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Executive summary 

This thesis investigates the principle of loyalty and collaboration in private construction contracts 

as a mean to create value through compatible incentives between developer and contractor. 

Danish construction law is in many ways defined by the parties’ freedom of contract since no 

legislation defines rules specifically related to construction contracts. Due to this fact, various 

stakeholders within the industry have agreed on a set of general conditions which was lastly 

updated the 1st of January 2019, known as AB18. This agreed document is the subject matter of 

the thesis. 

Through an interpretation of the loyalty and collaboration clause in AB18 it is revealed that it is 

very general in its nature, and that several relevant obligations throughout the Danish law of 

obligations and the agreed document, AB18, exist. Especially the duty of disclosure and the duty 

to report is deemed most relevant to the research question of this thesis, and they are both shown 

to ensure the grounds for a successful collaboration resulting in added value for the parties. 

Moreover, it is common for construction contracts to stipulate clauses regarding outcome-based 

incentives. Therefore, is is shown that implementing a clause related to Value Engineering Change 

Proposals (VECP) can be highly beneficial for the contracting parties, when used to create 

incentives for the contractor to propose changes that increases the value of the project through cost 

reductions. In fact, the analysis reveals that a correctly implemented clause that creates the right 

incentives for the contractor has the potential to generate supernormal profit created through joint 

idiosyncratic contributions of the specific alliance partners, known as relational rent.  

Last of all, it is proven that private construction projects, where timely and adequate completion 

is highly valued, benefit from using outcome-based incentives in situations where the contractor 

can affect the time of delivery, when the actions of the contractor are difficult to condition in the 

contract and when specific actions of the contractor are non-observable to the developer.  
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1. Problemstilling 

1.1. Indledning 

I 2018 beskæftigede bygge- og anlægssektoren 167.863 mennesker, hvilket svarer til 6,15% af den 

samlede arbejdsstyrke i Danmark.1 2 Derudover var omsætningen inden for privat bygge- og 

anlægsaktivitet i 2018 på 265.909 mio. kr.3 Der er ingen tegn på, at vigtigheden af bygge- og 

anlægssektoren skulle aftage i den nærmeste fremtid – tværtimod. Foreningen af Rådgivende 

Ingeniører peger på, at der frem til 2035 vil blive bygget lige så meget, som der hidtil er blevet 

bygget gennem hele menneskehedens historie.4 Derfor er det relevant i denne afhandling at have 

fokus på, hvilket kontraktgrundlag der eksisterer mellem bygherrer og entreprenører.  

Til trods for en høj beskæftigelse og omsætning er indtjeningen i bygge- og anlægssektoren lav. I 

en rapport udarbejdet af Deloittes branchegruppe for bygge- og anlægsbranchen i samarbejde med 

erhvervsorganisationen Dansk Byggeri, fandtes overskudsgraden i 2017 i sektoren da også kun i 

gennemsnit at udgøre 4,6%.5 Ydermere peger de på, at det er vigtigt fremadrettet at iværksætte 

tiltag, der øger denne indtjening.6 Der er ingen tvivl om, at alle tilskyndelser til at skabe mere 

værdi i en entrepriseaftale, vil være velkomne i en branche med sådanne beskedne 

overskudsgrader. Et styrket samarbejde mellem byggeriets parter vurderes at være et af de tiltag, 

der skal fokuseres på i fremtiden, for at drage fordel af det store uudnyttede potentiale i byggeri, 

som flere kilder peger på.7 

Ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, benytter branchen sig i 

særdeleshed af frivillige standardvilkår, der kaldes ”Almindelige betingelser” eller den mere 

belejlige forkortelse AB. Dette AB-system blev præsenteret for første gang i 1889. Dengang fandt 

aftalegrundlaget anvendelse på jernbane- og vandbygningsanlæg og leverancer af materialer 

dertil.8 Siden 2. verdenskrig er AB-systemerne blevet revideret med et interval på ca. 20 år.9  

                                                           
1http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=BY

G1&PXSId=159723&tablestyle=&ST=SD&buttons=0  
2 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24821 
3 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/byggeri-og-anlaeg/byggeriets-omsaetning 
4 Byggeriet 2035 – En foresight analyse, s. 3. 
5 Bygge- og anlægssektoren 2018, Deloitte og dansk byggeri, s. 6. 
6 Ibid, s. 22. 
7 https://www.danskindustri.dk/arkiv/branche-analyser/di-byg/2017/11/analyse-af-byggeriet-som-forretning/ 
8 Betænkning nr. 1570, s. 5. 
9 Ibid, s. 23. 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=BYG1&PXSId=159723&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=BYG1&PXSId=159723&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24821
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/byggeri-og-anlaeg/byggeriets-omsaetning
https://www.danskindustri.dk/arkiv/branche-analyser/di-byg/2017/11/analyse-af-byggeriet-som-forretning/
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Der er netop sket en revision af AB-systemet, hvilket har medført det nye aftalegrundlag 

”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB18)10, der 

anbefales at tages i brug efter d. 1. januar 2019, og er en revision af det tidligere aftalegrundlag fra 

1992. De nye regler i AB18 har til hovedformål at skabe et aftalegrundlag, som kan håndtere den 

udvikling såvel teknisk, kompetencefordelingsmæssigt som procesmæssigt, som finder sted i 

byggebranchen.11 Den nye udformning af AB-systemet kan bl.a. anses som et udtryk for den store 

udvikling der sker inden for byggeri. 

Aktualiteten af det nye aftalegrundlag synes særligt at berettige en undersøgelse af, hvilken 

betydning det vil få for parterne i udførelsen af et bygge- og anlægsprojekt. Grundet den naturlige 

omfangsmæssige begrænsning, som denne afhandling er underlagt, vil hele AB18 naturligvis ikke 

danne grundlag for en nærmere undersøgelse. Derimod vil analysen omhandle et mere specifikt 

område i aftalegrundlaget, der præsenteres og forklares i den følgende problemformulering. 

 

1.2. Problemformulering 

Det er et helt centralt udgangspunkt i afviklingen af entrepriseaftaler, at de i praksis ikke lader sig 

gennemføre, hvis parterne ikke skaber en forholdsvis nær kontakt. Dette begrundes med, at der 

under arbejdets udførelse i almindelighed skabes en nødvendig løbende kontakt imellem bygherre 

og entreprenør. Særligt kommer dette til udtryk gennem afholdelse af løbende byggemøder, der 

har til hensigt at afklare spørgsmål af praktisk og retlig karakter, der ofte opstår undervejs i bygge- 

og anlægsprojekter.12 

Ydermere er udførelsen af et bygge- og anlægsprojekt ofte karakteriseret ved parternes 

modsatrettede interesser. I vid udstrækning kan denne interessekonflikt beskrives ved, at 

bygherren typisk vil være interesseret i at opnå det bedst mulige byggeri, til den lavest mulige pris 

og på den kortest mulige tid. Derimod vil entreprenøren under normale omstændigheder være 

interesseret i at opnå den størst mulige avance.13 

                                                           
10 Vejledning nr. 9632 af 10.08.2018 
11 Betænkning nr. 1570, s. 6 
12 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab, s. 69-70. 
13 Ibid, s. 69. 
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Disse karakteristika fordrer denne afhandlings overordnede problemformulering, hvorfor det 

undersøges, hvordan den private bygherre i bygge- og anlægsprojekter kan skabe 

incitamentsforenelighed. Som også nævnes i indledningen, er det nye aftalegrundlag AB18 trådt i 

kraft i januar 2019. Det findes derfor særligt aktuelt at søge problemformuleringen besvaret med 

udgangspunkt heri.  

I tråd med at det i entrepriseforhold findes nødvendigt at parterne har en nær kontakt, undersøges 

det først og fremmest, hvordan den nye samarbejds- og loyalitetspligt i AB18 § 33 skal fortolkes. 

Herved søges retstilstanden fastlagt og parternes pligter til at samarbejde loyalt bliver afdækket. I 

forlængelse heraf bliver det ligeledes undersøgt, hvorledes AB18 § 33 korresponderer med den 

obligationsretlige loyalitetsgrundsætning. 

Dernæst undersøges problemet om parternes interessekonflikt, i form af modsatrettede interesser, 

nærmere. Dette gøres ved at analysere og kommentere på AB18 § 33 med udgangspunkt i 

økonomisk teori i et forsøg på at besvare, i hvilket omfang AB18 § 33 giver den private bygherre 

mulighed for at skabe økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed. 

Slutteligt bliver tillægsdokumentet APP Incitamenter underlagt en nærmere analyse. Mere 

specifikt søges det afklaret i hvilket omfang tilvalgsbestemmelserne §§ 2 og 3 i APP Incitamenter 

giver den private bygherre mulighed for at skabe økonomisk gevinst gennem 

incitamentsforenelighed. Afhandlingens økonomiske analyser foretages særligt med 

udgangspunkt i PA-teorien og teorien om relationel værdiskabelse. 

På baggrund af ovenstående er afhandlingens formål dermed at undersøge: 

I hvilket omfang kan AB18 danne grundlag for, at den private bygherre skaber 

økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed i bygge- og anlægsprojekter? 

Følgende delproblemformuleringer søges nærmere analyseret for at besvare afhandlingens 

overordnede problemformulering:  

1. Hvordan skal AB18 § 33 om samarbejds- og loyalitetspligten fortolkes? 

2. Hvorledes korresponderer AB18 § 33 med den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning? 

3. I hvilket omfang giver AB18 § 33 den private bygherre mulighed for at skabe økonomisk 

gevinst gennem incitamentsforenelighed?  
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4. I hvilket omfang giver tilvalgsbestemmelserne §§ 2 og 3 i APP Incitamenter den private 

bygherre mulighed for at skabe økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed?  

 

1.3. Synsvinkel 

Opgaven tager udgangspunkt i den omstændighed, hvor en privat bygherre udbyder en kontrakt 

på et bygge- og anlægsprojekt, som en entreprenør byder på. Særligt vil der blive henset til den 

situation, hvor parterne benytter aftalegrundlaget AB18. 

Synsvinklen i denne afhandling anskues fra den private bygherre. Entrepriseaftaler er i langt 

overvejende grad underlagt aftalefrihed, hvorfor det står bygherren og entreprenøren frit at 

udbygge aftalegrundlaget. Synsvinklen synes naturligt at anskue fra den private bygherre, da det 

antages, at denne part alt andet lige vil have stor mulighed for at påvirke entrepriseaftalens 

nærmere tilrettelæggelse og udformning. Aftalefriheden i entrepriseretten bevirker, at denne 

afhandlings endelige resultat kan benyttes til at vurdere, hvorledes parternes forpligtelser skaber 

økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed, og om tilvalgsbestemmelserne er 

fordelagtige at implementere i aftalegrundlaget. 

En kontrakts livscyklus kan inddeles i tre overordnede tidsfaser. Først er den prækontraktuelle 

fase, hvilket er tidsrummet frem til det tidspunkt, hvor kontrakten indgås. Dernæst er tidsrummet 

hvor kontrakten er i kraft, og sidst er tidsrummet efter kontraktens ophør. Afhandlingen vil tage 

afsæt i den prækontraktuelle fase af samarbejdet, samt i perioden hvor kontrakten er i kraft, men 

inden arbejdets udførelse igangsættes. Det er derfor samarbejds- og loyalitetspligten i dette 

tidsrum, der bliver undersøgt i nærværende afhandling. 

Ydermere skal det præciseres, at afhandlingens resultat særligt vil have sin berettigelse i 

entrepriseaftaler, der gælder over en længere årrække og har en hvis kompleksitetsgrad. Det 

tidsmæssige aspekt er et centralt element, idet loyalitets- og samarbejdsforpligtelsen anses for at 

være et parameter, der særligt får betydning på netop længerevarende samarbejder. 
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1.4. Emneafgrænsning 

Afhandlingen søger den overordnede problemformulering løst ud fra en privat bygherrers 

synsvinkel. Idet der ikke er tale om en offentlig bygherre, der er underlagt udbudsretlig regulering, 

herunder navnlig udbudsloven (lov nr. 1564 af 15/12/2015) og tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 

1410 af 07/12/2007), vil disse regler ikke blive henset til. Der er derfor ikke tale om en afgrænsning 

per se, men det findes alligevel relevant at understrege denne pointe. 

Ydermere bliver hardshipklausuler ikke inddraget i nærværende afhandling. Hardshipklausuler 

benyttes som bekendt ofte i diskussioner, der søger en efficient risikoallokering behandlet. 

