 særdeles	 bygherren,	 har	 en	 vis	 forventning	 til,	 hvornår	 byggearbejdet	 vil	 anses	 for	 afsluttet,	

derfor	er	entrepriseforhold	især	sårbare	over	for	forsinkelser,	da	det	ikke	alene	er	relationen	der	

kan	lide,	men	også	likviditeten.	Her	har	parterne	mulighed	for	at	aftale	en	betalingsplan,	jf.	AB18	§	

36,	 stk.	 3,	 således	 at	 der	 sker	 en	 klassisk	 udveksling	 af	 ydelse	 mod	 ydelse,	 med	 andre	 ord	 -	

færdiggørelse	af	bebyggelsen	mod	betaling.		

Dette	aspekt	viser,	at	parterne	er	stærkt	afhængige	af	hinanden,	derfor	er	det	vigtigt	at	parterne	

foretager	 investeringer	 der	 imødekommer	 den	 tiltænkte	 tidsplan,	 da	 det	 bidrager	 til	 at	 vækste	

troværdigheden	mellem	kontraktparterne,	og	på	den	måde	bidrager	positivt	til	relationen.	

Ud	fra	det	ovenstående,	kan	det	konstateres	at	parternes	investeringer	i	fysiske,	humane	såvel	som	

tidsmæssige	aktiver	er	essentielle	for	relationen,	da	det	er	med	til	at	forene	parterne	og	dermed	

bidrage	til	relation	Disse	investeringer	udgør	derfor	en	gensidig	pligt	på	organisatorisk	niveau,	som	

tydeligt	skal	afspejles	 i	de	proaktive	klausuler	parterne	vælger	at	 indføre	 i	entreprisekontrakten,	

således	 at	 parterne	 kan	 udøve	 strategisk	 kontrahering	 og	 skabe	 relationsrente.	 Dette	 vil	 berige	

parternes	 relation	og	 formodes	at	give	parterne	de	 rette	 incitament	 til	 at	kreerer	et	 succesfuldt	

samarbejde.		

	

Parternes	medvirken	til	at	skabe	relationsrente	og	muligheden	for	hold-up	

Ved	 at	 parterne	 lader	 sig	 forpligte	 sig	 til	 at	 foretage	 relationsspecifikke	 investeringer,	 åbnes	 der	

mulighed	for	at	medvirke	til	at	skabe	relationsrente	i	kontraktrelationen,	da	det	skaber	en	økonomisk	

mærværdi,	 som	 ikke	var	muligt	 for	parterne	at	opnå	udenfor	det	konkrete	kontraktforhold,136	og	

dermed	forebygge	ophør	af	kontrakten	i	utide.	Dette	er	med	til	at	knytte	parterne	endnu	stærkere	

sammen	og	gøre	dem	mere	afhængige	af	hinanden,	hvorfor	ophør	af	kontrakten	ikke	vises	at	være	

sandsynligt.	Men	i	den	forbindelse,	kan	der	opstå	et	ønske	om	at	drage	fordel	af	den	pågældende	

investering,	der	foretages	ex	ante,	men	som	ikke	kan	tilbagekaldes	ex	post.		

																																																													
136	Østergaard,	K.	(2014),	”Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenskaben.”	Retfærd,	
37(3/149),	3-24.	s.	9	
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Denne	 situation	 betegnes	 som	 hold-up	 og	 er	 forårsaget	 af	 opportunistisk	 adfærd,	 som	 kan	 true	

samarbejdet.	Det	vil	især	synliggøres,	hvis	en	af	parterne	er	klar	over,	at	gevinst	er	betinget	af	hans	

arbejdsudførelse,	 hvorefter	 denne	 kan	 true	 med	 at	 ophæve	 kontrakten,	 med	 hensigt	 om	 at	

nyttemaksimere	sin	egen	position.137	Denne	situation	vil	som	udgangspunkt	kun	give	mening	i	starten	

af	 entreprisekontraktens	 forløb,	 da	 hold-up	 længere	 i	 processen	 kan	 være	 omkostningsfuldt	 for	

begge	parter.	både	for	entreprenøren	og	bygherren.	I	tilføjelse	hertil	vil	det	være	en	tung	byrde	for	

bygherren	at	ophøre	kontrakten	midt	i	forløbet	og	derefter	bruge	ressourcer	på	at	igangsætte	nye	

samarbejdspartnere	og	forbindelser,	med	henblik	på	at	færdiggøre	byggeriet.		

Mistillid	 mellem	 parterne	 kan	 medføre	 at	 der	 indføres	 en	 række	 reaktive	 bestemmelser	 i	

kontrakten,	 for	at	undgå	hold	up	 situationer	og	beskytte	hver	parts	 retsstilling.	 	Mistillid	 vil	øge	

transaktionsomkostninger	 ved	 forhandlingerne	 samtidig	 med	 at	 der	 sker	 en	 begrænsning	 af	

parternes	ønske	om	at	foretage	relationsspecifikke	investeringer.138	I	den	henseende	er	det	vigtigt,	

at	 parterne	 inkorporerer	 sikkerhedsforanstaltninger	 med	 henblik	 på	 at	 fremkalde	 det	 rette	

incitament	 til	 at	 foretage	 relationsspecifikke	 investeringer139.	Det	handler	grundlæggende	om	at	

skabe		sikkerhed,	som	igen	skaber	tillid	og	eliminerer	entreprenørens	frygt	for	at	blive	udskiftet.		

	

	 	

																																																													
137	Sornn-Friese,	Henrik.	(2007)	"Hvad	er	en	virksomhed."	Erhvervsøkonomisk	teori	og	analyse.	Forlaget	
Samfundslitteratur.	s.	109	
138	Knudsen,	C.	(2014).	Erhvervsøkonomi.	Samfundslitteratur,	s.	167-168	
139	Petersen,	B	&	K.	Østergaard	(2018).	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	Strategic	
Contracting”.	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3.	s.	272	
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Sikkerhedsforanstaltninger	mod	opportunistisk	adfærd	

En	vigtig	faktor	i	længerevarende	aftaler,	herunder	entrepriseaftaler,	er	at	parterne	garderes	mod	

opportunistisk	adfærd,	da	parternes	begrænset	 rationalitet	og	uvidenhed	omkring	efterfølgende	

omstændigheder,	 kan	 påvirke	 kontraktens	 tilstrækkelige	 opfyldelse.	 Risikoen	 for	 opportunistisk	

adfærd	kan	ikke	fuldstændig	elimineres,	men	den	kan	reduceres,140	idet	sikkerhedsforanstaltninger	

kan	signalere	troværdig	engagement	credible	commitment,	via	økonomiske	eller	juridiske	garantier	

for	langvarigt	samarbejde141.		

De	 typiske	 sikkerhedsforanstaltninger	 består	 af	 lange	 kontraktperioder	 eller	 en	 bonus	 ved	

kontraktens	opfyldelse.142	Disse	mekanismer	er	med	til	at	forebygge	opportunistisk	adfærd	og	skabe	

et	tillidsfuldt	samarbejdsgrundlag	mellem	parterne.	En	anden	mulighed	kunne	være	at	introducere	

for	 kvasi-integration,	 hvor	 det	 typisk	 vil	 være	 bygherren	 som	 forpligter	 sig	 til	 at	 foretage	 en	

investering	eller	betale	en	høj	honorering	til	entreprenøren	som	en	sikkerhed	mod	hold	up.	Denne	

sikkerhedsforanstaltning	er	relativ	dyr,	men	også	konkret,	som	taler	i	retningen	af	at	der	er	tale	om	

en	effektiv	sikkerhedsforanstaltning,	der	kan	fremme	incitament	til	at	bidrage	til	kontraktens	mest	

optimale	opfyldelse.	Andre	sikkerhedsforanstaltninger	kan	også	omfatte	real-optioner143,	men	disse	

vil	næppe	være	anvendelige	i	entrepriseforhold.		

Udveksling	af	strategisk	information		

Et	 centralt	element	 i	udøvelsen	af	 strategisk	kontrahering	 i	 entreprisesamarbejder,	 vil	 indebære	

udveksling	 af	 information	 for	 at	 skabe	et	 grundlæggende	 informationsfundament	 for	 byggeriets	

parter.	Dette	sammenholdes	med,	at	parterne	skal	foretage	investeringer	i	det	humane	aktiv	med	

henblik	 på	 at	 imødekomme	et	 succesfuldt	 samarbejde.	Det	 er	 derfor	 en	 vigtig	 forudsætning,	 at	

parterne	sørger	for	at	tilegne	processer	i	kontraktforholdet,	som	kan	bidrage	til	gensidig	udveksling	

både	af	værdiskabende	viden	og	komplementære	ressourcer.	Denne	sammensætning	af	viden	og	

																																																													
140	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	669.	
141	Weiss,	A.	M.	and	Kurland,	N.	(1997),	“Holding	distribution	channel	relationships	together:	the	role	of	
transactionspecific	assets	and	length	of	prior	relationship”,	Organization	Science,	Vol.	8	No.	6,	612-623,	s.	613.		
142		Petersen,	B	&	K.	Østergaard	(2018).	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	Strategic	
Contracting”.	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3.	s.	270	
143	Petersen,	B	&	K.	Østergaard	(2018).	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	Strategic	
Contracting”.	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3.	s.	270	
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komplementære	kompetencer	kan	medvirke	til	at	stimulere	yderligere	viden	og	optimalitet,	således	

at	parterne	tildeles	en	gunstig	markedsposition	og	dermed	opnår	relationsrente.144	

Processer	som	kan	optimere	videndeling	
Vidensdeling	er	en	af	de	kumulative	betingelser	for	at	opnå	relationsrente	i	økonomisk	teori.	Denne	

proces	 defineres	 af	Dyer	&	 Singh	 som	 følgende:	 “…an	 interfirm	 knowledge-sharing	 routine	 as	 a	

regular	 pattern	 of	 interfirm	 interactions	 that	 permits	 the	 transfer,	 recombination,	 or	 creation	of	

specialized	knowledge.”145	

De	videndelingsprocesser	som	AB18	lægger	op	til	vil	være	byggemøder	efter	bestemmelsen	i	§	30,	

hvor	der	dog	ikke	specificeres	hyppigheden	af	sådanne	møder.	Parterne	skal	derfor	aktivt	tilpasse	

møderne	 som	 kan	 understøtte	 videndeling	 på	 en	 efficient	måde.	 Derudover	 er	 der	 tale	 om	 en	

reaktiv	bestemmelse,	som	målretter	sig	efter	om	der	er	foretaget	løbende	opdatering	af	tidsplaner	

og	planer	på	byggemøderne,	jf.	AB18	§	31,	stk.	2.		