Spørgsmålet om risiko bliver bl.a. behandlet i afsnit 4.3. om bonus ved mangelfri aflevering til 

aftalt tid. Det er imidlertid ikke denne afhandlings fokus at søge den optimale risikoallokering 

mellem den bygherre og entreprenøren undersøgt. I stedet ses nærmere på, i hvilket omfang AB18 

kan danne grundlag for, at den private bygherre skaber økonomisk gevinst gennem 

incitamentsforenelighed. Risikoelementet indgår derfor blot som et delelement i analysen for at 

fremhæve, at risiko er et vigtigt parameter samt betydningen heraf.  

Afhandlingen fokuserer på at danne et billede af, hvilke muligheder parterne har for at skabe 

økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed i AB18. I en søgen herpå bliver det ikke 

analyseret, hvordan retsstillingen er, hvis ikke der sker overholdelse af pligterne. Hvor det findes 

at bidrage til en besvarelse af problemformuleringer i øvrigt, bliver det højst nævnt i korte 

vendinger. Det er dog ikke denne afhandlings formål at finde frem til, hvordan parterne straffes 

ved overtrædelse af AB18 § 33.  

I søgen på incitamentsforenelighed kan dette opnås både igennem bod såvel som bonus. 

Bodsbestemmelser er da også hyppigt anvendt i entrepriseretten. I nærværende afhandling 

afgrænses bodsbestemmelser dog, selvom denne type for straf, ligeledes vil kunne undersøges i 

forhold til, hvordan bygherren kan skabe incitamenter, så entreprenøren agerer i overensstemmelse 

med bygherrens interesser. Afgrænsningen foretages dog alligevel, idet bodsbestemmelser har 

figureret i de tidligere AB-systemer. For at vedholde denne afhandlings aktualitet, fokuseres alene 

på de nye tilvalgsbestemmelser i §§ 2 og 3 i APP Incitamenter, der omhandler bonus.  

I afhandlingen beskrives bygherrens og entreprenørens samarbejds- og loyalitetspligt i dansk 

entrepriseret. I beskrivelsen af retstilstanden anvendes derfor kun danske retskilder. Inddragelse af 
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udenlandsk litteratur samt empiri inddrages kun, hvor det findes relevant og særligt i et økonomisk 

henseende. 

Afhandlingen behandler ikke typen af entrepriseaftaler, hvor bygherrer handler uden for sit 

erhverv. Dette er da også helt grundlæggende ved anvendelsen af AB18, idet aftalegrundlaget kun 

finder anvendelse, hvor bygherre ikke er forbruger, jf. AB18 § 1. Herved henses ikke til de danske 

regler, der har til formål at beskytte forbrugere, der indgår entrepriseaftaler. 

 

1.5. Erhvervsjuridisk metode 

Den erhvervsjuridiske metode er gennemgående den altovervejende metodiske fremgangsmåde 

denne afhandling er underlagt. Den erhvervsjuridiske metode inddrager elementer af juridisk samt 

økonomisk metode, hvorfor den siges at være interdisciplinær. Denne integrerede anvendelse af 

juridisk og økonomisk metode anvendes bl.a. til at foretage analyser af virksomhedsstyring og 

lovforbedringer.14 Den opererer med en på forhånd fastsat problemejer, hvorfor analyseniveauet 

er virksomheden.15 Tager man afhandlingens synsvinkel i betragtning, er den naturlige 

problemejer den private bygherre. Den erhvervsjuridiske metode anses for at være 

problemorienteret, og i nærværende fremstilling anvendes den for at analysere muligheden for at 

skabe økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed mellem parterne i en entrepriseaftale, 

samtidig med at juraen benyttes som et styringsredskab.16 

Ved anvendelsen af den erhvervsjuridiske metode er der et vigtigt skel mellem privat og offentlig 

ret, man skal have for øje.17 De offentlig retlige regler skal per se følges, hvorfor den 

erhvervsjuridiske metode ikke ville bidrage til et videre brugbart resultat. Ej heller privatrettens 

præceptive regler vil drage nytte af at blive analyseret ud fra den erhvervsjuridiske metode, idet 

virksomheden ikke kan inddrage økonomiske teorier og modeller. Dette er dog ikke tilfældet ved 

privatrettens deklaratoriske regler, der som bekendt kan afviges ved aftale. Entrepriseretten er et 

langt stykke af vejen ulovreguleret. I entrepriseaftaler gælder visse offentligretlige regler, men de 

er i høj grad karakteriseret ved at være underlagt privatretten. Dette kommer særligt til udtryk ved, 

                                                           
14 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier, s. 444-445 
15 Østergaard, K. (2003). Metode på cand. merc. jur. studiet. Julebog 2003, s. 280. 
16 Ibid, s. 281 
17 Ibid, s. 281-282 
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at aftalegrundlaget oftest baseres på det reviderede AB-system, nu AB18, der kun gælder hvis 

parterne laver en aftale herom. Det står derfor parterne frit for, inden for visse offentlige retlige 

regler, at danne entrepriseaftalen efter egne ønsker. Herved vil bygherren altså have mulighed for 

at integrere anvendelsen af juraen og økonomien som et styringsredskab, som den 

erhvervsjuridiske metodes formål tilsigter.  

Indledningsvis vil den juridiske metode, nærmere bestemt retsdogmatikken, benyttes for at 

fastlægge gældende ret på området. Retsdogmatikken er helt essentiel ved brugen af den 

erhvervsjuridiske metode, idet man herefter kan benytte gældende ret som grundlag for 

beslutningsprocessen for virksomheden/bygherren. Børge Dahl udtrykker, at ”Mens den 

traditionelle juridiske metode rendyrker juraen som middel til løsning af foreliggende tvister, 

består den erhvervsjuridiske metode i på forhånd at integrere juraen med en virksomheds øvrige 

styringsredskaber, således at virksomheden alt taget i betragtning disponerer optimalt…”.18 For 

at udnytte potentialet i den erhvervsjuridiske metode, kan retsdogmatikken altså ikke stå alene som 

det metodiske fundament. Økonomiske teorier og modeller inddrages således i sammenhæng med 

den retsdogmatiske metode og bibringer derved den erhvervsjuridiske metode selvstændigt 

videnskabeligt indhold.19 Når retsstilling er slået fast, vil økonomiske modeller og teorier derfor 

blive anvendt for at undersøge, hvorvidt AB18 indgyder parterne i en entreprisekontrakt til at opnå 

det fulde udbytte af samarbejdet og indgyder til en idealtilstand. Som målestok for denne 

idealtilstand benyttes principal-agent teorien, som denne afhandling særligt underlægges. Herved 

bruger teorien et efficienskriterium kaldet incitamentskompatibilitetskriteriet.20 I en søgen efter 

hvorvidt parterne opnår det fulde udbytte af samarbejdet henses til, hvorvidt entreprisekontrakten 

præcist specificerer incitamenter, der er med til at sikre, at agentens handlinger er efficiente. 

 

1.6. Juridisk metode 

Den juridiske analyse i afhandlingen bliver foretaget på baggrund af den retsdogmatiske metode. 

I denne metode systematiseres, beskrives og fortolkes retskilderne, for derved at nå frem til en 

retssætning og gældende ret.21 Herved sikres det, at alle der foretager netop denne analyse, 

                                                           
18 Dahl, B. (2002) Erhvervsjura i et Markedsøkonomisk perspektiv, s. 28. 
19 Østergaard, K. (2003). Metode på cand. merc. jur. studiet, s. 280 
20 Sornn-Friese, H. (2007) Hvad er en virksomhed? Erhvervsøkonomisk teori og analyse, s. 130. 
21 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier, s. 29. 
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igennem samme forforståelse og fortolkningsstil, vil nå frem til det samme resultat.22 Det latinske 

udtryk de lege lata anvendes ligeså til at beskrive gældende ret, som den retsdogmatiske metode 

tilskynder en retsvidenskabelig analyse af en juridisk problemstilling at nå frem til.23 

Den juridiske analyse foretages under forudsætningen om, at der gælder visse principper der skal 

følges. Hertil gælder, at regulering opererer inden for et hierarki efter lex-superior princippet. Dette 

betyder, at en trinhøjere norm går forud for en trinlavere norm.24 Kort beskrevet vil det på nationalt 

niveau gælde, at grundloven har forrang for almindelig lov, og almindelig lov har forrang for 

bekendtgørelser. Desuden må henses til lex-specialis princippet, hvorefter det gælder, at en mere 

specifik regel går forud for en mere generel regel.25 Sidst gælder lex-posterior princippet, hvilket 

betyder, at yngre regler går forud for ældre regler.26 Disse metodiske regler er vigtige for at sikre 

en korrekt fastlægning af de lege lata. 

Der må dog henses til, at lovgivning og lovforarbejder udelukkende vil bidrage til denne 

afhandling i et beskedent omfang, idet entrepriseretten er ulovreguleret i Danmark. En lang række 

offentligretlige love som kan have betydning for bygge- og anlægsvirksomhed eksisterer, men de 

vil ikke blive inddraget i afhandlingen, idet de ikke regulerer forholdet mellem parterne i 

entrepriseaftalen.27 Almindeligt udbredte branchevilkår er derimod blevet nedfældet i 

entrepriseretten i form af agreed documents, der bygger på de sædvaner, kutymer eller skik og 

brug, der er opstået i denne branche.28 Disse er udviklet på baggrund af forhandlinger og 

samarbejder mellem repræsentanter for aktører i bygge- og anlægssektoren.29 Trafik-, Bygge og 

Boligstyrelsen udfærdigede d. 21 juni 2018 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (AB18). AB18 vil derfor blive anset for at være aftalegrundlaget for 

den pågældende entrepriseaftale, som denne afhandling søger analyseret.  

                                                           
22 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier, s. 30. 
23 Ibid, s. 30. 
24 Ibid, s. 235 
25 Ibid, s. 238 
26 Ibid, s. 239 
27 De offentligretlige love kunne eksempelvis være miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 241 af 13/03/2019), 

arbejdsmiljøloven (LBK nr. 1084 af 19/09/2017) og museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014). 
28 Andersen, L. L. og Madsen, P. B. (2012) Aftaler og mellemmænd, s. 429. 
29 Hansen, O. (2008) Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab, s. 17. 
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Retspraksis har spillet en stor rolle for udviklingen af den danske kontraktret30, hvorfor 

nærværende afhandling naturligvis også vil inddrage domstolenes afgørelser. Præjudikater kan 

anvendes som retskilder, idet det er regler som, fra forudgående retsafgørelser, kan udledes af de 

samme eller tilsvarende spørgsmål.31 Det skal dog holdes for øje, at entrepriseretlige tvister 

hovedsageligt føres ved voldgift. Domstolenes afgørelser vil derfor have den største betydning for 

opgavens analyse af de obligationsretlige grundsætninger.  

Grunden til at entrepriseretlige tvister i størst omfang bliver løst ved voldgift må findes i AB92 

§47, stk. 1, hvorefter tvister mellem parterne skal afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og 

anlægsvirksomhed (VBA). Dette vil angiveligt også være tilfældet for aftaler hvor AB18 er 

aftalegrundlaget, idet AB92 § 47, stk. 1 ses overført til AB18 ved dennes § 69, stk. 1. Dette danner 

dog ikke grundlag for større metodiske problemstillinger, da en betydelig del af afgørelserne bliver 

offentliggjort i fagtidsskrifter.32 Overvægten af voldgiftsafgørelser bringer naturligvis det 

retskildemæssige spørgsmål, om disse kan være med til at danne grundlag for at finde frem til, 

hvad der er gældende ret for entrepriseaftalen? Det er et opmærksomhedspunkt, der er kendt på 

tidspunktet for udarbejdelsen af afhandlingen, men det antages ikke at skabe større begrænsninger 

for opgavens værdi, hvilket ligeledes er konklusionen på problemstillingen i Ole Hansens 

afhandling om det entrepriseretlige hjemmelsproblem.33 Grundet det tidsmæssige aspekt i 

fremkomsten af de nye AB18 regler som blev udfærdiget d. 21. juni 2018, er der ikke meget praksis 

på baggrund af dette aftalegrundlag endnu. AB18 er dog en videreudvikling af det tidligere AB92, 

og de voldgiftsafgørelser der vil blive analyseret, vil derfor kunne bruges til at drage stærke 

paralleller og dermed afdække de lege lata omkring samarbejds- og loyalitetspligten AB18 § 33. 

 

1.7. Økonomisk metode 

Den erhvervsjuridiske metode benyttes med afsæt i både juridisk såvel som økonomisk metode. 

Den retsdogmatiske metode skal, som fastslået ovenfor, tillægges økonomiske modeller og teorier 

for at udnytte potentialet i den erhvervsjuridiske metode. Det er selvsagt ikke nok blot at inddrage 

                                                           
30 Hansen, O. (2008) Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab, s. 19. 
31 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier, s. 141. 
32 Se hertil bl.a. Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB) samt Kendelser om Fast Ejendom (KfE) 
33 Hansen, O. (2008) Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab, s. 24. 
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tilfældige økonomiske teorier og modeller helt uden tanke på den metodiske tilgangsvinkel, der er 

essentiel for at opnå et resultat, der kan gøres til genstand for videre studier i entrepriseretten. 

Afhandlingens økonomiske del tager udgangspunkt i den ny institutionelle økonomi, hvorefter det 

antages, at aktørerne er begrænset rationelle. Herudover maksimerer de egne interesser inden for 

den opsatte institutionelle ramme, og der eksisterer ikke perfekt information. Aktørerne anses 

derfor for at ville handle opportunistisk, hvilket indebærer muligheden for at kunne handle 

svigagtigt. Denne sidste pointe er særdeles vigtig i spørgsmålet om at vurdere, hvilke økonomiske 

incitamentsstrukturer der medfører, at entreprenøren handler i bygherrens interesse, selv når 

dennes egeninteresse følges. Den ny institutionelle økonomis erkendelse af, at aktørerne er 

begrænset rationelle, er også en vigtig metodisk pointe. Bl.a. idet afhandlingen søger at afklare, 

hvorvidt AB18 skaber grundlag for parterne, til at dele information og dermed forbedre det fælles 

informationsniveau for samarbejdet. Herigennem kan dette medvirke til, at parterne kan fortage 

beslutninger og valg på et bedre oplyst grundlag.  

Den ny institutionelle økonomi gør gældende, at retten opfattes som en institution, der har 

betydning for ressourceallokeringen. Dette indebærer at retten derfor kan anses for at være en 

institution, der forsøger at mindske markedsfejl. Formålet med at anvende økonomiske modeller 

og teorier i den erhvervsjuridiske metode er netop at skabe forbedringer og suppleringer af den 

institutionelle ramme som juraen udgør.34 Denne metodiske tilgang er netop det afhandlingen 

søger, i og med det belyses, i hvilket omfang AB18 kan danne grundlag for, at den private bygherre 

skaber økonomisk værdi gennem incitamentsforenelighed. 

 

1.7.1. Principal-agent teori 

Principal-agent teorien, fremover PA-teorien, inddrages som den overordnede gennemgående teori 

i besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Som andre nyinstitutionelle teorier, bygger 

PA-teorien videre på den neoklassiske teori, hvor særligt aktørforudsætningerne ændres markant. 

Inden for denne teori skildres mellem to agentteoretiske skoler. Jensen (1983) beskriver principal-

agent teorien, som er normativ, hvor fokus er på valget af efficiente incitamentsstrukturer. 

Derudover er der den positive agentteori, der særligt søger at forklare forskellige 

                                                           
34 Ibid, s 273-274. 
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organisationsformer. Nærværende afhandling søger problemformuleringen besvaret ud fra den 

normative principal-agent teori af Jensen (1983).  

Forskningsprogrammets hårde kerne bygger på et maksimeringsrationale. Analyseenheden er i 

PA-teorien den enkelte kontrakt mellem principalen og agenten.35 Herved bliver 

entreprisekontrakten mellem bygherre og entreprenør den centrale analyseenhed. Herigennem 

finder PA-teorien anvendelse ved at undersøge og forklare de økonomiske incitamenter, som styrer 

den adfærd principalen og agenten viser. I søgen på den økonomisk mest efficiente kontrakt 

anlægger PA-teorien grundantagelser, der gør sig gældende i forhold til individet, information og 

organisation.36 Som det er tilfældet i den nyinstitutionelle økonomi, antages individet at være 

begrænset rationel. Derudover tillægges det individet at fokusere på at maksimere egennytte og 

information bliver anset som værende en ressource, der kan købes og sælges på markedsvilkår. 

Ydermere er en særlig vigtig grundantagelse i PA-teorien, at der foreligger en målkonflikt parterne 

imellem. Teorien finder derfor ikke anvendelse på problemstillinger i fraværet af 

interessekonflikter. Sidst antages det endvidere, at der eksisterer asymmetrisk information i 

forholdet mellem principalen og agenten.37 

Det er vigtigt at bemærke, at benyttelsen af PA-teorien ikke er uden begrænsninger. Kenneth 

Arrow (1985) argumenterer således for, at en af de største begrænsninger ved PA-teorien er, at den 

søger belønninger og straf identificeret ud fra monetære betalinger.38 Når man ser ud over den 

teoretiske verden og ind i den virkelige verden, må der henses til, at mange incitamenter og straffe 

vil antage en social snarere end udelukkende en monetær form. Ved valget af PA-teorien som den 

overordnede teoretiske ramme, vil denne afhandling således også være underlagt denne 

begrænsning. Det synes dog ikke at overskygge teoriens anvendelsesområde på nærværende 

problemformulering, hvorfor PA-teorien alligevel benyttes.  

 

                                                           
35 Sornn-Friese, H. (2007) Hvad er en virksomhed? Erhvervsøkonomisk teori og analyse, s. 128. 
36 Ibid, s. 129. 
37 Ibid, s. 129. 
38 Knudsen, C. (1997) Økonomisk metodologi bind 2: Virksomhedsteori og industriøkonomi, s. 172. 
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1.7.2. Relationel værdiskabelse 

I en søgen på at skabe økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed i entrepriseaftalen 

mellem bygherren og entreprenøren bliver teorien om relationel værdiskabelse af Dyer & Singh 

(1998)39 ligeledes inddraget. Denne teori benyttes særligt til at vurdere kontraktens potentiale for 

at skabe relationsrente. Der er dog visse metodiske overvejelser, der må diskuteres ved denne 

anvendelse. Teorien er ikke et veletableret forskningsprogram som eksempel PA-teorien. Klare og 

præcise metodiske bevæggrunde er derfor ikke veldefinerede. I det følgende søges det diskuteret, 

hvordan teorien om relationel værdiskabelse alligevel finder anvendelse i denne afhandling.  

Først og fremmest angår teorien om relationel værdiskabelse interorganisationel samarbejde 

mellem virksomheder, ofte bestående af partnerskaber. Denne afhandling søger denne metodiske 

analyseenhed udfordret, ved at benytte teorien på en entreprisekontrakt, mere specifikt i forholdet 

mellem bygherre og entreprenør. Umiddelbart synes forholdende at være vidt forskellige. Et 

partnerskab vil naturligt have mere forenelige incitamenter end det er tilfældet for en entreprenør 

og bygherre i en entreprisekontrakt. I denne afhandling argumenteres det imidlertid for, at dette 

metodiske brud berettiges gennem anvendelsen af PA-teorien, der hele tiden bliver henset til, i 

forhold til at skabe incitamentsforenelighed mellem parterne.  

Ydermere vil teorien om relationel værdiskabelse hovedsageligt benyttes til at undersøge, hvorvidt 

en bygherre og entreprenør kan skabe relationsrente gennem investeringer i vidensdeling. Hvor 

PA-teorien søger problemet om asymmetrisk information løst gennem incitamentsforenelighed, 

bidrager teorien om relationel værdiskabelse til at kvantificere den økonomiske fordel ved 

vidensdelingen. Det må ligeledes understreges, at Dyer & Singh (1992) antager, at parterne er 

omfattet af begrænset rationalitet, som det også er tilfældet i PA-teorien.  

 

1.8. Struktur for afhandlingen 

Kapitel 1 præsenterede afhandlingens overordnede problemfelt gennem en introduktion af 

emnevalg, problemstilling, metodiske overvejelser, afhandlingens synsvinkel samt en afgrænsning 

af opgaven.  

                                                           
39 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage. 
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Kapitel 2 introducerer den teoretiske ramme for denne afhandling. Herved bliver PA-teorien, 

strategisk kontrahering samt teorien om relationel værdiskabelse indhold præsenteret, og deres 

anvendelse og berettigelse i nærværende afhandling diskuteres. 

Kapitel 3 søger at udlede retsstillingen af samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33. Kapitlet 

indledes først med en fortolkning af § 33. Dernæst bliver den obligationsretlige 

loyalitetsgrundsætning analyseret, for at udlede hvilke delpligter entrepriserettens parter er 

underlagt. Slutteligt bliver delpligter til samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33 fremfundet, 

hvorefter disse bliver underlagt en videre analyse af både juridisk såvel som økonomisk karakter. 

Kapitel 4 angår en analyse af APP Incitamenter §§ 2 og 3, der omhandler bonus ved besparelse 

og bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid. Disse bestemmelser er genstand for en kort juridisk 

analyse for at fastslå retsstillingen heraf. Dernæst bliver begge bestemmelser diskuteret ud fra 

økonomiske teorier i form af PA-teorien og teorien om relationel værdiskabelse for at vurdere, i 

hvilket omfang de giver mulighed for bygherren til at skabe økonomisk gevinst gennem 

incitamentsforenelighed.  

Kapitel 5 er afhandlingens konklusion. Her samles hele opgavens konklusioner, og den 

overordnede problemformulering besvares. 
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2. Teoretisk begrebsramme 

2.1. Principal-agent teori 

PA-teorien finder overordnet anvendelse på tilfælde, hvor to parters relation kan karakteriseres 

som ”… en person kaldet en principal, der engagerer en anden person kaldet en agent til at træffe 

en række beslutninger på sine vegne”.40  

Set i lyset af denne afhandling vil bygherren ifølge PA-teorien blive anset for principalen, og 

entreprenøren vil karakteriseres som agenten. Dette er tilfældet, da bygherren er den part, der 

engagerer entreprenøren til at tage beslutninger på sine vegne. I afhandlingen vil dette komme til 

udtryk i undersøgelsen af, i hvilket omfang AB18 kan danne grundlag for incitamentsforenelighed 

mellem principal (bygherre) og agent (entreprenør). 

I PA-teorien er der en række kendetegn, der bruges til at vurdere, hvorvidt teorien kan benyttes til 

at forklare en given problemstilling. For det første er den relation, der eksisterer mellem 

principalen og agenten karakteriseret ved, at der foreligger en potentiel interessekonflikt.41 Det vil 

sige, at parterne ikke i udgangspunktet har ensartede målsætninger, hvilket kan skabe en konflikt 

i aftalerelationen, og derved også være en barriere for incitamentsforeneligheder i forbindelse med 

bygge- og anlægskontrakter. Hvis ikke parterne har samme mål for øje, har de formentlig heller 

ikke samme vej til at nå deres mål. Der kan altså opstå situationer, hvor agenten udfører en opgave 

på en anden måde end den, som principalen finder ønskelig. Et bygge- og anlægsprojekt, hvor 

parterne består af en bygherre og en entreprenør, ligger der implicit en forudgående konflikt. Dette 

blev ligeledes pointeret i problemstillingen og beskrevet ved, at bygherrens interesse ligger i at 

opnå det bedst mulige byggeri, til den lavest mulige pris og på den kortest mulige tid. 

Entreprenøren vil derimod oftest have fokus på at opnå den højest mulige avance.  

Det andet kendetegn i forhold til PA-teorien er, at der i relationen mellem principalen og agenten 

foreligger asymmetrisk information. Herved skal forstås, at parterne ikke har de samme 

information til rådighed. Dette kan bl.a. udmøntes i, at entreprenøren kan udnytte denne 

informations asymmetri til at yde mindre, slække på kvaliteten eller lignende, uden at principalen 

                                                           
40 Knudsen, C. (2014) Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning, s. 216.  
41 Ibid, s. 217. 
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nødvendigvis har mulighed for at opdage dette. Denne ageren fra agentens side kaldes også for at 

handle diskretionært.42 

Asymmetrisk information kommer til udtryk på to forskellige måder. Først og fremmest gennem 

adverse selection, også kaldet skjult viden. Ved dette begreb skal forstås, at agenten bl.a. typisk 

vil være bedre informeret om sine egne kompetencer eller mangel herpå. I sådanne situationer kan 

principalen forsøge at indhente flere informationer omkring agenten, men forsøg herpå er ofte 

omkostnings- og mangelfulde.43 Det er tilmed karakteristisk for adverse selection, at det er et 

informationsproblem der eksisterer før kontraktindgåelsen, hvorfor det siges at være et ex ante 

eller et prækontraktuelt problem.44 

Den anden form for asymmetrisk information viser sig gennem moral hazard, også kaldet skjult 

handling. Moral hazard er et begreb der omhandler situationen, hvor den ene part kan skjule, at 

denne ikke handler i overensstemmelse med kontrakten eller den anden parts interesser pga. 

informationsasymmetri. Det er oftest et problem der ses ved, at agenten ikke agerer i principalens 

interesse. Modsat adverse selection har moral hazard en ex post eller postkontraktuel karakter.45 

Det er altså handlinger, der foretages, efter kontrakten er indgået.  