Der	 kan	derfor	argumenteres	 for,	 at	bestemmelsen	peger	parterne	mere	 i	 retning	af	 kontrol	og	

mindre	 i	 retning	 af	 et	 kollaborativt	 samarbejde,	 hvorfor	 der	 er	 behov	 for	 at	 videreudbygge	

kontraktgrundlaget,	 f.eks.	 ved	 	 investering	 i	 en	 fælles	 IT-platform.	 En	 sådan	 fælles	platform	kan	

optimere	 kommunikationen,	 og	 dokumenter	 såsom	 kontrakter,	 byggemødereferater	 samt	

tilladelser	 kan	 samles	 ét	 sted,	 hvilket	 reducerer	 det	 tidsmæssige	 aspekt	 og	 forebygger	 mulige	

misforståelser.		

Kommunikationen	i	byggebranchen	har	en	tendens	til	at	foregå	på	et	utal	af	medier	og	gennem	flere	

forskellige	kanaler,	hvilket	kan	skaber	strukturelle	problemstillinger.	Byggeprojekter	er	unikke	på	

hver	deres	måde	og	omfatter	en	stor	mængde	kommunikationsflow	fra	mange	faglige	aktører.	Det	

fører	 til,	 at	 feedback	 oftest	 alene	 synliggøres,	 når	 parterne	 står	 på	 byggepladsen.	 Løsningen	 til	

denne	 hyppige	 udfordring,	 kunne	 være	 at	 udvikle	 en	 applikation,	 med	 henblik	 på	 at	 målrette	

kommunikationen	til	de	rette	mennesker		og	enheder.	Det	vil	medvirke	til	at	informationen	vil	glide	

på	et	solidt	grundlag,	således	at	spildtid	og	misforståelser	undgås.		

																																																													
144		Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	662	og	664.		
145	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	665.		
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Parternes	udveksling	af	komplementær	viden	
Entreprenøren	og	bygherren	besidder	forskellige	roller	og	påtager	sig	derfor	forskellige	forpligtelser,	

som	udmøntes	i	‘rigtig	opfyldelse’	fra	både	entreprenørens	og	bygherrens	side.		

Definitionen	 af	 begrebet	 ‘bygherre’	 i	 Erhvervsfremme	 Styrelsens	 analyse	 af	 de	 danske	

ressourceområder,	bliver	beskrevet	således:	“Bygherren	defineres	som	den	juridiske	person,	for	hvis	

regning	 og	 risiko	 byggeriet	 (eller	 anlægget)	 opføres	 og	 som	 i	 sammenhæng	 hermed	 træffer	

bygherrebeslutningerne	i	byggeprocessen.”146	Der	er	tale	om	en	aktør,	som	kan	karakteriseres	som	

en	primær	beslutningstager,	og	som	har	en	kompetence	til	at	igangsætte	de	nødvendige	processer	

for	gennemførelse	af	byggeprojektet.147			

Entreprenøren	rolle	derimod	består	i	at	levere	materiel	og	præstere	arbejdsydelse148.		

Det	kan	udtrykkes	som,	at	parterne	hver	især	besidder	komplementære	ressourcer	og	viden,	der	i	

fællesskab	kan	optimere	og	styrke	samarbejdsevnet,	således	at	relationsrente	opnås	sammen	med	

et	succesfuldt	slutresultat.	

Det	 er	 derfor	 nærliggende	 for	 parterne	 at	 åbne	 op	 for	 dialog	 ved	 at	 udvikle	 regulære	 og	 faste	

rammer,	 som	 kan	 eliminere	 informationsasymmetrien	 og	 understøtte	 effektiv	 vidensudveksling	

enten	som	informationsbaseret	viden	eller	know-how.	

Informationsbaseret	viden	defineres	som	let	kodificerbart	og	vil	i	entrepriseforhold	udgøre	fakta,	

som	 let	 kan	 overføres	 uden	 at	 fremkalde	 tab.	 Dette	 vil	 eksempelvis	 udgøre	 entreprenørens	

finansielle	regnskaber,	som	viser	om	virksomheden	er	solvent	nok	til	at	påtage	sig	byggeprojektet,	

hvilket		understøtter	tillid.		

En	 mulighed	 kunne	 også	 være	 for	 parterne	 at	 fremlægge	 en	 udførlig	 finansieringsplan	 over	

organisationerne	likviditet	til	bestemte	bygherremøder,	således	at	parterne	får	et	indblik	over	den	

økonomiske	situation	og	en	fremtidig	forventning	til,	hvordan	forholdet	kan	udfoldes.	Dette	er	ikke	

kun	 med	 til	 at	 styrke	 tilliden,	 men	 er	 også	 med	 til	 at	 eliminere	 parternes	 skepsis	 i	 forhold	 til	

samarbejdet,	 herunder	 forventning	 om	 konkurs.	 Dette	 skaber	 ikke	 blot	 en	 tryghed	 i	 forholdl	 til	

																																																													
146	Erhvervsfremmestyrelsen,	(2000).	Bygge/bolig	-	en	erhvervsanalyse	af	Erhvervsfremme	Styrelsen.	København.	s.	21	
147	Bygherreforeningen	(2016).	Professionelle	bygherrers	kompetenceudvikling	-	strategier	for	øget	værdiskabelse	s.	9.		
148	Iversen,T.	(2016)	Entrepriseretten	s.	157	
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parternes	 allerede	 afholdte	 investeringer,	 men	 også	 en	 fremtidssikret	 mulighed	 for	 yderligere	

investeringer.	Der	er	tale	om	en	information,	som	meget	let	kan	deles,	fx	via	elektroniske	platforme,	

som	alle	kontraktparterne	har	adgang	til.	

Know-how	er	viden,	som	har	karakter	af	at	være	mere	komplekst,	hvilket	gør	det	mere	vanskeligt	at	

efterligne	eller	overdrage.	Dertil,	har	know-how	en	større	økonomisk	fordel,	da	det	indebærer	en	

særlig	teknik	eller	tilgang,	som	ikke	er	offentlig	tilgængeligt,	da	de	ofte	kvalificeres	som	immaterielle	

aktiver.		

Såfremt	 det	 i	 kontrakten	 understøttes,	 at	 videregivelse	 af	 den	 udviklede	 know-how	 udveksles	

mellem	 kontraktparterne,	 vil	 det	 højst	 sandsynligt	medføre	 en	 vedvarende	 konkurrencemæssig	

fordel	i	det	konkrete	kontraktforhold	og	dermed	incitament	til	fastholdelse149	og	et	højere	afkast	

inden	for	kontraktrelationen.150		

Det	 vil	 derfor	 være	 en	 fordel	 for	 parterne	 hvis	 særlige	 tiltag	 indføres,	 således	 at	 disse	 kan	

imødekomme	optimale	procedurer	for	deling	af	know-how,	uden	at	udsætte	parterne	for	misbrug	

af	 fortrolig	 information.	 Det	 vil	 derfor	 være	 en	 fordel	 for	 parterne	 hvis	 særlige	 tiltag	 indføres,	

herunder	 en	 særskilt	 NDA	 aftale	 således,	 en	 optimale	 procedurer	 for	 deling	 af	 know-how	

imødekommes,	uden	at	udsætte	parterne	for	misbrug	af	fortrolig	information,	da	det	er	vigtigt	at	

parterne	er	sikre	i	deres	videnudveksling	og	er	garderet	mod	opportunistisk	adfærd.	

Målsætning	 i	 strategisk	kontrahering	vil	 i	 lyset	af	økonomisk	 teori	 indebære	en	 forpligtelse	 til	at	

udveksle	 strategisk	 information.	 Men	 det	 forudsætter	 at	 der	 i	 kontrakten	 er	 en	

kommunikationspligt,	 som	 hverken	 er	 til	 stede	 i	 obligationsrettens	 almindelige	 del,	 herunder	

loyalitetsgrundsætningen,	eller	i	AB18.		

Det	vil	derfor	være	relevant	at	inddrage	en	proaktiv	bestemmelse	i	kontrakten,	som	imødekomme	

denne	forpligtelse,	hvorved	der	skabes	en	mulighed	for	at	skabe	relationsrente.	

Denne	bestemmelse	kan	tage	form	af	en	gensidig	kommunikationspligt	i	kontraktgrundlaget	for	de	

involverede	 parter,	 som	 et	 væsentligt	 supplement	 til	 de	 del	 forpligtelser	 der	 ligger	 indlejret	 i	

																																																													
149	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	665.		
150	Østergaard.	K,	&	Holle.	M.	L.	(2019).	Kapitel	19	-	Forskningssamarbejder.	Bogen	er	under	publicering	s.	12-13.		
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loyalitetsgrundsætningen,	 herunder	 underretnings	 -	 og	 samarbejdspligten,	 under	 hensyn	 til	 en	

entreprisekontrakt	hvor	AB18	er	aftalt	mellem	parterne.151		

Loyalitetsgrundsætningen	er	i	den	forstand	det	tætteste	der	kommer	på	kommunikationspligten,	

men	denne	kan	ikke	alene	bidrage	til	udveksling	af	strategisk	information,	hvorfor	der	må	bygges	

oven	på	obligationsrettens	almindelige	del	ved	at	inddrage	en	gensidig	kommunikationspligt,	da	den	

understøtter	de	forpligtelser	der	ligger	indlejret,	som	en	af	de	kumulative	betingelser	for	at	opnå	

relationsrente,	nemlig	at	der	udveksles	strategisk	information.152		

Denne	bestemmelse	 i	 kontraktgrundlaget	vil	have	karakter	af	at	 være	en	 forpligtelser	der	aktivt	

medvirker	til	reducering	af	asymmetrisk	information	og	en	forøgelse	af	perfekt	information	mellem	

de	involverede	parter	i	byggeprocessen.153	

	

	

	

Figur	4.1:	viser	hvordan	den	gensidige	kommunikationspligt	påvirker	informationsasymmetrien.		