I udførelsen af bygge- og anlægsprojekter anses både adverse selection og moral hazard for at 

være potentielle problemstillinger i aftaleforholdet. Særligt moral hazard synes dog mest 

fremtræden i entreprise. Det skyldes, at bygherren naturligvis ikke kan overvåge absolut alle skridt 

foretaget af entreprenøren i udførelsen af arbejdet – i hvert fald ikke uden at oppebære enormt 

store omkostninger.  

Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at der i relationen mellem bygherrer og entreprenør, 

i udførelsen af bygge- og anlægsprojekter, eksisterer en interessekonflikt, samt at der forelægger 

informationsasymmetri, særligt i form af moral hazard. Dette legitimerer derfor en nærmere 

undersøgelse af, hvordan en bygherre sørger for, at entreprenøren tager beslutninger der er 

forenelige med kontrakten og dermed bygherrers interesser. 

                                                           
42 Knudsen, C. (2014) Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning, s. 217. 
43 Ibid, s. 217. 
44 Knudsen, C. (1997) Økonomisk metodologi bind 2: Virksomhedsteori og industriøkonomi, s. 165. 
45 Ibid, s. 167. 
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Ifølge PA-teorien søges denne problemstilling løst ved, at principalen udformer en kontrakt, der 

ved hjælp af både belønning og straf sørger for, at tre karakteristika er opfyldt.46 Det første 

karakteristika kaldes for betingelsen om at agenten er villig til at indgå kontrakten. Denne 

betingelse skal forstås ved, at principalen skal være i stand til at udbyde en kontrakt, der er ligeså 

god eller bedre end agentens næstbedste alternativ. Hvis ikke dette er tilfældet, vil agenten 

naturligvis vælge at acceptere en anden kontrakt. Det skal altså være lønsomt for agenten at indgå 

i kontraktrelationen, og tilmed så lønsomt, at agenten ikke har et større økonomisk incitament til 

at indgå i en anden kontrakt i stedet. Dernæst gælder betingelsen om incitamentsforenelighed. 

Herefter tilsiger PA-teorien, at principalen kan løse interessekonflikten ved, at udforme en 

kontrakt, der har den rette balance mellem straf og belønning, der tilsikrer at agenten handler i 

overensstemmelse med principalens interesser. Den tredje og sidste betingelse kaldes betingelsen 

om at man ikke overbetaler agenten. Herved skal forstås, at kontrakten ikke skal være så favorable 

for agenten, at der sker en de facto overbetaling af denne, hvilket i så fald vil komme principalen 

til skade. 

PA-teorien søger dermed, gennem de tre ovenstående betingelser, at løse et designproblem ved 

kontrakten. Det er vigtigt at fastslå, at designproblemet som PA-teorien søger at løse, tillægges 

principalen. 47 I overensstemmelse med nærværende afhandlings synsvinkel er det bygherren, der 

udfærdiger kontrakten og derfor er nærmest til at løse designproblemet. Formålet herved er at 

skabe en incitamentsforenelig kontrakt, der tilsikrer, at entreprenørens beslutninger og ageren er i 

overensstemmelse med bygherrens interesser. I litteraturen pointeres det, at et godt designet 

incitamentssystem sørger for, at agentens egoistiske adfærd, er forenelig med den adfærd, som 

principalen gerne ser at denne udviser.48 PA-teorien vil i denne afhandling således benyttes til at 

vurdere, i hvilket omfang AB18 kan danne grundlag for, at den private bygherre kan skabe 

incitamentsforenelighed i bygge- og anlægsprojekter. 

I det følgende afsnit vil det præsenteres, hvordan parter gennem strategisk kontrahering, kan skabe 

økonomisk gevinst. Da det i ovenstående afsnit er vist, at forholdet mellem bygherre og 

entreprenør i et bygge- og anlægsprojekt, i særdeleshed er præget at problematikker der kan 

                                                           
46 Knudsen, C. (2014) Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning, s. 218. 
47 Ibid, s. 219. 
48 Ibid, s. 219. 
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tilskrives PA-teorien, vil PA-teorien søges inddraget. Dette gøres i et forsøg på at anvende tankerne 

bag strategisk kontrahering i en entrepriseretlig kontekst. 

 

2.2. Strategisk kontrahering 

En klar hovedregel der gælder for virksomheder er, at de er profitmaksimerende. Denne tanke kan 

naturligvis drages over i entrepriseaftaler, hvor parterne anses for a være egennytteoptimerende, 

hvilket kommer udtryk ved, at de forsøger at skabe størst mulig værdi i arbejdets udførelse. Dette 

fordrer et meget spændende spørgsmål, nemlig hvorvidt virksomheders profitmaksimerende 

adfærd er forenelig med fokus på tættere samarbejde. 

Bent Petersen og Kim Østergaard (2018) pointerer, at vi i dag lever i et dynamisk og foranderligt 

forretningsmiljø, hvorfor det kan undre, at kontrakter ikke følger den udvikling, man ser på andre 

forretningsområder.49 De beskriver den traditionelle måde at benytte kontrakter på som 

konventionel kontrahering, hvis hovedformål er at formulere, hvordan parterne i en aftale skal 

forholde sig, hvis samarbejdet ophører. Kort sagt karakteriseres konventionel kontrahering ved at 

have til formål at maksimere egen profit gennem reaktive bestemmelser.50  

Som modsætning til konventionel kontrahering fremhæves positive effekter ved at operere med 

strategisk kontrahering i stedet. Formålet herved er at skabe større værdi, relationsrente og gennem 

proaktive bestemmelser skabe en konkurrencefordel. Petersen og Østergaard (2018) beskriver 

formålet ved strategisk kontrahering som værende at generere relationsrente gennem både 

proaktive og reaktive bestemmelser, der kan beskytte vidensdeling og relations specifikke 

investeringer.51 Strategisk kontrahering skal altså ses som en samarbejdsform, der skaber et fælles 

mål om at skabe en fælles konkurrencefordel for parterne. Det er interessant at inddrage strategisk 

kontrahering i nærværende afhandling i undersøgelsen af, i hvilket omfang samarbejds- og 

loyalitetspligten i AB18 § 33 giver den private bygherre mulighed for at skabe økonomisk gevinst 

gennem incitamentsforenelighed.  

                                                           
49 Petersen, B. og Østergaard, K. (2018), Reconciling contracts and relational governance through strategic 

contracting, s. 2. 
50 Ibid, s. 9. 
51 Ibid, s. 9. 
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I artiklen af Petersen og Østergaard (2018) referer de til et studie af Dyer & Singh (1998) 52, der 

dykker nærmere ned i, hvordan virksomheder kan skabe økonomisk gevinst gennem samarbejde.  

De opererer med begrebet relationsrente, der defineres på følgende måde:53 

”We define relational rent as a supernormal profit jointly generated in an exchange relationship 

that cannot be generated by either firm in isolation and can only be created through the joint 

idiosyncratic contributions of the specific alliance partners”. 

Her skal det understreges, at den overnormale profit, som er indeholdt i definition af relationsrente, 

således kun kan skabes gennem idiosynkratiske bidrag fra de specifikke parter i samarbejdet, og 

altså ikke af parterne hver især. Dette synspunkt synes Petersen og Østergaard (2018) ligeledes at 

følge gennem deres begreb, strategisk kontrahering.  

Dyer & Singh (1998) indleder deres artikel med at fremhæve to former for strategiske overvejelser, 

der ifølge dem ofte bliver analyseret, når virksomheders præstation forklares. Først og fremmest 

omhandler det the industry structure view. Denne teori bygger på antagelsen om, at en 

virksomheds evne til at oppebære overnormal profit, bl.a. må tillægges den industri som 

virksomheden agerer i. Dette begrundes med, at en industri kan have særlige gunstige 

karakteristika, der kan have positive følger for virksomheden. Herunder fremhæves særligt relativ 

forhandlingsstyrke og høje indgangsbarrierer som faktorer, der understøtter virksomhedens 

succes. Den anden strategiske synsvinkel kalder de for the ressource-based view, hvori der lægges 

vægt på virksomhedens heterogenitet som forklaring på, hvorfor nogle virksomheder tilegner sig 

en overnormal profit. Denne heterogenitet omhandler særligt evnen til at akkumulere ressourcer 

der er sjældne, værdifulde, ikke substituerbare og svære at imitere.54 Inden for denne teori forklares 

en virksomheds succes dermed ved dennes adgang til omtalte ressourcer og evne til at tilegne sig 

disse. 

Dyer & Singh (1998) anerkender de ovenstående to teoriers bidrag til at forstå, hvorfor nogle 

virksomheder tjener en overnormal profit. De pointerer dog, at det ofte overses, hvor vigtig en 

                                                           
52 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage, s. 660.  
53 Ibid, s. 660.  
54 Ibid, s. 660. 
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virksomheds netværk og samarbejde med andre virksomheder er i forklaringen.55 I det følgende 

afsnit bliver Dyer & Singhs artikel derfor særlig relevant i diskussionen af muligheden for at opnå 

overnormal profit, relationsrente, der alene skabes gennem samarbejde. Denne analyse foretages 

med henblik på at kvantificere, i hvilket omfang AB18 kan danne grundlag for, at den private 

bygherre skaber økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed. 

I det følgende afsnit undersøges karakteristika, der har betydning for virksomheders mulighed for 

at skabe relationsrente, jf. teorien om relationel værdiskabelse. 

 

2.2.1. Relationel værdiskabelse 

Dyer & Singh (1998) identificerer fire kategorier, som overordnet kan beskrive en tilstand, der 

medvirker til at skabe en konkurrencefordel gennem samarbejde:56 

1. Investeringer i relations-specifikke aktiver, 

2. betydelig vidensdeling, herunder også vidensdeling der resulterer i fælles læring, 

3. ved at kombinere komplementære, men knappe ressourcer, der i fællesskab kan medføre 

skabelsen af nye produkter, services og teknologier, og 

4. lavere transaktionsomkostninger end konkurrenternes alliancer gennem mere effektive 

styringssystemer. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at konkurrencefordelen der beskrives, ikke er specifikt 

udviklet med det formål at skabe relationsrente i entrepriseforhold. Teorien finder anvendelse på 

større partnerskaber, hvor virksomheder samarbejder i længere perioder. Der vil dog alligevel være 

mange interessante paralleller at drage til entrepriseretlige sammenhænge, og teorien opstiller 

mange hypoteser, der med stor naturlighed kan betragtes at være relevante i bygge- og 

anlægsprojekter. I analysen hvor Dyer & Singhs (1998) hypoteser bliver holdt op imod udvalgte 

bestemmelser i AB18, bliver PA-teorien essentiel at inddrage, med det formål at adressere de 

interessekonflikter, der kan tænkes at foreligge mellem bygherrer og entreprenør. Herved 

                                                           
55 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage, s. 660. 
56 Ibid, s. 662. 
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inddrages PA-teorien for at kunne vurdere, hvorvidt parterne i et bygge- anlægsprojekt kan udnytte 

Dyer & Singhs (1998) hypoteser for skabelse af relationsrente.  

Ved en gennemlæsning af Dyer & Singh’s (1998) fire opstillede kategorier, som de har 

identificeret som de mest relevante i forhold til at skabe relationsrente gennem samarbejde, synes 

særlig punkt nr. 2, angående investeringer i vidensdeling, interessant i forbindelse med bygge- og 

anlægsarbejder. Dette begrundes med, at det er et kendetegn for bygge- og anlægsprojekter, at 

disse ikke lader sig gennemføre i praksis, hvis ikke der etableres nær kontakt imellem aftalens 

parter. Entrepriseaftaler beskrives ved, at der i arbejdets udførelse skabes en løbende 

kommunikation imellem bygherre og entreprenør. Denne løbende kommunikation kommer bl.a. 

til udtryk gennem byggemøder med henblik på afklaring af spørgsmål af både praktisk og retlig 

karakter. Kommunikationen medfører typisk, at parterne efter omstændighederne erhverver en 

vidtrækkende indsigt i hinandens vilkår og en dybere forståelse for valg, der træffes i løbet af 

entreprisens udførelse.57  

I det følgende afsnit søges det derfor afklaret, hvordan samarbejdspartnere kan skabe relationsrente 

gennem investeringer i vidensdeling ifølge Dyer & Singh (1998). 