																																																													
151	Østergaard.	K,	&	Holle.	M.	L.	(2019).	Kapitel	19	-	Forskningssamarbejder.	Bogen	er	under	publicering	s.	22	
152	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679	og	Østergaard.	K,	&	Holle.	M.	L.	(2019).	
Kapitel	19	-	Forskningssamarbejder.	Bogen	er	under	publicering,	s.	22	
153	Østergaard.	K,	&	Holle.	M.	L.	(2019).	Kapitel	19	-	Forskningssamarbejder.	Bogen	er	under	publicering	s.	23	
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Kontraktparterne	 vil	 i	 starten	 af	 byggeprojektet	 befinde	 sig	 i	 det	 nederste	 felt	 til	 højre,	 som	

kendetegnes	ved,	at	der	på	starttidspunktet	foreligger	både	imperfekt	og	asymmetrisk	information.	

Men	 formålet	 er,	 at	 bestemmelsen	 vedrørende	 gensidig	 kommunikationspligt	 medvirker	 til	 at	

stimulere	 udveksling	 af	 strategisk	 information	 og	 dermed	 påvirker	 de	 involverede	 parter	 til	 at	

bevæge	sig	mod	det	venstre	felt	i	det	øverste	hjørne,	hvor	know-how	udvikles	samt	den	nødvendige	

information	udveksles.		

I	 lyset	 heraf,	 kan	 det	 anbefales,	 at	 der	 i	 entreprisekontrakten	 indsættes	 en	 gensidig	

kommunikationspligt	 til	 gunst	 for	 samarbejdet.	 Denne	 kan	 indebære,	 at	 bygherren	 informerer	

entreprenøren	 om	 alternative	 muligheder,	 som	 kan	 have	 betydning	 for	 projektets	 tid	 samt	

budgetmæssige	aspekter,	således	at	parterne	bidrager	med	den	viden	der	vil	komme	samarbejdet	

til	gavn	herunder,	at	byggeriet	både	gennemføres	rettidigt	og	mangelfrit.154		

En	del	af	denne	gensidige	kommunikationspligt,	kan	også	indebære	at	parterne	ud	over	de	faste	

byggemøder	aftaler	at	afholder	yderligere	møder	med	faste	intervaller,	fx.	telefonmøder,155	for	at	

sikre,	at	ny	information	samt	know	how	deles	og	anvendes”.156	

Sprogbrug		
Entreprisekontrakter	har	en	tendens	til	at	blive	affattet	på	et	højt	juridisk	sprogligt	niveau,	som	ofte	

omfatter	indviklede	fagtermer,	passivt	sprogbrug	og	unødvendige	ord	i	sætninger	og	passager.157	

Dette	kan	som	regel	være	problematisk	når	det	kommer	til	korrekt	afkodning	af	kontraktindholdet.	

Det	nye	AB	18	har	foretaget	opdateringer	og	forenklinger	af	bestemmelser	i	aftalesættet,	men	der	

stilles	stadig	ingen	krav	til	sprogbrug	i	kontrakten,	hvorfor	udfaldet	heraf	ikke	kan	medvirke	til	at	

																																																													
154	Østergaard.	K,	&	Holle.	M.	L.	(2019).	Kapitel	19	-	Forskningssamarbejder.	Bogen	er	under	publicering	s.	23.		
155	Der	er	casestudier,	som	viser	at	partnere	som	aftaler	“ugentlige”	telefonmøder	og	starter	samarbejdet	heraf,	
opbygger	gradvist	til	telefonopkald	efter	frivillig	indsats.	Med	andre	ord,	har	det	vist	sig,	at	kontraktligt	foreskrevne	
møder	og	opkald	mellem	partnere,	har	medført	tillid	på	langt	sigt.	Se	nærmere:	Lumineau.	F,	(2017)	How	Contracts	
Influence	Trust	and	Distrust.	Journal	of	Management	Vol.	43	No.	5,	1553-1577,	s.	1565.		
156	I	tilknytning	til	den	viden	der	deles,	er	det	vigtigt	at	parterne	har	den	fornødne	partnerspecifikke	
absorptionskapacitet,	som	er	en	kapacitet	til	at	genkende,	absorbere	og	tilegne	sig	den	nødvendige	information	der	
skabes	mellem	de	deltagende	parter,	jf.	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	
sources	of	interorganizational	competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	665.	
157	Jf.	Rosenmeier.	L,	Juridisk	sprogbrug	–	fra	kancellistil	til	forståelighed,	i	Skriftlig	Jura	–	den	juridiske	fremstilling,	
Thomas	Riis	og	Jan	Trzaskowski	(red.)	2013,	Ex	Tuto	Publishing,	s.	620	
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anvende	 kontrakten	 som	 et	 proaktivt	 styringsværktøj,	 som	 det	 er	 tiltænkt	 i	 strategisk	

kontrahering.158	Derfor	er	det	vigtigt	at	parterne	kontraherer	en	kontrakt	der	er	letlæseligt	for	alle	

parter,	herunder	at	meningsindholdet	fremstår	utvetydigt,	således	at	parterne	eliminerer	risikoen	

for	misforståelser.		

Undersøgelser	viser	en	stigning	i	brugervenlighed	og	større	forståelse	af	komplekse	kontrakter	ved	

anvendelsen	af	kontraktvisualisering159.	Denne	tilgang	ville	også	udgøre	en	mulighed	for	at	anvende	

entreprisekontrakten	 som	 et	 dynamisk	 styringselement,	 således	 at	 der	 skabes	 en	 forståelig	

præsentation	 af	 kontrakten	 med	 henblik	 på	 at	 pålægge	 parterne	 en	 forpligtelse	 til	 løbende	 at	

anvende	kontrakten	og	ikke	lægge	den	væk	efter	parternes	signatur	anføres,	som	det	efterhånden	

er	opstået	kutyme	for	at	gøre,	især	i	byggebranchen.		

Værdiskabende	 Byggeproces	 (Værdibyg)	 har	 udarbejdet	 såkaldte	 ‘visualiseringer’	 af	 udvalgte	

bestemmelser	 i	 det	 nye	 AB18,	 som	 har	 til	 formål	 at	 understøtte	 et	 godt	 samarbejde	 mellem	

bygherren	og	entreprenøren	samt	skabe	et	visuelt	overblik	over	ændringerne,	som	er	overskuelige	

nok	 til	 at	 sikre	 en	 effektiv	 udførelse	 af	 arbejdet160.	 Grundlæggende	 vil	 anvendelsen	 af	 disse	

værktøjer	 være	optimalt,	 hvis	dette	 sammenholdes	med,	 at	øvrige	dele	af	 entreprisekontrakten	

konciperes	i	det	sædvanlige	juridiske	sprog,	således	at	fortolkningstvivl	ikke	muliggøres161.		

Konfliktløsning	
Den	fjerde	kumulative	betingelse	adskiller	sig	væsentligt	fra	de	andre	betingelser,	da	der	er	fokus	

på	hvordan	konflikter	 skal	håndteres	og	om	der	 skal	 være	 tale	om	tredjeparts-håndhævelse	 ved	

domstolene	 eller	 voldgift,	 eller	 selv-håndhævelse,	 hvilket	 betyder	 at	 konfliktløsningen	 styres	 af	

parterne.162	I	forhold	til	at	opnå	relationsrente,	opfordrer	Dyer	&	Singh,	at	søge	konfliktløsning		ved	

selv-håndhævelse163,	hvilket	også	understøtter	udøvelse	af	strategisk	kontrahering,	hvor	kontrakten	

																																																													
158	Østergaard.	K,	&	Holle.	M.	L.	(2019).	Kapitel	19	-	Forskningssamarbejder.	Bogen	er	under	publicering,	s.	29	
159	Jf.	Passera.	S,	(2012)	Enhancing	Contract	Usability	and	User	Experience	Through	Visualization	-	An	Experimental	
Evaluation.	Der	henvises	også	til	følgende	litteratur	om	kontraktvisualisering:	Keating,	A.,	&	Andersen,	C.	B,	(2016).	A	
graphic	contract:	Taking	visualisation	in	contracting	a	step	further.	Journal	of	Strategic	Contracting	and	Negotiation,	
Vol.	2	side	10–18.	
160	Hertil	henvises	til	vejledningen	udarbejdet	af	Værdibyg	til	kontraktvisualiseringer	af	bestemmelser	fra	AB18,	som	er	
tilgængelige:	https://vaerdibyg.dk/vejledning/brugervenlige-kontrakter/	(04.05.2019).		
161	Østergaard.	K,	&	Holle.	M.	L.	(2019).	Kapitel	19	-	Forskningssamarbejder.	Bogen	er	under	publicering	s.	29.		
162	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	669.		
163	Dyer,	J.	H.,	&	Singh,	H.	(1998).	The	relational	view:	Cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	
competitive	advantage.	Academy	of	management	review,	23(4).	660-679,	s.	669.	



Side	59	af	80	
	

også	har	til	formål,	at	forhindre	uoverensstemmelser	mellem	parterne	inden	de	eskalerer	til	store	

konflikter164,	dog	tilsigter	strategisk	kontrahering	en	hybrid	konfliktløsningsmodel.	Der	lægges	vægt	

på,	at	parterne	skal	starte	med	at	løse	tvisten	ved	selvhåndhævelse,	hvorefter	konflikten	skal	søges	

afklaret	 ved	 mediation	 og	 derefter	 voldgift165.	 På	 baggrund	 af	 de	 nye	 regler	 i	 AB18	 om	

konflikthåndtering,	 er	 der	 en	 stærk	 tilknytning	 til	 den	 model,	 som	 understøttes	 af	 strategisk	

kontrahering,	da	der	også	er	tale	om	en	hybridkonfliktløsningsmodel,	hvilket	er	yderligere	beskrevet	

i	kapitel	2.	Det	betyder,	at	den	konfliktløsningsproces,	som	understøttes	i	AB18,	kan	være	egnet	til	

at	skabe	en	effektiv	proces	for	konflikthåndtering.		