 

2.2.1.1. Vidensdeling 

Dyer & Singh (1998) argumenterer for, at interorganisationel læring er en kritisk faktor for at opnå 

konkurrencemæssig succes. Her tilskriver de stor værdi til den læring, som virksomheder kan opnå 

ved at samarbejde med andre virksomheder. Igennem tidligere undersøgelser understreger de, at 

mere end 2/3 af innovationer i industrien for videnskabelige instrumenter kan spores tilbage til 

kunders forslag og idéer og i andre industrier er innovationer sket på baggrund af leverandører.58 

Herved understøttes tankegangen om, at virksomheder kan tilegne sig vigtig viden fra andre end 

virksomheden selv. 

Dyer & Singh (1998) lægger fokus på, at disse tidligere undersøgelser understreger vigtigheden af 

at benytte sig af samarbejdspartneres ideer til innovationer, der bl.a. kan forbedre processer ved 

det udførte arbejde. Det er på baggrund heraf, at de opstiller hypotesen om, at samarbejdspartnere 

                                                           
57 Hansen, O. (2008) Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab, s. 73. 
58 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage, s. 664. 
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kan skabe relationsrente ved at foretage betydelige investeringer i vidensdeling, herunder 

vidensdeling der resulterer i fælles læring.59 

Det må naturligvis undersøges nærmere, hvordan virksomheders investeringer i vidensdeling kan 

lede til skabelsen af relationsrente. For at kunne dykke nærmere ned i dette, er det nødvendigt at 

se på begrebet absorberingskapacitet. Dette begreb beskrives som en virksomheds evne til at 

anerkende værdien af ny, ekstern information, og derefter kunne udnytte informationen til 

kommercielle formål.60 Dyer & Singh (1998) tilpasser denne definition af absorberingskapacitet 

til at omhandle en specifik samarbejdspartner. Herefter benytter de begrebet partner-specifik 

absorberingskapacitet, der skal forstås som, at en virksomhed udvikler en evne til at anerkende og 

assimilere værdifuld viden fra en specifik samarbejdspartner.61 Ydermere argumenterer de for, at 

værdien af denne evne til at udnytte viden fra en samarbejdspartner afhænger af to faktorer. Først 

og fremmest afhænger det af, i hvor stort et omfang parterne har udviklet overlappende muligheder 

for at dele viden. For det andet handler det om parternes udvikling af rutiner, der maksimerer hvor 

ofte og hvor intensivt parterne interagerer med hinanden. Det tilskrives ligeledes værdi, at parterne 

over tid kommer til at kende hinanden bedre og bedre, hvilket medfører at medarbejdere kommer 

til at vide hvem der ved hvad, og hvor specifik ekspertise i de enkelte virksomheder ligger.62 

Det forekommer naturligt, at udvikling af sådanne rutiner omkring vidensdeling ikke sker 

omkostningsfrit – hverken for modtageren eller afgiveren af vidensdelingen. Dyer & Singh lægger 

derfor også vægt på, at det er vigtigt, at virksomhederne har fælles incitament til at dele sin viden, 

være transparente og til ikke at free-ride. Ved free-ride skal i nærværende sammenhæng forstås, 

at man kun nyder goderne ved denne vidensdeling og modtager information, uden at give noget 

igen.63 Herved bliver PA-teorien yderst relevant at inddrage i den senere analyse, hvor det 

undersøges, hvorvidt AB18 § 33 om samarbejds- og loyalitetspligten giver den private bygherre 

mulighed for at skabe incitamentsforenelighed der kan føre til økonomisk gevinst for parterne i 

entrepriseaftalen. PA-teorien vil benyttes til at analysere bygherrens mulighed for at skabe 

                                                           
59 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage, s. 665. 
60 Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990), Absorptive Capacity: A new perspective on learning and innovaiton. 

Administrative Science Quarterly,  
61 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage, s. 665. 
62 Ibid, s. 665. 
63 Ibid, s. 666. 
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incitamentsforenelig i forbindelse med vidensdeling, så hverken bygherre eller entreprenør vil 

udnytte muligheden for at free-ride. I afsnit 2.1 hvor PA-teorien blev præsenteret, var en af 

hovedpointerne netop, at et godt designet incitamentssystem sørger for, at en agents egoistiske 

adfærd, samtidig er forenelig med den adfærd, som ønskes af principalen. Sagt med andre ord 

betyder det, at kontrakten skal konciperes, så både bygherren og entreprenøren har et incitament 

til at investere i vidensdeling. Denne incitamentsstruktur vil senere blive diskuteret, når den 

økonomiske teori omkring relationel værdiskabelse søges anvendt i analysen på entrepriseaftaler 

underlagt aftalegrundlaget AB18. 

På baggrund af ovenstående teoretiske gennemgang af Dyer & Singhs teori om relationel 

værdiskabelse, vil disse bevæggrunde bruges til at kommentere på retsgrundlaget af en 

entrepriseaftale, der er underlagt AB18. Mere præcist vil teorien benyttes for at kunne kvantificere, 

i hvilket omfang AB18 § 33 giver den private bygherre mulighed for at skabe økonomisk gevinst 

gennem incitamentsforenelighed. 

I det følgende kapitel vil der indledningsvis blive foretage en retsdogmatiske analyse, for at finde 

frem til gældende ret. I tråd med afhandlingens problemformulering vil analysen blive indledt med 

en undersøgelse af, hvordan AB18 § 33, der omhandler parternes samarbejds- og loyalitetspligt, 

skal fortolkes.  
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3. Samarbejds- og loyalitetspligten 

3.1. Analyse af samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33 

AB18 § 33: ”Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således af fejl, forsinkelser og fordyrelser 

undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet”. 

Samarbejds- og loyalitetspligten som parterne i en entrepriseaftale er underlagt, såfremt 

aftalegrundlaget er AB18, omhandler følgelig parternes pligt til at samarbejde loyalt. Det må dog 

hurtigt fastslås, at bestemmelsen ikke er nøje specificeret og forklaret i detaljer i aftalegrundlaget. 

I litteraturen beskrives kerneområdet af forpligtelsen til at agere og samarbejde loyalt, som ”… 

handlinger eller undladelser, der ved almindelig smidighed og uden større opofrelse eller 

omkostninger tilgodeser modpartens – eller modpartens kontraktsparters – interesser i at undgå 

eller begrænse fejl, forsinkelser fordyrelser eller (andre) tab.”64 Dette giver imidlertid ikke et 

mere detaljeret indblik i retstilstanden. Bestemmelsen er meget bredt skrevet, og retsvirkningen, 

som parterne i en entrepriseaftale er underlagt, synes ikke let at udlede. Det må derfor bl.a. 

undersøges nærmere, hvem der er underlagt bestemmelsen, bestemmelsens nærmere indhold samt 

hvorvidt indholdet af bestemmelsen søges nærmere udledt i den resterende del af AB18 samt rets- 

og voldgiftspraksis på området.  

For at give et mere klart billede af rækkevidden af pligten, bliver der i det følgende foretaget en 

ordlydsfortolkning af AB18 § 33 og bl.a. set nærmere på Almindelige betingelser i bygge- og 

anlægsvirksomhed, Betænkning nr. 1570 2018, der er udarbejdet af byggeriets parter65 og 

godkendt af klima-, energi- og bygningsministeren.66 

Ved fastlæggelsen af AB18 § 33’s betydning, må der tillige ses til det tidligere aftalegrundlag 

AB92, hvori den tidligere loyalitetspligt fandtes udmøntet i § 20, stk. 1. Loyalitetspligten var heri 

følgende: 

”Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle 

med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirker mellem entreprenørerne 

undgås.” 

                                                           
64 Boesgaard, E., Fausing, H. og Hansen, M., (2018) AB18 for praktikere: Kommentar til AB18, s. 253. 
65 Se bilag 1 
66 Betænkning nr. 1570, s. 6. 
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Denne tidligere bestemmelse benyttes som hjælp til at forstå delelementer, der er videreført i 

samarbejds- og loyalitetspligten i AB18. Hertil skal det bemærkes, at indholdet af AB92 § 20, stk. 

1 er identisk med forgængeren AB72 § 14, stk. 167, hvilken igen svarede til forgængeren AB1951 

§ 11, stk. 1, med mindre redaktionelle ændringer.68  

Da bestemmelsen i mere eller mindre grad ikke er blevet ændret fra AB1951 til AB92, understreges 

aktualiteten af at undersøge AB18 § 33, der er væsentlig ændret i forhold forgængerne. Det skal 

dog understreges, at det ikke er denne afhandlings fokus at foretage en komparativ analyse af 

AB92 og AB18. AB92 benyttes kun i det omfang det kan benyttes til at afklare retstilstanden i det 

nugældende aftalegrundlag, AB18. I de følgende afsnit søges det nærmere afklaret, hvad 

samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33 indebærer for parterne i en entrepriseaftale. Det gøres 

ved at diskutere bestemmelsens præcise ordlyd. 

 

3.1.1. Parterne 

AB18 § 33: ”Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således af fejl, forsinkelser og fordyrelser 

undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet” 

(Egen understregning) 

I AB18 § 33 har man valgt at adressere parterne. Bestemmelsen indeholder ikke en detaljeret liste 

over, hvem begrebet dækker over. Det fremgår dog direkte af AB 18 § 33, 2. pkt., at pligten gælder 

for parterne samt for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet. Tilsynet kan i 

forbindelse med entreprise i nogle tilfælde være bygherren.  

Selvom bestemmelsen svarer til AB92 § 20, stk. 1, slås det fast i betænkningen, at samarbejds- og 

loyalitetspligten i AB18 § 33 er væsentligt udbygget i forhold til sin tidligere pendant. 

Begrundelsen herfor findes i bestemmelsens rækkevidde. Hvor AB92 § 20, stk. 1 gjaldt for 

entreprenørens samarbejder med andre entreprenører, gælder AB18 § 33 ligeledes for 

entreprenørens samarbejde med andre entreprenører men også for samarbejdet mellem bygherren 

og entreprenøren og entreprenørens samarbejde med tilsynet.69 

                                                           
67 Betænkning nr. 1246, s. 95. 
68 Betænkning nr. 620, s. 24. 
69 Betænkning nr. 1570, s. 139. 
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Betænkningen henviser til, at de forpligtede parter efter bestemmelsen, er de parter, som indgår 

aftaler på AB-systemets vilkår, samt at pligten til at samarbejde og udvise gensidig loyalitet 

omfatter både direkte kontraktparter, såvel som underrådgivere, underentreprenører og 

leverandører.70 Herved udledes, at bestemmelsen i AB18 favner bredt om forskellige parter, der 

indgår i entrepriseaftalen samt afledte aftaleparter heraf. En entrepriseaftale kan udføres bestående 

af parter i et utal af forskellige konstellationer, men et typetilfælde vil være bygherre, rådgivere, 

entreprenør, underleverandører og en driftsherre. Herunder kan disse kategorier yderligere 

indeholde mange forskellige parter, se eksempelvis bilag 2. 

Derudover fremgår det af betænkningen til AB18, at det ikke er formålet, at skærpe parternes 

almindelige samarbejds- og loyalitetspligt.71 Herefter er parterne i en entrepriseaftale altså ikke 

underlagt en mere indgribende pligt end det den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning 

foreskriver. Når formålet ikke er at skabe en samarbejds- og loyalitetspligt, der går videre end den 

pligt aftaleparter i medfør af obligationsretten er underlagt, må det modsætningsvist kunne 

udledes, at AB18 § 33 gælder for de samme parter, der ville være underlagt obligationsrettens 

loyalitetsgrundsætning. Obligationsretten gælder både i situationer, hvor den er direkte udtalt såvel 

som i de situationer, hvor den blot er stiltiende forudsat, hvorefter parterne i et vist omfang skal 

bestræbe at varetage hinandens interesser.72 Det er derfor ikke nødvendigt, at alle parter, og afledte 

parter der kan anses som led i udførelsen af entreprisen, har indgået en aftale om, at de loyalt skal 

samarbejde. Princippet vil gælde i alle aftaleforhold. 

Idet den obligationsretlige grundsætning omkring loyalitetspligten gælder alle tænkelige 

aftaleparter i udførelsen af entreprisen, og formålet med AB18 § 33 ikke er at udvide denne 

loyalitetspligt, ville det synes omsonst, såfremt AB18 § 33 ikke også skulle gælde samme brede 

gruppe. Hvis man forestillede sig, at nogle parter ikke ville blive omfattet af samarbejds- og 

loyalitetspligten i medfør af AB18 § 33, er disse jo under alle omstændigheder underlagt den 

obligationsretlige grundsætning.  

                                                           
70 Betænkning nr. 1570, s. 139. 
71 Ibid, s. 139. 
72 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015) Lærebog i obligationsret I, s. 29. 
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Anvendelsesområde for AB18 § 33 gælder derfor alle tænkelige aftaleparter i entrepriseaftalen, og 

dermed ikke kun bygherre og entreprenør. Som det nævnes ovenfor, kunne dette bl.a. være 

bygherre, rådgivere, entreprenør, underleverandører og driftsherrer. 

 

3.1.2. Fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås: 

AB18 § 33: ”Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således af fejl, forsinkelser og fordyrelser 

undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet” 

(Egen understregning) 

I ovenstående analyse blev det analyseret, hvem der er underlagt AB18 § 33. Spørgsmålet er nu, 

hvad det er, disse parter skal samarbejde loyalt om. I nærværende afsnit afklares derfor, hvad 

pligten til at undgå fejl, forsinkelser og fordyrelser indebærer. 

Pligten til at samarbejde loyalt, således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås, er en meget bred 

formulering og ikke videre præcis formulering. Modsætningsvist kan det umiddelbart sluttes, at 

parterne ikke med vilje må forårsage fejl, der påfører den modsatte part forsinkelser og/eller 

fordyrelser. 

I det forudgående aftalegrundlag, fremgår pligten til at undgå både fejl og forsinkelser ligeledes af 

loyalitetspligten i AB92 § 20, stk. 1. Men ordet fordyrelser er en ny indføjelse i samarbejds- og 

loyalitetspligten i AB18 § 33. I betænkningen fremgår der, at fordyrelser er indskrevet i 

bestemmelsen for at præcisere, at parterne ikke blot skal undgå fejl og forsinkelser gennem 

samarbejde, men også helt konkret fordyrelser. 73 Det skrives ligeledes, at ordet fordyrelser nu 

fremgår af bestemmelsen, for at parterne skal hense til behovet for at begrænse, eller ideelt set helt 

undgå meromkostninger ved byggeriet.74 Med tilføjelsen af ordet fordyrelser, eksplicit i 

aftalegrundlaget, bliver aftaleparternes pligt til at undgå meromkostninger tydeliggjort. Der er altså 

blevet sat et større fokus på at tilstræbe minimering af omkostninger for den anden part, på lige 

fod med at hindre fejl og forsinkelser.  

Igen må det dog understreges, at det ikke direkte fremgår, hvilke konkrete foranstaltninger dette 

pålægger parterne i en entrepriseaftale. Selvom det står tydeligt, at parterne skal samarbejde loyalt 

                                                           
73 Betænkning nr. 1570, s. 139.  
74 Ibid, s. 139.  
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for at undgå fejl, forsinkelser og fordyrelser, er det ikke videre tydeligt, hvad parterne skal gøre 

for at overholde denne pligt, eller hvor langt pligten rækker. 

 

3.1.3. I øvrigt 

AB18 § 33: ”Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således af fejl, forsinkelser og fordyrelser 

undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet” 

(Egen understregning) 

Det fremgår af AB18 § 33 at parterne i øvrigt skal samarbejde loyalt. Tilføjelsen af ordene i øvrigt 

kan anses som et udtryk for, at § 33 er en generel samarbejds- og loyalitetspligt, og at der 

formentlig forelægger yderligere pligter i aftalegrundlaget. 

Det er en vigtig pointe, at samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33 er en generel forpligtelse. 

Denne realisation er essentiel for besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Ved denne 

opdagelse bliver det understreget, at man for at give et retvisende billede af retstilstanden på 

området, bliver nødt til at se længere end blot på denne bestemmelse. Det er altså nødvendigt at 

dykke ned i de særegne bestemmelser i AB18, for at kunne fremfinde de enkelte delpligter, der 

hører under samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33. For at danne et korrekt billede af hvilke 

samarbejds- og loyalitetspligter parterne i en entrepriseaftale er underlagt, vil disse bestemmelser, 

med betydning for den prækontraktuelle fase samt perioden inden arbejdets udførelse, ligeledes 

søges nærmere analyseret i denne afhandling. 

Hertil skal en tidligere pointe inddrages. Det blev tidligere i analysen afdækket, at AB18 § 33 ikke 

skal anses som en skærpelse af obligationsrettens grundsætning omkring loyalitetspligten. For at 

give et retvisende billede af hvor langt samarbejds- og loyalitetspligten rækker, er det derfor 

ligeledes nødvendigt at klarlægge, hvilke regler obligationsretten pålægger parterne gennem den 

obligationsretlige loyalitetsgrundsætning. Igen skal henledes til afhandlingens synsvinkel, 

hvorefter de relevante loyalitetspligter der vil søges nærmere uddybet, er de pligter, der omhandler 

entrepriseforholdets prækontraktuelle fase såvel som i perioden inden arbejdets udførelse. 
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3.1.4. Er AB18 § 33 overflødig? 

Inden en nærmere analyse af den obligationsretlige grundsætning om loyalitetspligten foretages, 

kan der stilles spørgsmål til, hvorfor det har sin berettigelse at undersøge AB18 § 33, hvis formålet 

ikke er at skærpe den loyalitetspligt, som aftaleforholdet i forvejen er underlagt grundet 

obligationsretten. 

Her må fokus igen henledes til betænkningen til AB18, hvori endnu et formål for samarbejds- og 

loyalitetspligten i AB18 § 33 fremlægges. Heri forefindes, at formålet med bestemmelsen ligeledes 

er at styrke parternes samarbejde i de forskellige faser.75 Dette fokus på at samarbejde loyalt, eller 

mangel på samme, bliver også i litteraturen understreget som en meget vigtig faktor ved udførelse 

af entreprise, idet disse ofte er karakteriseret som længerevarende og komplicerede aftaleforhold.76 

Det bliver endda i litteraturen pointeret, at en hurtig gennemgang af rets- og voldgiftpraksis vil 

afdække utallige eksempler på, at mangel på samarbejde i bygge- og anlægsprojektet har medført 

skuffelser og konflikter.77 Nogle af disse afgørelser bliver inddraget i afhandlingen i senere afsnit, 

når de enkelte delforpligtelser til samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33 forsøges klarlagt. 

Selvom man derfor kan foranlediges til at mene, at samarbejds- og loyalitetspligten i grunden er 

overflødig og uden selvstændig retsvirkning, anses den for at have et vigtigt formål i 

entrepriseretten. Ekspliciteringen af pligten til loyalt at samarbejde skal medvirke til, at styrke 

parternes samarbejde som litteraturen peger på, er en vigtig parameter i entreprisearbejder. Det må 

ligeledes huskes på, at parterne antages at være begrænset rationelle, hvilket bl.a. påvirker 

beslutningstagen. Parterne vil altså forsøge at vælge de mest optimale løsninger på baggrund af de 

muligheder, de har kendskab til. Men grundet den begrænsede rationalitet har parterne sjældent 

kendskab til alle relevante muligheder, hvorfor den optimale løsning ikke altid at kendt. En 

eksplicitering af samarbejds- og loyalitetspligten vil derfor skabe et bedre grundlag for parterne at 

tage beslutninger på baggrund af.  

For at kunne lave en fyldestgørende analyse af problemformuleringen og derved skabe et 

retvisende billede af, hvilke samarbejds- og loyalitetspligter parterne i en entrepriseaftale er 

                                                           
75 Betænkning nr. 1570, s. 139. 
76 Hørlyck, E. (2002) Entreprenørvederlaget, s. 88-89 
77 Boesgaard, E., Fausing, H. og Hansen, M., (2018) AB18 for praktikere: Kommentar til AB18, s. 252-253.  
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underlagt, findes det på baggrund af ovenstående analyse essentielt at klarlægge, hvilke 

loyalitetspligter parterne er underlagt i medfør af obligationsretten. 

 

3.2. Loyalitetsgrundsætningen i obligationsretten 

Genstandsfeltet for nærværende afsnit er den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning. Denne 

analyse er vigtig at foretage, for at danne et retvisende og korrekt billede af de lege lata. Den 

indledende del af denne juridiske analyse søger at finde frem til hvilke delforpligtelser, der følger 

af loyalitetsgrundsætningen. Der skal henledes til opgavens synsvinkel, hvorefter fokus ligger på 

den prækontraktuelle fase af samarbejdet og i perioden inden arbejdets udførelse. 

En obligationsretlig grundsætning kendetegnes ved, at gælde på tværs af alle eksisterende 

kontrakttyper. Det vil derfor have en stor betydning, uanset kontrakttype, at fastlægge, hvordan de 

obligationsretlige grundsætninger spiller ind i aftaleforholdet mellem kontraherende parter. En af 

de mest centrale obligationsretlige grundsætninger i dansk ret er loyalitetspligten.78  

Typisk tjener hver part i et kontraktforhold sine egne interesser og virksomheder er i teoretisk 

forstand profitmaksimerende enheder. Ligeså alment kendt er det dog inden for den juridiske 

praksis, at der trækkes en klar grænse ved direkte illoyal adfærd. Loyalitetskravet bliver af Lennart 

Lynge Andersen & Palle Bo Madsen beskrevet som en aftale- og obligationsretlig grundsætning, 

der kan beskrives noget abstrakt ved ”… en pligt til at tage rimeligt hensyn til hinandens 

interesser.”79 Dette princip må dog siges at være noget uklart, og en entydig og præcis brug at 

grundsætningen synes ikke tydelig i den danske retspraksis. Loyalitetspligten bliver endvidere 

ligestillet med de retlige standarder som god markedsføringsskik og urimelighedsstandarden efter 

aftalelovens § 36, der anskues som dynamiske obligationsretlige grundsætninger, der tager 

udgangspunkt i tanken om, hvad der er bona fides.80  

En væsentlig pointe i Torsten Iversens artikel om loyalitetspligten i entrepriseforhold er, at behovet 

for nogenlunde afgrænsede og præcise regler ikke forsvinder, blot fordi man anerkender en 

                                                           
78 Madsen, C. F. og Østergaard, K. (2019) ”Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse, s. 1. 
79 Andersen, L. L. og Madsen, P. B. (2012) Aftaler og mellemmænd, s. 413. 
80 Madsen, C. F. og Østergaard, K. (2019) ”Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse, s. 1-2. 
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almengyldig, men ret upræcis loyalitetspligt.81 Han fremkommer endda med det provokerende 

udsagn, at nogle jurister muligvis kunne fristes til at holde loyalitetspligten på et overordnet og 

overfladisk niveau, idet alle derved kan tale med, i stedet for at gå i dybden med analysen af de 

juridiske og faktiske spørgsmål, som loyalitetspligten giver anledning til. For ikke at sætte denne 

afhandling i kategorien som Torsten Iversen omtaler, søges det i de kommende afsnit, at udpensle 

de relevante loyalitetspligter, først i obligationsretten for dernæst at dykke ned i AB18 og 

klarlægge retsstillingen heri. 

Loyalitetsgrundsætningen kommer til udtryk gennem flere delforpligtelser, der tilsammen danner 

et klarere billede af, hvad den obligationsretlige grundsætning indebærer. De delforpligtelser, der 

findes relevante med henblik på denne afhandlings synsvinkel, er den loyale oplysningspligt, 

underretningspligten og tavshedspligten, der hver især er genstand for en nærmere analyse i de 

kommende afsnit. 

 

3.2.1. Den loyale oplysningspligt 

Den loyale oplysningspligt omhandler bl.a. den situation, hvor en sælger videregiver information 

omkring en realydelse. Den obligationsretlige grundsætning er, ved køb af løsøre, blevet 

kodificeret i købelovens § 76, stk. 1, nr. 3. 

KBL § 76, stk. 1: Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis 

3) sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for 

køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende. 

Denne bestemmelse angår forbrugerkøb og tilsigter en realdebitor at skulle give kreditor 

oplysninger om forhold, der har betydning for kreditors bedømmelse af realydelsen, og som 

realdebitor kendte eller burde have kendt.82 Der er ikke tale om en fremsættelse af direkte forkerte 

oplysninger. Derimod er det tilfælde, hvor en sælger tilbageholder informationer omkring 

realydelsen.  

                                                           
81 Hansen, O. (2008) Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab, s. 2. 
82 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015) Lærebog i obligationsret I, s. 61. 
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Den loyale oplysningspligt i købelovens § 76, stk. 1, nr. 3 synes at indeholde flere delelementer. 

Ved bedømmelsen af om der foreligger en mangel, skal det først og fremmest kunne påvises, at 

sælger har tilbageholdt informationer som han kendte eller burde have kendt på tidspunktet for 

informationsudvekslingen. Yderligere kan det udledes af bestemmelsen i KBL § 76, stk. 1, nr. 3, 

at det er et krav, at informationerne skal have betydning for, om køber vil gennemføre købet af 

løsøregenstanden. Den loyale oplysningspligt i købeloven kræver derfor ikke, at sælger oplyser 

om alle tænkelige informationer om salgsgenstanden, hvis disse ikke har noget særlig betydning 

for køber.  