Transaktionsomkostninger		
Relationsrente	 som	 er	 målet	 ved	 at	 investere	 i	 relationsspecifikke	 aktiver,	 videndele	 og	

implementere	 sikkerhedsforanstaltninger	 i	 kontrakten	 realiseres	 ikke	 omkostningsfrit.	 Parternes	

forpligtelse	 til	 at	 aktivt	 bidrage	 til	 kontrakt	 konciperingen,	 ved	 at	 indsætte	 de	 proaktive	

bestemmelser	 i	 kontrakten	 følger	 ikke	 af	 baggrundsretten	 med	 henblik	 på	 at	 opnå	

incitamentsforenelighed	og	minimere	risikoen	for	hold	up.	Det	medfører	transaktionsomkostninger	

for	parterne,	som	følger	af	aktiveringen	og	fuldførelsen	af	disse	organisatoriske	processer.	Dog	er	

formålet,	 at	 der	 anvendes	 flere	 transaktionsomkostninger	 ex	 ante	 med	 henblik	 på	 at	 reducere	

transaktionsomkostninger	i	ex	post.		

	 	

																																																													
164	Petersen,	B	&	K.	Østergaard	(2018).	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	Strategic	
Contracting”.	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3.	s.	270	
165	Petersen,	B	&	K.	Østergaard	(2018).	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	Strategic	
Contracting”.	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	Vol.	33	Issue:	3.	s.	271	
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Sammenfatning	
Der	blev	foretaget	en	analyse,	hvor	der	blev	lagt	vægt	på	strategisk	kontrahering	og	muligheden	for	

at	skabe	relationsrente.		

Der	kan	konkluderes,	at	entrepriseforholdet	afspejler	et	klassisk	principal-agent	forhold	uagtet	at	

det	ikke	har	et	klassisk	arbejdstager	og	arbejdsgiver	forhold	for	øje.	Der	er	tale	om	et	forhold	som	

er	præget	af	moral	hazard	problematikken	grundet	informationsasymmetri,	som	kan	give	anledning	

til	 opportunisme	 i	 relationen.	 Disse	 problemstillinger	 kan	minimeres	 ved	 udøvelse	 af	 strategisk	

kontrahering,	 ved	 at	 indsætte	 proaktive	 klausuler,	 som	 forpligter	 parterne	 til	 at	 foretage	

relationsspecifikke	investeringer,	videndele	og	kombinere	komplementære	ressourcer.		

De	 relationsspecifikke	 investeringer,	 skal	 afspejle	 en	 forpligtelse	 i	 kontraktgrundlaget,	 som	

målrettes	især	efter	det	tidsmæssige,	humane	og	fysiske	aktiver,	som	medvirke	til,	at	parterne	opnår	

en	 fælles	 konkurrencefordel	 på	markedet,	 da	 der	 skabes	 en	 økonomisk	mærværdi,	 som	 ikke	 er	

muligt	for	parterne	at	opnå	udenfor	relationen.	I	forhold	til	parternes	videndeling,	er	det	vigtigt,	at	

viden	 udveksles	 på	 et	 sikkert	 grundlag,	 som	 følger	 af	 konkrete	 videndelingsrutiner	 ud	 over	

byggemøderne.	 I	 tilføjelse	 hertil,	 kan	 en	 gensidig	 kommunikationspligt	med	 en	 tilhørende	 NDA	

aftale	også	medvirke	til	at	dette	opnås.	Dette	peger	også	i	retningen	af	at	der	nu	er	mulighed	for	at	

anvendelse	af	kontraktvisualisering	på	visse	bestemmelser	i	AB18,	som	kan	optimere	forståelsen	en	

kompleks	 entreprisekontrakt.	 Dog	 er	 det	 vigtigt,	 at	 parterne	 inkorporerer	

sikkerhedsforanstaltninger	medhenblik	på	at	eliminere	hold	up	og	fremkalde	de	rette	incitamenter	

til	at	foretage	relationsspecifikke	investeringer,	og	dele	viden.	
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Kapitel	5	-	Efterfølgende	omstændigheder		

Selvom	et	 revideret	AB-system	har	hensigt	 at	 lette	 samarbejdet	mellem	parterne	 i	 byggeriet	og	

forsøger	at	klarlægge	en	optimal	løsning	på	håndteringen	af	udfordringerne,	bliver	der	ikke	taget	

stilling	til,	hvordan	parterne	kan	håndtere	de	efterfølgende	omstændigheder	på	en	effektiv	måde,	

således	at	parterne	kan	skabe	relationsrente.		

I	forbindelse	med	antagelserne	i	ny-institutionel	økonomi	er	parterne	begrænset	rationelle,	hvorfor	

de	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 tage	 forbehold	 for	 alle	 de	 fremtidige	 omstændigheder,	 der	 kan	 påvirke	

kontraktens	 opfyldelse,	 hvilket	medfører,	 at	 kontrakten	 bliver	 ufuldkommen	 grundet	 imperfekt	

information.	

Dog	har	parterne	mulighed	for	at	regulere	tilstanden	ved	at	inddrage	hardshipklausuler	som	aktive	

redskaber	i	kontrakten,	der	kan	opfange	de	efterfølgende	omstændigheder,	da	disse	anses	for	at	

være	ukendte	på	kontraktindgåelsestidspunktet.166		

Eftersom	 entreprisekontrakter	 har	 en	 lang	 løbetid,	 er	 det	 også	 en	 større	 forretningsrisiko,	 de	

erhvervsdrivende	parter	påtager	sig	ved	at	indgå	en	kontrakt.	I	den	henseende	er	der	mulighed	for,	

at	 hardshipklausulen	 kan	 agere	 som	 en	 beskyttelsesforanstaltning	 for	 de	 relationsspecifikke	

investeringer,	 som	 parterne	 har	 foretaget	 og	 genoprette	 balancen	 i	 tilfælde	 af	 uforudsete	

begivenheder.	I	den	henseende	er	formålet	med	kapitlet	at	undersøge	hvordan	hardshipklausulen	

medvirker	til	aftalejusteringen	i	entrepriseforhold.	Der	vil	rettes	fokus	på	hvordan	denne	proaktive	

bestemmelse	kan	adressere	de	efterfølgende	omstændigheder	og	medvirke	til	at	bevare	relationen,	

som	 ellers	 ikke	 understøttes	 af	 de	 tilbagefaldsregler	 der	 finder	 anvendelse	 ved	 efterfølgende	

omstændigheder	i	dansk	ret	i	lyset	af	den	retsdogmatiske	analyse	i	kapitel	3.		

	

	

																																																													
166	Østergaard,	K.(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	Efterfølgende	omstændigheder:	Om	anvendelsen	af	hardship	-	og	
gevinstklausuler	som	kontraktjusteringsmekanismer.	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schamburg	-	Müller.	
Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet.	s.	437	
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Hardshipklausuler	

En	hardshipklausul	kan	defineres	som	et	aktivt	redskab	i	kontrakten,	som	forpligter	parterne	til	at	

genforhandle	de	dele	af	kontraktens	indhold,	som	er	blevet	byrdefulde	at	eksekvere	på	grund	af	en	

uforudset	 begivenhed,	 som	 på	 kontraktindgåelsestidspunktet	 ikke	 kunne	 forudses	 af	

kontrahenterne.		

Der	skabes	således	en	adgang	for	parterne	til	at	genforhandle,	da	det	fremgår	af	kontraktgrundlaget,	

idet	hardship	udspringer	i	lex	mercatoria	og	ikke	national	ret167.		

På	 den	måde	 fastholdes	 kontrakten,	 samtidig	med	 at	 der	 sker	 der	 en	 aktiv	 tilstræbelse	 for	 	 at	

reducere	risici	af	de	efterfølgende	omstændigheder,	hvilket	kunne		gøre	kontrakten	mere	byrdefuld	

for	parterne	at	opfylde.168		

En	yderligere	beskrivelse	af	en	hardship	klausul	kan	defineres	som	et	aktivt	redskab,	som	tilstræber	

at	reducere	risici	som	følge	af	de	efterfølgende	omstændigheder,	der	har	indflydelse	på	kontraktens	

opfyldelse.		

Eftersom	 der	 er	 en	 mangel	 på	 retspraksis	 eller	 præjudikater	 om,	 hvilke	 situationer	 der	 kan	

karakteriseres	 som	hardship,	 er	 det	 efter	 princippet	om	aftalefrihed,	 op	 til	 parterne	 at	 definere	

indholdet	af	hardshipklausulen,	således	at	parterne	angiver	hændelser,	som	kan	defineres	under	

hardship.		

I	forbindelse	med	udformningen	af	klausulen	er	det	vigtigt	at	konkretisere,	hvornår	denne	skal	finde	

anvendelse,	herunder	at	formuleringen	fremstår	 i	et	tydeligt	og	klart	sprog,	således	at	 indholdet	

ikke	medfører	en	risiko	for	misforståelser	og	fortolkningsbesvær.	Derudover	skal	fremgangsmåden	

under	hardship	defineres,	herunder	hvorvidt	der	skal	ske	inddragelse	af	en	tredjemand	i	forbindelse	

med	genforhandlingen	af	kontrakten169.		

																																																													
167	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	193	
168	Østergaard,	K.	(2005).	Anvendelse	af	hardshipklausuler	i	et	erhvervsjuridisk	perspektiv	i	Treumer,	S.	(2005).	Julebog	
2005.	Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	214.	Se	ligeledes:		Østergaard,	K.	(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	
Efterfølgende	omstændigheder:	Om	anvendelsen	af	hardship	-	og	gevinstklausuler	som	
kontraktjusteringsmekanismer.	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schamburg	-	Müller.	Djøf/Jurist-og	
Økonomforbundet.	s.	437.		
169	Østergaard,	K.	(2005).	Anvendelse	af	hardshipklausuler	i	et	erhvervsjuridisk	perspektiv	i	Treumer,	S.	(2005).	Julebog	
2005.	Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	218	
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Ud	fra	et	praktisk	perspektiv	kan	parternes	tilføjelse	af	hardship	klausulen	i	kontrakten	udgøre	et	

proaktivt	styringssystem	i	modsætning	til	klassisk	obligationsret.	Denne	mekanisme	åbner	op	for	

genforhandling	af	de	tvistspørgsmål,	som	ofte	vil	forekomme	i	de	længerevarende	aftaleforhold	og	

på	den	måde	imødekommes	muligheden	for	at	bevare	samarbejdet.		