Rækkevidden af den loyale oplysningspligt synes ikke klart veldefineret. Det anføres dog i den 

retsvidenskabelige litteratur, at der skal foretages en vurdering af, hvem der er nærmest til at vide, 

hvad der er vigtig information for køber, samt hvilke informationer sælger har eller burde have 

kendskab til.83  

Denne vurdering ses bl.a. foretaget i U.1998.185 Ø. Spørgsmålet her gælder grov uagtsomhed ved 

udeladelse af informationer. Dommens faktum angår en situation, hvor det i en tilstandsrapport 

samt udbudsmateriale var oplyst, at hele 1. etagen af en ejendom var belagt med sildebensparket. 

Sælger havde dog foretaget nogle reparationer af gulvet fem år forinden, hvilket havde resulteret i 

6m2, hvor der ikke længere var sildebensparket. Derudover havde sælger dengang lagt et 

heldækkende gulvtæppe på hele etagen, hvorfor huset senere hen var blevet solgt med gulvtæppe. 

Byretten fandt frem til, at sælger havde handlet groft uagtsomt ved ikke at oplyse om de 6m2 uden 

sildebensparket, hvorimod Landsretten omstødte dommen og fandt frem til det modsatte resultat 

– sælger havde ikke handlet groft uagtsomt. 

Resultatet af U.1998.185 Ø bliver imidlertid kategoriseret af Østergaard og Madsen (2019) som 

diskutabel.84 Grunden hertil er, at sælger har oplyst om objektiverbar information, som køber bør 

kunne stole på. Det synes ekstremt, hvis købers undersøgelsespligt skal række så vidt, at denne er 

nødsaget til at verificere, hvorvidt hele 1. etage er dækket af sildebensparket ved at rive hele 

gulvtæppet op.  

                                                           
83 Madsen, C. F. og Østergaard, K. (2019) Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse, s. 6. 
84 Ibid, s. 6. 



Side 35 af 86 
 

For at forstå argumentationen fra Østergaard og Madsen (2019), som denne er enig i, må det først 

gøres klart, hvad der menes med købers undersøgelsespligt. Der er tale om en grundlæggende 

antagelse om, at er realkreditor ikke kan påberåbe sig en mangel, hvis denne ved indgåelsen af 

aftalen kendte til denne mangel, eller var uvidende om manglen pga. sin egen uagtsomhed. I 

litteraturen bliver situationen, hvor såkaldte synlige skavanker ikke anses for at være mangler i 

retlig forstand, beskrevet ved hjælp af den tydelige engelske frase: ”What you see is what you 

get”.85 Der er derfor en pligt for køber af en løsøregenstand til at undersøge salgsgenstanden. 

Denne pligt går under den latinske betegnelse caveat emptor.  

Princippet om caveat emptor ved synlige mangler støttes af to hovedsynspunkter. Først og 

fremmest vurderes det, hvorvidt kreditor har været bekendt med ydelsens beskaffenhed, og derfor 

forventeligt har tilpasset sit vederlag herefter. Det andet punkt omhandler risiko, og tilsigter at en 

realkreditor ikke kan påberåbe sig mangler, som denne ved en undersøgelse af genstanden med 

rimelighed kunne have opdaget.86 

Princippet om undersøgelsespligten ses da også udmøntet i KBL § 47, hvorefter en køber der har 

undersøgt genstanden, uden skellig grund har undladt at efterkomme sælgers opfordring til at 

undersøge salgsgenstanden, ikke kan påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde 

have været opdaget af ham, medmindre sælgeren har handlet svigagtigt.  

Det er dermed vigtigt at fastslå, at i spørgsmål angående mangelsvurderingen ved løsørekøb, at 

der både foreligger en loyal oplysningspligt der særligt påhviler sælgeren af en løsøregenstand, jf. 

KBL § 76, stk. 1, nr. 3, og samtidig en undersøgelsespligt for køberen, hvilket ses udmøntet i KBL 

§ 47. Begge parter i løsørekøb skal altså være opmærksomme på pligter det påhviler dem hver 

især. 

Den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning findes også udtrykt i andre forhold. Især i forholdet 

mellem aftaleparter, der er karakteriseret af en større kompleksitet, kan der i nogle tilfælde påhvile 

parterne en pligt til at underrette hinanden om særlige forhold. Denne pligt, også benævnt 

underretningspligten, analyseres i det efterfølgende afsnit. 

 

                                                           
85 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015) Lærebog i obligationsret I, s. 71. 
86 Ibid, s. 72. 
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3.2.2. Underretningspligten 

I den prækontraktuelle fase er kontrahenter underlagt en forpligtelse til at underrette hinanden om 

væsentlige forhold, der kan påvirke muligheden for kontraktens endelige indgåelse. Denne 

underretningspligt føres også over til perioden for kontraktens løbetid i situationer, hvor 

kontrahenterne arbejder tæt sammen og væsentlige forhold kan påvirke opfyldelsen af den 

indgåede aftale.87  

Underretningspligten kommer bl.a. til udtryk i dommen U 2007.3027H, hvori det blev fastslået, 

på baggrund af en samarbejdsaftale, at parterne skulle optræde loyalt og underrette hinanden om 

forhold af betydning for dispositioner i henhold til aftalen. Sagens faktum går på, at Danfoss og 

Brunata havde indgået en samarbejdsaftale, hvorefter Danfoss skulle udvikle en ny type 

energimåler og forestå den forskningsmæssige del. Danfoss løb imidlertid ind i vanskeligheder og 

solgte projektet om udviklingen af energimålere til en tredjemand uden at underrette Brunata.  

I præmisserne anfører Sø- og Handelsretten, hvilket Højesteret tilsluttede sig, at: ”Kontraktparter 

har imidlertid pligt til at optræde loyalt i forhold til hinanden. Navnlig har de pligt til at underrette 

hinanden om forhold, som er af betydning for den anden kontraktpart. Der er modstridende 

forklaringer om, hvorvidt Danfoss har overholdt sin underretningspligt. Der er imidlertid ikke 

fremlagt breve eller andre objektive holdepunkter for, at Brunata blev gjort bekendt med de mange 

vanskeligheder, som Danfoss' udviklingsarbejde løb ind i.”  

Retten fandt på denne baggrund, at Danfoss ikke havde opfyldt underretningspligten over for 

Brunata. Dommen anfører, at Danfoss skulle betale Brunata erstatning op til den negative 

kontraktsinteresse for de relationsspecifikke investeringer de havde foretaget i forbindelse med 

det, de betragtede som et samarbejde.  

Underretningspligten, som dommen U 2007.3027H er et tydeligt eksempel på, vidner om den 

prækontraktuelle forpligtelse, der eksisterer mellem parter i en forhandlingssituation. Det må 

derfor kunne forventes, at kontrahenterne allerede i forhandlingsfasen skal agere loyalt ved at 

underrette hinanden om forhold, der kan skabe bristede forudsætninger for at indgå en aftale. 

Ydermere kan det sluttes, at underretningspligten i den prækontraktuelle fase forudsætter, at der 

eksisterer en forhandlingsfase forud for indgåelsen af den endelige kontrakt. Der vil derfor i 

                                                           
87 Madsen, C. F. og Østergaard, K. (2019) Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelses. 6. 
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tilfælde af anvendelsen af adhæsionskontrakter, hvorved forstås kontrakter der er ensidigt 

udformet af den ene part, ikke være tale om en prækontraktuel underretningspligt i medfør den 

obligationsretlige loyalitetsgrundsætning.  

Underretningspligten skal naturligvis heller ikke konstituere en pligt til, at alle 

forhandlingssituationer nødvendigvis skal ende ud i en aftale. I dommen U 2000.1366H ses det da 

også, at manglende opfyldelse af en hensigtserklæring ikke blev anset som illoyal adfærd, idet 

afbrydelsen af samarbejdet kunne begrundes sagligt.88  

Det er dog ikke altid tilfældet, at en part anses for at bryde deres loyalitetsforpligtelse, idet der sker 

en tilbageholdelse eller fortielse af visse informationer. Det omvendte forekommer ligeledes, altså 

den situation at nogen bryder den obligationsretlige loyalitetspligt, de er underlagt, ved at sige for 

meget. Dette anderledes brud på loyalitetspligten ses nærmere på i det efterfølgende afsnit.  

 

3.2.3. Tavshedspligt 

Et vigtigt udslag af parternes loyalitetsforpligtelse i den prækontraktuelle fase er tavshedspligten. 

Herved forstås at der i indledende kontraktforhandlinger eksisterer en pligt til ikke at misbruge 

fortrolige oplysninger og viden til skade for den anden part.89 Som eksempel på tavshedspligten 

kan nævnes situationen, hvor potentielle parter skal afstå fra at misbruge eller røbe hemmelige 

oplysninger om forhandlingspartens erhvervshemmeligheder.90 Denne forpligtelse til at 

hemmeligholde oplysninger om erhvervshemmelighed ses bl.a. lovfæstet gennem lov om 

forretningshemmeligheder91 samt Markedsføringslovens92 § 23, stk. 2. Princippet ses ydermere 

udformet i UNIDROIT Principles 201693, hvorefter: ”Where information is given as confidential 

by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that 

information or to use it improperly for its own purposes, whether or not a contract is subsequently 

concluded.”  

                                                           
88 Algren, L. B. og Steffensen, S. M. (2011) Loyalitetspligt i kontraktsretten, s. 10 
89 Andersen, L. L. og Madsen, P. B. (2012) Aftaler og mellemmænd, s. 415. 
90 Algren, L. B. og Steffensen, S. M. (2011) Loyalitetspligt i kontraktsretten, s. 11. 
91 Lov nr. 309 af 25/04/2018. 
92 Lov nr. 426 af 03/05/2017. 
93 UNIDROIT (2016). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. 
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Tavshedspligten er fx helt essentiel i forbindelse med licenskontrakter, hvor fortrolige oplysninger 

ofte bliver stillet til rådighed over for den kommende licenstager, eller i forbindelse med et påtænkt 

virksomhedskøb, hvor fortrolige oplysninger ligeledes deles.94 Licensaftaler er blot et eksempel 

hvor tavshedspligten spiller en stor rolle, men det er vigtigt at fastslå, at pligten påhviler alle parter 

der modtager erhvervshemmeligheder eller anden lignende information. 

I tilfældet for en entrepriseaftale synes fortrolige oplysninger ikke at spille en lige så fremtrædende 

rolle som i de ovennævnte situationer. Omend en mere begrænset vigtighed i entrepriseretten, kan 

denne forpligtelse på niveau med den loyale oplysningspligt og underretningspligten, siges at 

eksistere allerede i den prækontraktuelle fase i samarbejdet mellem bygherren og entreprenøren.  

 

3.3. Delforpligtelser i AB18 

Det er tidligere i opgaven blevet slået fast, at AB18 § 33 er en generel pligt for parterne i en 

entrepriseaftale til at undgå fejl, forsinkelser og fordyrelser. Ligeledes har analysen fundet frem 

til, at denne pligt kun gælder i øvrigt, jf. afsnit 3.1.3, hvilket er fundet ensbetydende med, at der i 

AB18 gælder en række delforpligtelser til AB18 § 33. Det skal i det følgende afsnit derfor 

undersøges, hvilke specifikke delforpligtelser der hører under samarbejds- og loyalitetspligten, 

som parterne i en entrepriseaftale dermed er underlagt samt vurderes, hvorledes denne 

korresponderer med den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning. 

Gennemlæses AB18 kronologisk, fremfindes en række delforpligtelser i aftalegrundlaget. Pligten 

er i større og mindre grad indeholdt i bestemmelserne, og det er også kun en andel af dem, der vil 

finde anvendelse i den prækontraktuelle fase af samarbejdet samt i perioden inden arbejdets 

udførelse. 

Det kommende afsnit oplister kort samtlige bestemmelser i AB18, hvor en pligt til loyalt at 

samarbejde er inkorporeret eller er et delelement af bestemmelsen. Denne korte redegørelse har til 

formål at illustrere, hvor gennemsyret aftalegrundlaget er af samarbejds- og loyalitetspligten, og 

dermed hvor stor en rolle pligten spiller. Efter denne gennemgang, vil analysen blive indskærpet 

med fokus rettet mod forpligtelser, der findes at gælde for aftaleparterne i den prækontraktuelle 

fase samt i perioden inden arbejdets udførelse. Det vil blive særligt fremhævet i følgende afsnit, 

                                                           
94 Werlauff, E. (2018) Kontrakter, s. 35. 
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hvis den enkelte bestemmelse der præsenteres, bliver subjekt for en dybere undersøgelse senere i 

afhandlingen. 