Reguleringen	af	hardshipklausulen		

Selvom	 denne	 tillægsbestemmelse	 ofte	 er	 blevet	 omtalt	 i	 den	 retsvidenskabelige	 litteratur,	

foreligger	 der	 på	 nuværende	 tidspunkt	 ingen	 retspraksis,	 som	 kan	 statuere	 fortolkningen	 af	

hardshipklausulen	i	dansk	ret.170	For	at	få	en	klar	forståelse	af	hardshipklausulen	og	betydningen	

heraf	vil	en	række	forslag	til	koncipieringen	af	bestemmelsen	blive	præsenteret	ud	fra	anbefalinger	

fra	en	række	internationale	fora.		

Der	kan	nævnes	UNIDROIT171	og	ICC172,	som	er	internationale	modellove,	der	definerer	hardship.	

Disse	bestemmelser	gælder	forudsat,	at	de	fremstår	klart	i	kontrakten.	

Af	 forslagene	 fra	UNIDROIT	bliver	hardship	overordnet	defineret	som	en	situation,	der	 forrykker	

kontraktens	 balance,	 som	 et	 resultat	 af	 øgede	 omkostninger	 for	 den	 bebyrdende	 part,	 eller	 en	

forringelse	af	ydelsen	for	den	modtagende	part.	Heraf	bliver	tre	kumulative	betingelser	lagt	til	grund	

for	indtrædelsen	af	hardship,173	som	også	er	nævnt	af	Professor	Kim	Østergaard.174	

1) For	 det	 første	 skal	 begivenheden	 være	 ukendt	 for	 parterne	 på	

kontraktindgåelsestidspunktet.		

2) For	det	andet	skal	der	være	tale	om	en	forskydning	af	kontraktens	ligevægt.	

3) 	For	 det	 tredje	 skal	 der	 være	 tale	 om	 en	 uundgåelig	 begivenhed,	 som	 ikke	 er	 inden	 for	

parternes	egen	kontrol.		

																																																													
170	Østergaard,	K.(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	Efterfølgende	omstændigheder:	Om	anvendelsen	af	hardship	-	og	
gevinstklausuler	som	kontraktjusteringsmekanismer.	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schamburg	-	Müller.	
Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet.	s.	441.	Se	ligeledes:	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	
obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	196	
171	UNIDROIT	-	Principles	of	International	Commercial	Contracts	2016.		
172	International	Chamber	of	Commerce.		
173	UNIDROIT	Principles	of	International	Commercial	Contracts,	art.	6.2.2.	
174	Disse	er	også	diskuteret	i	Østergaard,	K.	(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	Efterfølgende	omstændigheder:	Om	
anvendelsen	af	hardship	-	og	gevinstklausuler	som	kontraktjusteringsmekanismer.	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	
Sten	Schamburg	-	Müller.	Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet.	s.	444.		
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Formuleringen	i	ICC	pålægger	parterne	at	opfylde	kontraktens	forpligtelser,	selvom	“...	events	have	

rendered	performance	more	onerous	than	could	reasonably	have	been	anticipated	at	the	time	of	the	

conclusion	of	the	contract175”.		

Der	 er	 således	 tale	 om	 kontraktens	 opretholdelse,	 selvom	 der	 er	 tale	 om	 udefrakommende	

omstændigheder,	som	parterne	ikke	kunne	have	forventet	på	kontraktindgåelsestidspunktet.		

Til	forskel	fra	ICC	oplister	UNIDROIT	i	art.	6.2.3	en	mere	detaljeret	tilgang	til	de	tidsmæssige	aspekter	

af	genforhandlingen	og	løsningen	af	tvisten	samt	en	evt.	inddragelse	af	domstole.	Herunder	tager	

UNIDROIT	stilling	til	aftalens	opfyldelse,	da	forhandlingerne	mellem	kontrahenterne,	som	et	resultat	

af	hardship,	ikke	må	medføre	en	standsning	af	parternes	kontraktuelle	forpligtelse:	“The	request	for	

renegotiation	does	not	in	itself	entitle	the	disadvantaged	party	to	withhold	performance”176.	Selvom	

ICC	ikke	nævner	denne	betingelse,	kan	det	 ikke	udelukkes,	at	hardshipklausulen	har	til	 formål	at	

forsøge	at	bevare	samarbejdsforholdet	og	på	den	måde	imødekomme	det	juridiske	grundlæggende	

princip	at	aftaler	er	bindende.	I	modsætning	til	UNIDROIT	har	ICC	valgt	at	åbne	op	for	muligheden	

for	ophævelse	af	aftalen:	“but	where	alternative	contractual	terms	which	reasonably	allow	for	the	

consequences	of	 the	event	are	not	agreed	by	the	other	party	 to	 the	contract	as	provided	 in	 that	

paragraph,	 the	 party	 invoking	 this	 Clause	 is	 entitled	 to	 termination	 of	 the	 contract”.177	 Der	 kan	

diskuteres	om	denne	mulighed	medfører	en	risiko	for	parternes	frigørelse	fra	et	længerevarende	

samarbejde	 vil	 skabe	 mistillid	 i	 kontraktforholdet,	 hvilket	 ikke	 anses	 for	 at	 være	 rimeligt	 i	

entrepriseforhold.	På	den	ene	side	er	der	en	formodning	for	at	parterne	kan	forstå	fornuften	i	at	

have	sådan	en	bestemmelse	i	kontrakten,	men	effektiviteten	af	sådan	en	klausul	bør	afhænge	af	

beskrivelsen	 af	 indtrædelsen	 af	 definerede	 begivenheder,	 før	 denne	 bestemmelse	 kan	 gøres	

gældende.	 En	 mulighed	 for	 ophævelsesadgang	 skaber	 ikke	 særligt	 troværdige	 rammer	 mellem	

parterne	 i	 længerevarende	 forhold,	 herunder	 entrepriseforhold,	 da	 muligheden	 for	 at	 etablere	

loyalitet	i	et	stabilt	kontrakt-miljø	ikke	kan	frembringes.	Fra	et	praktisk	perspektiv	er	der	også	en	

tendens	 til,	 at	 de	 professionelle	 parter	 vælger	 at	 sikre	 sig	med	muligheden	 for	 udtrædelse,	 og	

indføjelsen	kan	ses	som	regel	helt	naturligt	og	i	mindre	grad	mistillidsfrembringende.	Men	hvis	disse	

																																																													
175	ICC	Hardship	Clause	2003.	ICC	Publishing	S.A,	s.	15.	Er	tilgængelig	på	følgende	adresse:	
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-Force-Majeure-Hardship-Clause.pdf	(2/04-2019)	
176	Principles	of	International	Commercial	Contracts	2016.	Art.	6.2.3	
177	ICC	Hardship	Clause	2003.	ICC	Publishing	S.A,	s.	15.	
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klausuler	 skal	 udryddes	 og	 følge	 de	 nye	 paradigmer	 som	 strategisk	 kontrahering	 lægger	 op	 til,	

herunder	 indførelsen	 af	 hardshipklausulen,	 så	 kræver	 det	 også	 en	 mentalitetsændring	 i	

byggebranchen,	som	støtter	en	mere	relationsbevarende	 indstilling.	Grundlæggende	handler	det	

om	 at	 rette	 fokus	 mod	 det	 interorganisatoriske	 plan	 og	 generere	 værdier	 som	 kan	 fordrer	

samarbejde.	

Hardship	og	force	majeure	

Force	majeure-begrebet	er	ikke	præcist	defineret,	men	der	er	tale	om	et	samlet	begreb,	som	kan	

påvirke	 kontraktens	 opfyldelse	 og	 gør	 det	 fysisk	 umuligt	 at	 opfylde	 kontrakten,	 som	 følge	 af	

hændelige	 begivenheder178.	 Bestemmelsen	 omhandlende	 force	 majeure	 i	 Købeloven	 §	 24	 en	

almindelig	udfyldningsregel	i	dansk	ret.179		

Lighedstræk	 mellem	 hardship	 og	 force	 majeure	 bygger	 på,	 at	 der	 i	 begge	 tilfælde	 er	 tale	 om	

eksogene	faktorer,	der	påvirker	parternes	evner	til	at	opfylde	kontrakten.	

En	begivenhed,	som	omhandler	hardship,	vil	adskille	sig	 fra	en	force	majeure-begivenhed,	da	en	

hardship-situation	 ikke	 statuerer	 en	 fysisk	 umulighed	 for	 opfyldelsen	 af	 kontrakten.180	 Der	 vil	 i	

stedet	være	tale	om	en	væsentlig	forskydning	af	parternes	mulighed	for	kontraktens	opfyldelse.		

En	anden	væsentlig	forskel	knyttes	til	retsvirkningerne.	I	tilfælde	af	force	majeure	vil	skyldneren	i	

kontraktforholdet	fritages	for	sin	erstatningspligt,	jf.	Købelovens	§	24,	hvorimod	hardship-klausulen	

kan	medføre	at	aftalen	bliver	tilpasset.181			

Den	 fundamentale	 forskel	 mellem	 force	 majeure	 og	 hardship	 består	 i,	 at	 force	 majeure	 er	 en	

udfyldende	retsregel	i	modsætning	til	hardship,	som	forudsætter,	at	parterne	foretager	et	særskilt	

tilvalg	 i	 kontrakten.182	 I	 tilføjelse	hertil	 skal	det	anføres,	at	hardshipklausulen	 ikke	er	egnet	 til	at	

substituere	 force	 majeure	 bestemmelsen,	 men	 har	 til	 formål	 at	 udvide	 kontraktgrundlagets	

																																																													
178	Disse	hændelige	begivenheder	kan	fx	omfatte	lynnedslag,	naturkatastrofer	og	tilsvarende	”acts	of	God”,	jf.	
Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2010).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	143	og	194	
179	Østergaard,	K.	(2005).	Anvendelse	af	hardshipklausuler	i	et	erhvervsjuridisk	perspektiv	i	Treumer,	S.	(2005).	Julebog	
2005.	Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	219	
180	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	197	
181	Andersen,	M.	B.,	&	Lookofsky,	J.	(2015).	Lærebog	i	obligationsret:	Ydelsen,	beføjelser.	Karnov	Group,	s.	197	og	194.		
182		Østergaard,	K.(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	Efterfølgende	omstændigheder:	Om	anvendelsen	af	hardship	-	og	
gevinstklausuler	som	kontraktjusteringsmekanismer.	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schamburg	-	Müller.	
Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet.	s.	441.		
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beskyttelse	mod	eksogene	faktorer,	som	medfører	en	byrdefuld	kontraktopfyldelse	heraf,	således	

at	det	kompletterer	force	majeure.	Motivet	bag	det	omtalte	er,	at	man	gerne	vil	fastholde	og	drage	

nytte	af	den	 i	 forvejen	anordnede	udfyldende	retsregel	samt	den	tillagte	retspraksis	vedrørende	

force	majeure,	men	holde	de	to	bestemmelser	adskilt	i	entrepriseretlige	kontrakter	for	at	minimere	

misforståelser	og	unødvendige	uklarheder	mellem	bygherren	og	entreprenøren.		

	

Efterfølgende	omstændigheder	i	AB18		

Formålet	med	at	indføre	en	hardshipklausul	i	entrepriseaftalen	er,	at	parterne	kan	lade	kontrakten	

’indordne’	 sig	 efter	 en	 ændret	 situation,	 som	 parterne	 ikke	 har	 taget	 højde	 for	 i	 kontrakten.	

Klausulens	inkorporering	i	aftalen	kan	også	være	et	tegn	på	tillid	mellem	parterne,	da	meningen	er		

at	 fastholde	 kontraktsforholdet,	 således	 at	 ændrede	 forhold	 ikke	 giver	 adgang	 til	 at	 gøre	

misligholdelsesbeføjelserne	gældende,	eller	i	yderste	konsekvens	ophæve	aftalen.		

Der	kan	således	nævnes	eksogene	faktorer,	som	kan	opstå	efter	kontraktindgåelsestidspunktet	og	

medvirke	 til	 en	 ændring	 i	 parternes	 kontraktuelle	 position	 og	 ændre	 ligevægten	 i	 kontrakten,	

herunder	kan	der	nævnes	udsving	i	valuta,	markedsrenten,	og	priser	på	materiel,	som	i	fællesskab	

spiller	en	væsentlig	 rolle	 for	parternes	kontraktuelle	–	og	markedsposition.	Disse	ændringer	kan	

anses	for	at	være	særligt	bebyrdende,	hvorfor	tilstedeværelsen	af	hardhshipklausulen	i	kontrakten,	

kan	medvirke	til	at	stabilisere	forholdet,	således	at	parterne	kan	justere	kontrakten	i	forhold	til	de	

efterfølgende	 omstændigheder.	 Tilsvarende	 kan	 der	 nævnes	 særlige	 efterfølgende	 uforudsete	

omstændigheder,	som	er	temmeligt	omkostningsfulde	i	entrepriseaftaler,	herunder	grundvands	–	

og	 jordbundsforhold	 m.m.,	 men	 dette	 forhold	 reguleres	 allerede,	 jf.	 AB18	 §	 26,	 stk.	 3,	 hvor	

bygherren	er	ansvarlig	for,	at	det	fremførte	udbudsmateriale	indeholder	oplysninger	om	foretagne	

undersøgelser	vedrørende	grundvands–	og	 jordbundsforhold	m.m.	Af	den	grund	er	risici,	som	er	

forbundet	 med	 de	 uforudsete	 omstændigheder	 i	 forhold	 til	 grundvands–	 og	 jordbundsforhold,	

allokeret	til	bygherren.	I	praksis	er	der	dog	en	tendens	til	at	fravige	denne	bestemmelse	og	lægge	

ansvaret	hos	den	part,	som	er	tættest	på	risikoen,	herunder	lade	entreprenøren	bære	ansvaret	for	

disse	 omstændigheder.	Man	 kan	 diskutere	 om	 dette	 er	 den	 efficiente	 allokering,	 da	 det	 ud	 fra	

økonomisk	teori	må	bero	på,	hvem	af	parterne	har	den	fornødne	økonomiske	likviditet	til	at	bære	
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risikoen.183	 	 Den	 nye	 bestemmelse	 i	 AB18	 er	 stadig	 ikke	 tydelig	 i	 sin	 udformning,	 og	 svarer	 til	

bestemmelsen	 i	 AB	 92	 §	 15,	 stk.	 4,	 hvilket	 ikke	 eliminerer	 muligheden	 for,	 at	 gnidninger	 i	

samarbejdet	 stadig	 kan	 opstå.	 Eksempelvis	 kan	 der	 nævnes	 en	 situation	 hvor	 en	

entreprenørvirksomhed	vælger	at	foretage	forundersøgelserne,	hvorefter	der	opdages	en	sten,	som	

entreprenøren	ved	undersøgelsen	 ikke	har	 fået	kendskab	 til.	 	Denne	sten	blokerer	 for	arbejdets	

efterfølgende	 udførelse	 og	 tilføjer	 en	 forøgelse	 af	 opførelsesomkostninger,	 hvorfor	 der	 opstår	

uenigheder	 omkring	 hvem	 der	 burde	 have	 opdaget	 denne	 uhensigtsmæssighed.	 Hvis	

kontraktgrundlaget	 i	 en	 sådan	 situation	 indeholder	 en	 hardshipklausul,	 som	 omfatter	 denne	

situation,	vil	entreprenøren	være	berettiget	til	at	påberåbe	sig	denne.184	

Ligeledes	 kan	 der	 nævnes	 AB	 18	 §	 39,	 hvor	 forhold	 specificeres	 med	 henblik	 på	 at	 give	

entreprenøren	ret	til	tidsforlængelse	med	den	begrundelse,	at	entreprenøren	kan	dokumentere	en	

forbindelse	mellem	forsinkelsen	og	begrundelsen	for	den	pågældende	forsinkelse	efter	§	39,	stk.	

1.185	I	den	forbindelse	kan	der	nævnes	et	samlet	force	majeure-begreb	efter	bestemmelsen	i	§	39,	

stk.	1,	litra	c,	og	en	bestemmelse	omhandlende	vejrlige	forhold	i	§	39,	stk.	1,	litra	d.		

Bestemmelsen	har	til	formål	at	indordne	sig	under	en	bred	definition	af	force	majeure	og	de	vejrlige	

forhold,	hvorfor	definitionen	hverken	er	klar	eller	præcis	i	sin	ordlyd.	Dette	betyder,	at	mulighed	for	

konflikter	omhandlende	fortolkningstvivl,	usikkerhed	omkring	meningsindholdet	og	hold	up	er	til	

stede.		

En	 løsning	 kunne	 være	 at	 udvide	 de	 situationer,	 som	 allerede	 fremgår	 af	 bestemmelsen	 og	

præcisere	dem,	fx	kunne	man	indføre	en	grænse	for	vindens	hastighed	målt	i	en	bestemt	enhed,	

herunder	m/s	eller	km/t.	Tilsvarende	kunne	man	gøre	det	samme	med	nedbør,	temperatur	eller	

andre	vejrlige	forhold,	som	vil	anses	for	at	være	urimelig	byrdefuldt	for	opfyldelsen	af	kontrakten.	

																																																													
183	R.	A.	Posner	and	A.	M.	Rosenfield,	(1977)	‘Impossibility	and	Related	Doctrine	in	contract	Law:	An	Economic	
Analysis’,	6	Journal	of	Legal	Studies	83,	s.	90.	Se	ligeledes,	Hondius,	E.,	&	Grigoleit,	C.	(2011).	Unexpected	
circumstances	in	European	contract	law,	Cambridge	University	Press,	s.	34,	hvor	der	anføres	“Efficiency	requires	
allocating	the	risk	to	the	parties	who	can	bear	it	at	least	cost”.	
184	Østergaard,	K.	(2005).	Anvendelse	af	hardshipklausuler	i	et	erhvervsjuridisk	perspektiv	i	Treumer,	S.	(2005).	Julebog	
2005.	Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	218.	
185	Betænkning	nr.	1570	om	AB	18,	afgivet	af	AB-udvalget	til	revision	af	AB	92,	ABR	89	og	ABT	
93,	Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen,	juni	2018.	Kapitel	C.	Bemærkninger	til	§	39,	s.	149	
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Det	vil	skabe	en	mere	præcis	afvejning	af	situationen,	da	det	vil	være	et	forsøg	på	at	eliminere	de	

mulige	fortolkningstvivl,	der	kan	opstå	i	tilfælde	af	upræcise	bestemmelser186.	

Der	 kan	 indtræde	 udefrakommende	 begivenheder,	 der	 ikke	 kan	 betegnes	 som	 force	 majeure,	

herunder	visse	markedsmæssige	usikkerheder	som	forrykker	parternes	opfyldelse	af	kontrakten,	fx	

konjunkturmæssige	 forhold	 vedrørende	 valutaudsving,187	 hvilket	 taler	 for	 anvendelsen	 af	

hardshipklausulen,	men	kun	såfremt	der	er	tale	om	eksorbitante	fluktuationer.		

Parterne	bør	derfor	afgrænse	sig	fra	at	statuere	hardship	i	alle	tænkelige	tilfælde,	herunder	vil	det	

være	hensigtsmæssigt	at	parterne	foretager	en	udførlig	udvælgelse	af	de	situationer,	som	skal	give	

anledning	 til	 at	 ’aktivere’	 hardshipklausulen,	 således	 at	 man	 indføjer	 en	 forpligtelse	 til	 at	

genforhandling	skal	 finde	sted,	under	mere	specificerede	forhold	 ,	således	at	der	er	enighed	om	

retsvirkningerne,	som	er	knyttet	hertil.		

Hertil	 kunne	 et	 forslag	 være	 at	 inkorporere	 særlige	 klausuler,	 som	 tager	 hånd	 om	 skiftende	

konjukturforhold,	valutaændringer,	materialepriser,	ændringer	i	indeks	osv.,	i	stedet	for	at	inddrage	

disse	som	hardship,	medmindre	der	er	tale	om	helt	usædvanlige	forhold	for	kontraktparterne.		

En	 yderligere	 tilføjelse	 til	 hvordan	 parterne	 kan	 applicere	 hardshipklausulen,	 vil	 være	 først	 og	

fremmest	 at	 specificere	 hardship	 yderligere	 ved	 at	 anslå	 en	 bestemt	 tærskelsværdi,	 fx	 ved	 at	

indføre,	at	ændringen	af	omstændighederne	skal	medføre	omkostningsstigninger,	der	overstiger	en	

bestemt	procentdel	af	kontraktværdien,	før	parterne	kan	påberåbe	sig	hardshipklausulen.	Der	må	i	

den	 forbindelse	 formodes,	 at	 parterne	 vil	 få	 udfordringer	 med	 at	 blive	 enige	 om	 en	 fair	

tærskelværdi,	men	den	konkrete	afmærkning	i	kontrakten	må	i	den	forbindelse	gøre	det	lettere	for	

parterne	at	forholde	sig	til	hardship..	Ligeledes	kan	parterne	vælge	at	indskrænke	muligheden	for	at	

påberåbe	klausulen,	således	at	klausulen	kun	kan	påberåbes	et	bestemt	antal	gange	i	løbet	af	en	

bestemt	periode.		

																																																													
186	En	præcision	kan	også	medvirke	til	at	eliminere	en	eventuel	negativ	indikator	af	hardship	bestemmelsen,	hvis	der	
er	tale	om	en	kontraktpart	som	anerkender	klausulen	i	mindre	grad.			
187	Jf.	U.2003.112H,	hvor	Højesteret	afviste,	at	valuta	udsving	er	et	force	majeure	situation,	hvorfor	den	professionelle	
part	var	nærmest	til	at	bære	risikoen	for	valutaens	særlige	udvikling.		
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Det	 forsøges	at	optimere	anvendelsen	af	hardshipklausulen	 i	 de	ovennævnte	 forslag,	 således	at	

klausulens	 relations	 bevarende	 effekt	 øges	 samtidig	 med,	 at	 den	 mistillid	 der	 kan	 affødes	 for	

anvendelsen	af	klausulen	minimeres188.		

I	 forhold	 til	 den	 efterfølgende	 procedure	 der	 skal	 finde	 sted,	 bør	 hardshipklausulen	 anvendes	 i	

sammenhæng	 med	 en	 konfliktløsningsmodel189,	 hvorfor	 det	 med	 fordel	 kunne	 indsættes	 i	 en	

entrepriseaftale,	 hvis	 parterne	 har	 aftalt	 at	 anvende	 AB	 18,	 da	 der	 allerede	 er	 inkorporeret	 en	

konfliktløsningsmodel,	herunder	konflikttrappen,	som	pålægger	parterne	til	at	løse	tvisten	internt	i	

to	trin,	inden	der	er	mulighed	for	at	tage	de	klassiske	løsningsmodeller	i	brug.		

	

Fleksibilitet	givet	ved	hardship	bestemmelsen	
Grundlæggende	 vil	 implementering	 af	 hardshipklausulen	 tildele	 kontrakten	 en	 fleksibilitet,	 som	

afspejles	 i	en	 fælles	 forståelse	af,	at	kontrakten	skal	genforhandles	 i	 tilfælde	af	at	den	er	blevet	

urimelig	 byrdefuld	 at	 opfylde,	 grundet	 juridiske	 eller	 økonomiske	 forhold.	 Modsætningsvis	 kan	

denne	fleksibilitet	også	medføre,	at	konflikter	danner	løbende	uoverensstemmelser	som	et	resultat	

af	en	overordnet	uklarhed	vedrørende	klausulen.	I	dette	tilfælde	har	økonomiske	studier	vist,	at	frit	

flydende	kommunikation	mellem	kontrahenterne	er	med	til	at	reducere	usikkerheder	vedrørende	

fleksibiliteten.	Dette	medfører,	at	parterne	finder	enstemmighed	omkring	kontrakten,	som	i	sidste	

ende	kommer	parterne	til	gavn	og	på	den	måde	beriger	samarbejdet190.	Endvidere	anfører	Brandts,	

Charness	og	Ellman,	at:	”Overall,	we	find	that	transfers	are	higher,	quality	is	higher,	and	earnings	

are	substantially	greater	for	both	sides	when	free-form	communication	becomes	feasible,	especially	

with	 flexible	 contracts”.191	 Der	 kan	 i	 den	 henseende	 drages	 parallel	 til	 den	 gensidige	

kommunikationspligt	samt	de	sproglige	klarheder,	som	blev	uddybet	 i	kapitel	4,	hvilket	også	kan	

																																																													
188	De	ovenstående	forslag	er	blevet	inspireret	af	FN	(1988).	UNCITRAL	Legal	Guide	on	Drawing	Up	International	
Contracts	for	the	Construction	of	Industrial	Works.	New	York,	s.	244,	245	og	246.		
189	Østergaard,	K.	(2005).	Anvendelse	af	hardshipklausuler	i	et	erhvervsjuridisk	perspektiv	i	Treumer,	S.	(2005).	Julebog	
2005.	Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	226	
190	Brandts.	J,	Charness.	G,	og	M.	Ellman	(2014)	Let’s	talk:	How	communication	affects	contract	design.	Journal	of	
Economic	Litterature,	Classifications:	C91,	D03,	D86,	s.	36.		
191	Brandts.	J,	Charness.	G,	og	M.	Ellman	(2014)	Let’s	talk:	How	communication	affects	contract	design.	Journal	of	
Economic	Litterature,	Classifications:	C91,	D03,	D86,	s.	36.	
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være	med	til	at	eliminere	misforståelser	og	skabe	klarhed	over	klausulen,	med	henblik	på	at	bidrage	

med	at	koncipere	en	kontrakt,	som	udgør	et	relations	-	og	værdiskabende	værktøj.	

	

Opportunistisk	adfærd	og	hardshipklausulen	
Når	der	er	tale	om	hard	ship	klausuler	er	det	vigtigt,	at	der	er	tale	om	relevante	situationer	i	det	

individuelle	 kontraktsforhold,	 som	 ikke	 er	 en	 del	 af	 den	 helt	 ordinære	 forretningsrisiko,	 de	

erhvervsdrivende	parter	påtager	sig	ved	at	indgå	en	kontrakt.	Hardshipklausulen	kan	i	visse	tilfælde	

ses	anvendt	som	led	i	at	udøve	hold	up	som	følger	af	opportunistisk	adfærd.	Spørgsmålet	er,	om	

dette	anses	for	hensigtsmæssigt	og	derfor	incitamentsfrembringende	i	tilfælde	af,	at	parterne	har	

foretaget	 tunge	 gensidige	 relationsspecifikke	 investeringer	 i	 kontraktrelationen,	 hvoraf	 der	

foreligger	incitamentsforenelighed	og	strategisk	fit.	I	den	henseende	vil	det	ikke	være	optimalt	at	

sætte	 relationen	 for	 skud	 eller	 satse	 med	 den	 allerede	 opbyggede	 tillid,	 hverken	 fra	 et	

omkostningssynspunkt	eller	på	baggrund	af	de	efterfølgende	negative	omdømmeeffekter,	som	en	

konsekvens	 heraf.	 Risikoen	 for	 at	 minimere	 virksomhedens	 ”tillidskapital”	 kan	 føre	 til	 store	

konsekvenser	i	byggebranchen,	heriblandt	betydeligt	markedstab.192	Dette	er	især	farligt	i	Danmark	

grundet	den	forholdsvis	lille	byggesektor,	da	den	lidte	omdømmeeffekt	kan	påvirke	virksomhedens	

placering	 på	markedet	 og	muligheden	 for	 diversifikation	 af	 fremtidige	 samarbejdspartnere.	 Det	

almindelige	udgangspunkt	vil	derfor	være,	at	parterne	er	bedst	tjent	med	at	forblive	i	relationen.		

	

Hardshipklausulens	kobling	til	obligationsretten	
Anvendelsen	 af	 hardshipklausulen	 er	 også	 et	 værktøj	 til	 at	 løse	 de	 udfordringer,	 som	

obligationsretlige	 retsfigurer	 ved	 efterfølgende	 omstændigheder	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 håndtere	

alene.	Resultatet	af	den	retsdogmatiske	analyse,	som	følger	af	kapitel	3,	tilsigter	en	utilfredsstillende	

retstilstand	mellem	bygherren	og	entreprenøren	i	lyset	af	strategisk	kontrahering,	da	der	er	behov	

for	 et	 supplement	 i	 kontraktgrundlaget,	 således	 at	 der	 indtræder	 en	 efficient	 håndtering	 af	 de	

efterfølgende	 omstændigheder.	 Det	må	 derfor	 fastslås,	 at	 hardshipklausulen	 	 i	 fællesskab	med	

																																																													
192	Dansk	Byggeri	(2006).	Introduktion	til	risikostyring	i	byggeriet	–	Erfaringer	og	anbefalinger,	s.	7.	Rapporten	er	
tilgængelig	på:	https://www.danskbyggeri.dk/media/3371/19151risikostyringbyggeriet.pdf	(03.05.2019).		
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bestemmelsen	 i	 AB	 18	 §	 39,	 stk.	 1,	 litra	 c,	 omhandlende	 force	majeure	 kan	 udgøre	 en	 samlet	

relationsbevarende	mekanisme	i	kontrakten,	da	incitamentet	for	at	påberåbe	tilbagefaldsreglerne	i	

dansk	ret	ved	efterfølgende	omstændigheder	bliver	reduceret.		

	

	

Transaktionsomkostninger	vedrørende	hardshipklausulen	

Koncipieringen	af	hardshipklausulen	indebærer	afholdelsen	af	transaktionsomkostninger.		I	klassisk	

transaktionsomkostningsteori	opereres	der	med	4K,	som	omfatter	parternes	samarbejdsgrundlag.	

Det	omfatter	kontakt-,	kontraktforhandlings-	og	kontraktudførelsesomkostninger,	som	relaterer	sig	

i	 et	 ex-ante	 perspektiv.	 Herefter	 vil	 der	 foreligge	 kontrolomkostninger	 i	 forbindelse	 med	

monitorering	af	tilstrækkelig	korrekt	opfyldelse	af	kontrakten	i	ex	post	perspektiv.	Ved	at	inddrage	

en	hardshipklausul	vil	omfanget	af	 transaktionsomkostningerne	blive	 forøget	yderligere	med	2K,	

herunder	kontraktjusteringsomkostninger	 i	 form	af	anvendelsen	af	klausulen	samt	omkostninger	

vedrørende	kommunikation,	der	omfatter	en	pligt	til	at	udveksle	gensidig	strategisk	information193.		

Genforhandlingen	 vil	 medføre	 et	 tillæg	 til	 kontrakten,	 hvorfor	 der	 vil	 skabes	 en	 ny	 økonomisk	

situation	for	kontrahenterne,194	men	det	må	forventes,	at	entreprenørens	og	bygherrens	ydelser	

oftest	er	bestående	af	det	samme	indhold,	hvorfor	genanvendelsen	af	klausulens	udformning	i	et	

fremadrettet	perspektiv	vil	være	optimal,	henset	til	nedbringelsen	af	transaktionsomkostninger.		

Ydermere	 kan	 parterne	 bruge	 uendeligt	 mange	 transaktionsomkostninger	 på	 at	 indtænker	 de	

begivenheder	der	kan	indtræde	fremadrettet	og	hvordan	disse	kan	løses	kontraktuelt.	Anvendelsen	

af	hardshipklausulen,	vil	derfor	også	være	en	transaktionsomkostnings	besparelse,	som	tilsigter	at	

løse	 informationsproblematikken.	 Som	 tidligere	 nævnt	 kender	 parterne	 ikke	 	 alle	 fremtidige	

begivenheder	 grundet	 begrænset	 rationalitet.	 Desuden	 er	 der	 rationale	 for	 anvendelsen	 af	

hardshipklausulen	 i	 det	 tilfælde,	 hvor	 parterne	 foretager	 relationsspecifikke	 investeringer	 i	

forbindelse	 med	 udøvelsen	 af	 strategisk	 kontrahering,	 da	 der	 er	 hjemmel	 til	 at	 genforhandle	

																																																													
193	Østergaard,	K.(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	Efterfølgende	omstændigheder:	Om	anvendelsen	af	hardship	-	og	
gevinstklausuler	som	kontraktjusteringsmekanismer.	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schamburg	-	Müller.	
Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet.	s.	440	
194	Østergaard,	K.	(2005).	Anvendelse	af	hardshipklausuler	i	et	erhvervsjuridisk	perspektiv	i	Treumer,	S.	(2005).	Julebog	
2005.	Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet,	s.	223	
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kontrakten	 i	 stedet	 for	 at	 ophæve	 kontrakten.	 Parternes	 relationsspecifikke	 omkostninger	 vil	

grundlæggende	opfattes	som	irreversible	omkostninger	ved	ophævelse	af	kontrakten.195	

	Sammenfatning	
Hardshipklausuler	 kan	 via	 deres	 særlige	 karakter,	 opfange	 de	 fremtidige	 omstændigheder,	 som	

parterne	ikke	har	taget	højde	for	i	kontrakten,	grundet	kontraktens	ufuldkommenhed,	hvorfor	der	

kan	 være	 et	 lighedstræk	 med	 force	 majeure.	 Men	 dette	 synes	 ikke	 at	 være	 tilfældet,	 da	 der	

foreligger	strengere	betingelser,	for	at	statuere	force	majeure,	hvorfor	hardshipklausulen	er	bedst	

egnet	til	at	samarbejde	med	force	majeure	bestemmelsen.	

Der	 er	 tale	 om	 en	 kontraktuel	 mekanisme,	 som	 løser	 de	 udfordringer	 som	 obligationsrettens	

almindelige	 del	 ikke	 kan	 håndtere	 alene,	 da	 klausulen	 ikke	 blot	 tilsigter	 en	 relationsbevarende	

effekt,	men	også	en	beskyttelse	af	de	relationsspecifikke	investeringer,	som	parterne	har	foretaget.	

Derudover	er	der	også	et	rationale	for	anvendelsen	af	hardshipklausulen	i	entrepriseforhold,	da	der	

åbnes	 op	 for	 justering	 ag	 kontrakten	 i	 tilfælde	 af	 efterfølgende	 omstændigheder,	 som	 ikke	 kan	

udelukkes	i	lange	entreprisekontrakter,	hvor	der	muligvis	også	er	indlejret	en	stor	forretningsrisiko.	

Derudover	er	der	også	et	økonomisk	rationale	for	anvendelsen	af	hardshipklausulen.	Der	er	en	del	

transaktionsomkostninger	der	er	forbundet	med	anvendelsen	af	hardshipklausulen,	men	på	langt	

sigt	vil	der	være	tale	om	en	transaktionsomkostningsbesparelse,	da	bestemmelsen	medvirker	til	at	

reducere	de	omkostninger	der	kan	opstå	ved	efterfølgende	omstændigheder,	som	parternes	ikke	

har	taget	højde	for	i	kontrakten	grundet	begrænset	rationalitet	på	kontraktindgåelsestidspunktet.	

	

	

	

	

	

																																																													
195	Østergaard,	K.(2016)	Strategisk	Kontrahering	-	Efterfølgende	omstændigheder:	Om	anvendelsen	af	hardship	-	og	
gevinstklausuler	som	kontraktjusteringsmekanismer.	Ikke	kun	retsfilosofi:	Festskrift	til	Sten	Schamburg	-	Müller.	
Djøf/Jurist-og	Økonomforbundet.	s.	443	
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Kapitel.	6.	Hovedkonklusion	
	

Det	kan	konkluderes,	at	parterne	kan	opnå	relationsrente,	ved	at	inkorporere	proaktive	klausuler	i	

kontrakten,	 som	 understøtter	 udøvelsen	 af	 strategisk	 kontrahering	 med	 henblik	 på	 at	 opnå	

relationsrente	ved	efterfølgende	omstændigheder.		

Indledningsvist	blev	der	kort	redegjort	for	rammerne	af	entreprisekontrakten	samt	de	væsentligste	

ændringer	i	henhold	til	AB18,	hvor	der	blev	fastslået,	at	det	reviderede	AB-system	har	forsøgt	at	

skabe	 et	 aftalevilkår,	 som	 kan	 klare	 de	 mulige	 ændringer	 i	 byggebranchen.	 Derudover	 er	

bestemmelserne	 blevet	 tydeliggjort	 og	 derfor	 mere	 overskueligt.	 Hertil	 er	 de	 nye	 ændringer	

vedrørende	den	nye	konfliktløsningsmodel	især	blevet	specificeret.		

Derefter	 blev	 der	 foretaget	 en	 analyse	 af	 retsfigurer	 i	 dansk	 ret	 med	 henblik	 på	 at	 fastlægge,	

hvordan	obligationsrettens	almindelige	del	regulerer	de	efterfølgende	omstændigheder	ved	mangel	

af	 aftale,	med	 fokus	 på	 kontraktrelationen.	 Hertil	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 udfordringen	 ved	 de	

omtalte	 retsfigurer	 medvirker	 til	 en	 anit-relationsbevarende	 effekt	 og	 kan	 ikke	 understøtte	

strategisk	 kontrahering	 ved	 regulering	 af	 de	 efterfølgende	 omstændigheder.	 En	 ensidig	 juridisk	

tilgang	 synes	 derfor	 at	 være	 utilstrækkelig,	 hvis	 den	 skal	 medvirke	 til	 at	 skabe	 relationsrente	 i	

entrepriseforhold,	hvorfor	der	bør	ske	kvalificering	af	juraen	på	baggrund	af	økonomisk	teori	med	

henblik	 på	 at	 udøve	 strategisk	 kontrahering	 og	 opnå	 relationsrente,	 hvilket	 blev	 analyseret	

efterfølgende.	 Her	 viser	 det	 sig,	 at	 parternes	 mulighed	 for	 at	 opnå	 relationsrente	 afhænger	 af	

relationsspecifikke	investeringer,	herunder	humane	-,	fysiske	–	og	tidsmæssige	omkostninger.	I	den	

henseende	 skal	 parterne	 investere	 i	 videndelingsprocesser	 og	 udveksle	 komplementær	 viden	 i	

kontraktrelationen,	hvilket	kan	imødekommes	ved	at	indføre	en	gensidig	kommunikationspligt,	som	

kan	påvirke	bygherren	og	entreprenøren	til	at	udveksle	strategisk	information.	Den	sidste	betingelse	

angår	 konfliktløsningen,	 som	på	baggrund	af	 strategisk	 kontrahering,	 skal	understøtte	en	hybrid	

konfliktløsningsmodel,	hvilket	også	er	tilfældet	i	AB18.			

Afslutningsvis	analyseres	anvendelsen	af	hardshipklausulen	i	entrepriseretligt	kontekst.	Her	er	der	

tale	 om	 en	 klausul,	 som	 beskytter	 parternes	 relationsspecifikke	 investeringer	 og	 minimerer	

omkostninger	 ved	 de	 efterfølgende	 omstændigheder,	 som	 anses	 for	 at	 være	 byrdefulde	 for	

kontraktparten	 at	 opfylde.	 Dertil	 er	 der	 tale	 om	 en	 klausul	 der	 kræver	 en	 del	 uddybning	 i	
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entreprisekontrakten,	 hvorfor	 der	 er	 bundet	 transaktionsomkostninger	 forbundet	 med	

anvendelsen	 af	 klausulen.	 Men	 antagelsen	 om	 at	 bygherren	 og	 entreprenøren	 er	 begrænset	

rationelle	 og	 ikke	 kan	 tage	 højde	 for	 alle	 tænkelige	 situationer,	 taler	 for	 at	 anvende	

hardshipklausulen,	da	den	tilsigter	en	transaktionsomkostningsbesparelse	i	entrepriseforhold.		

Bygherren	og	entreprenøren,	kan	supplere	kontraktgrundlaget	med	de	omtalte	proaktive	klausuler	

og	på	den	måde	udøve	strategisk	kontrahering,	ved	aftale	af	AB18,	som	standardvilkår,	med	henblik	

på,	at	opnå	konkurrencemæssige	fordele	på	markedet	og	i	bedste	fald	opnå	relationsrente.		
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