Det første tegn på en pligt i AB18, der må antages at være en delforpligtelse, der hører under 

samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33, forekommer i AB18 § 4. Denne indeholder krav til 

bygherrens udbud, der kan anses for at være et udtryk for den loyale oplysningspligt, der blev 

analyseret i obligationsrettens lys i afsnit 3.2.1. Bestemmelsen indeholder et krav til, at 

udbudsmaterialet skal være entydigt formuleret, og at der bydes på grundlag af oplysningerne, der 

er fremført i materialet, jf. AB18 § 4, stk. 2. Denne pligt gælder bygherren, der skal udforme 

udbudsmaterialet, som entreprenøren skal afgive tilbud på baggrund af. Det er dermed en pligt der 

gælder for bygherren i den prækontraktuelle fase, hvorfor bestemmelsen bliver nærmere analyseret 

i afsnit 3.4. 

Den næste pligt til loyalt at samarbejde i medfør af AB18 er aktuel det tilfælde, hvor bygherren 

antager flere underentreprenører til opgaven. Her har bygherren en pligt til, i samarbejde med 

underentreprenørerne, at udarbejde en samlet arbejdsplan inden arbejdet påbegyndes, jf. AB18 § 

13, stk. 2. Denne regel fordrer at samtlige parter samarbejder, og kan siges at være et udtryk for 

en delforpligtelse, der hører under samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33. Nærværende 

afhandling søger alene samarbejds- og loyalitetspligten undersøgt i aftaleforholdet mellem 

bygherren og en enkelt entreprenør, hvorfor denne bestemmelse ikke bliver undersøgt i dybden. 

Dernæst ses pligten igen at komme til udtryk i AB18 § 19, hvorefter bygherre sammen med 

rådgiveren og entreprenøren skal gennemgå det aftalte projekt, ved udførelsen af en såkaldt 

projektgennemgang. Hertil fremgår det af AB18 § 19, stk. 3, at parterne skal medvirke loyalt ved 

projektgennemgangen. Denne pligt gælder forinden arbejdet udføres, hvorfor AB18 § 19 

analyseres under afsnit 3.5, og er essentiel i forbindelse med fortolkningen af samarbejds- og 

loyalitetspligten i AB18 § 33. 

Derudover har bygherren og entreprenøren en ret til at indkalde til tilsynsgennemgang af nærmere 

bestemte materialer eller arbejder for at afgøre, hvorvidt disse er kontraktsmæssige eller skal 

kasseres som ikke kontraktmæssige jf. AB18 § 21, stk. 4. Reglen harmonerer med hensynet i AB18 
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§ 33 omkring samarbejds- og loyalitetspligten, idet bestemmelsen er med til at sikre bygherrens 

aftalte ydelser, uden urimelige og forgæves omkostninger.95 

I aftalegrundlagets AB18 § 22 kommer en række delpligter til samarbejds- og loyalitetspligten til 

syne, der anses som værende udtryk for underretningspligten, der blev analyseret i 

obligationsretlig forstand i afsnit 3.2.2. Bygherren kan angive anvisninger om arbejdets udførelse 

efter AB18 § 22, stk. 1. Hvis ikke aftalen yder tilstrækkelig vejledning om udførelsen af arbejdet, 

har entreprenøren en pligt til at indhente bygherrens afgørelse, jf. AB18 § 22, stk. 2, og hvis 

entreprenøren finder, at bygherrens anvisning om arbejdet medfører en ændring efter AB18 § 23, 

har entreprenøren en pligt til snarest muligt at meddele bygherren om dette, jf. AB18 § 22 stk. 3. 

I samme kategori kan reglen i AB § 26 placeres. Herefter har entreprenøren en pligt til snarest 

muligt at meddele bygherren, hvis arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med aftalen. Igen 

kan denne bestemmelse kategoriseres som en underretningspligt. 

Ydermere kommer samarbejds- og loyalitetspligten til udtryk gennem AB18 § 39 om 

entreprenørens ret til tidsfristforlængelse. Herefter skal entreprenøren søge en forsinkelse undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, jf. AB18 § 39, stk. 2. 

En tilsvarende bestemmelse, blot med bygherren som påberåbende part, findes i AB18 § 42. 

Tidsplanen er også bindende for bygherren, og der kan forekomme forhold, der giver bygherren 

ret til tidsfristforlængelse. I disse tilfælde skal bygherren, hvis han indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, give entreprenøren meddelelse herom, jf. AB18 § 42, stk. 3. 

På baggrund af ovenstående korte oprids over delforpligtelserne til samarbejds- og 

loyalitetspligten, som parterne i en entrepriseaftale er underlagt, vil to delforpligtelser herefter 

blive genstand for videre analyse. Dette gælder AB18 § 4, der drejer sig om bygherrens pligt til at 

formulere udbudsmaterialet entydigt, idet denne pligt kan kategoriseres at gælde for bygherren i 

den prækontraktuelle fase af entreprisen. Dernæst vil AB18 § 19 ligeledes blive undersøgt 

nærmere, da denne pligt til at udføre en projektgennemgang pålægger både bygherren såvel som 

entreprenøren pligter, der hører under samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33, og påhviler 

parterne i perioden inden arbejdets udførelse. 

 

                                                           
95 Boesgaard, E., Fausing, H. og Hansen, M., (2018) AB18 for praktikere: Kommentar til AB18, s. 175.  
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3.4. AB18 § 4 – Krav til bygherrens udbud 

I afsnit 3.2.1. blev rammerne for den loyale oplysningspligt samt delforpligtelser hertil klarlagt. 

Kort sagt kan denne pligt, ved køb af løsøre, beskrives som en pligt for sælgeren af en realydelse 

til at oplyse om alle de forhold, der har betydning for køberens vurdering af genstanden. En 

bygherre vil under alle omstændigheder ligeledes være underlagt den loyale oplysningspligt, om 

end genstandsfeltet i en entrepriseaftale kan medføre højere grad af kompleksitet end ved 

løsørekøb. Udførelsen af et bygge- og anlægsprojekt er karakteriseret af længerevarende 

kontraktforhold.96 

Den loyale oplysningspligt synes særligt at vise sig i AB18 § 4, der indeholder krav til bygherrens 

udbud. Denne bestemmelse analyseres for at danne en forståelse af, hvordan den loyale 

oplysningspligt kommer til syne og for at klarlægge, hvilke delforpligtelser bygherren og 

entreprenøren er underlagt i medfør heraf. 

For at undgå misforståelser er det vigtigt at slå fast, at der ved begrebet udbud skal forstås 

bygherrens opfordring til at afgive et tilbud, jf. § 4, stk. 1, 1. pkt. Det skal derfor ikke forveksles 

med de udbudsretlige regler, hvilket beskrives nærmere i afhandlingens afgrænsning. 

Det første tegn på, at den loyale oplysningspligt kommer til udtryk i bestemmelsen er, at 

udbudsmaterialet skal være entydigt formuleret, og at der bydes på grundlag af oplysningerne, der 

er fremført i materialet, jf. § 4, stk. 2. Som det er vist tidligere, gælder det ved løsørekøb, at sælger 

skal oplyse om genstandens egenskaber, og på denne baggrund kan køber vælge at gennemføre 

købet eller ej. Dette princip synes ligeledes at komme til udtryk i AB18 § 4, idet bygherren skal 

opgive oplysninger om entreprisen i en grad, der gør en entreprenør i stand til at afgøre, hvorvidt 

denne ønsker at afgive tilbud. Af betænkningen til AB18 fremgår det endvidere, at bestemmelsen 

begrundes med, at det skal sikres, at entreprenører har et klart grundlag for at beregne tilbuddet, 

idet disse ofte har kort tid til at sætte sig ind i udbudsmaterialet.97 Herudover fremhæves det, at 

kravet til entydighed skal føre frem til et udbudsmateriale, hvor ”… sproglige formuleringer og 

signaturer i beskrivelser, betingelser og tegninger skal give én og kun én forståelse af opgaven.”98 

Bestemmelsen understreger dermed bygherrens pligt til at oplyse entreprenøren gennem et 

                                                           
96 Hørlyck, E. (2002) Entreprenørvederlaget, s. 88. 
97 Betænkning nr. 1570, s. 67.  
98 Ibid, s. 67. 
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entydigt skrevet udbudsmateriale. Heri må det modsætningsvist kunne sluttes, at udbudsmaterialet 

skal søges udformet således, at det ikke giver anledning til tvivl eller er genstand for fortolkning.  

Det kan diskuteres, hvornår udbudsmaterialet er så klart, at der ikke kan opstå tvivl eller 

fortolkningsspørgsmål. Dette vil naturligvis ikke kunne oplistes, da udbudsmaterialet, og 

informationerne heri, afhænger af et utal af faktorer i et bygge- og anlægsarbejde. Hertil kommer, 

at AB18 er udarbejdet med henblik på arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, jf. 

AB18 § 1, stk. 1, 1. pkt. Aftalegrundlaget er altså ikke specificeret til en ensartet type af arbejder, 

men kan derimod anvendes på alle aftaler vedrørende arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed. 

Kravet til at udbudsmaterialet skal være entydigt formuleret, jf. AB18 § 4, stk. 2, svarer i sit 

væsentligste til det tidligere aftalegrundlag AB92 § 2, stk. 2, der blev indført i AB92 og udsprang 

af fast voldgiftspraksis – navnlig KFE 1981.4VBA.99 Sagens faktum omhandlede udførelsen af en 

murerentreprise vedrørende en tilbygning til en skole. Tvisten omhandlede spørgsmålet om, 

hvorvidt støttemurer og isolering under gulve var omfattet af entreprisen. Entreprenøren førte 

argumentet i forhold til støttemurerne, at det ikke fremgik af tegninger eller af beskrivelsen, at 

disse hørte under murerentreprisen. I forhold til isoleringen under gulvet, argumenterede 

entreprenøren for, at signaturer omkring isoleringen var uklare. Af afgørelsen fremgår det ”… at 

udbudsmaterialet ved en licitation bør affattes logisk og lettilgængeligt, således at det giver 

tilbudsgiverne klare oplysninger som grundlag for deres beregning af tilbuddet på den forholdsvis 

korte tid, som er til rådighed hertil. Uklarhed i udbudsmaterialet må derfor ved forståelsen af 

entreprisens omfang komme bygherren til skade.”100 Udbudsmaterialet fandtes, i KFE 

1981.4VBA, at være så uklart i forhold til støttemurerne, at entreprenøren, der ikke havde 

medregnet denne omkostning i sit tilbud, ikke kunne anses for forpligtet til at udføre dem i forhold 

til entreprisen. Derimod blev entreprenørens misforståelse i forhold til isolering under gulvene 

ikke fundet for rimeligt begrundet, hvorfor entreprenøren ikke fik medhold i sit krav om 

ekstrabetaling for udførelsen af dette.101 Det er ikke denne afhandlings formål at foretage en 

udtømmende analyse af, hvordan vurderingen om et entydigt udbudsmateriale foretages. Det vil 

derfor ikke blive undersøgt nærmere, hvad der lå til grund for resultatet af den givne voldgiftssag. 

                                                           
99 Betænkning nr. 1570, s. 67. 
100 Basse, E. M., Hørlyck, E. og Jensen, O. F. (1992) Hovedregister til Kendelser om Fast Ejendom 1975-89, s. 49 
101 Ibid, s. 49.. 
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Derimod er det essentielt at påpege eksistensen af reglen og dennes overordnede betydning, for 

derved at danne et retvisende billede af, hvilke delforpligtelser der er indeholdt i AB18 § 33. 

Voldgiftskendelsen KFE 1981.4 VBA viser meget tydeligt konsekvenserne af et udbudsmateriale 

der ikke er skrevet entydigt. Først og fremmest kommer det bygherren til skade, hvilket 

understreger bygherrens loyale oplysningspligt overfor entreprenøren om opgaven. Det 

forekommer naturligt at pligten påhviler bygherren, da det er ham der udfærdiger selve 

udbudsmaterialet. Dette princip kendes også fra koncipistreglen, hvorefter der i tilfælde af tvivl 

om betydningen af en aftale fortolkes imod affatteren (koncipisten).102 Reglen kan også forklares 

ved, at man generelt fortolker imod den, der burde have forhindret uklarheden i aftalen, hvilket i 

de fleste tilfælde er den, som har forfattet den. I forhold til udbudssituationen vil det være 

bygherren, der affatter udbudsmaterialet, og derfor ham der burde have forhindret uklarheden. Med 

andre ord vil bygherren være nærmest til at forhindre uklarheder i udbudsmaterialet, hvorfor denne 

også bærer risikoen for, at det ikke er tilfældet. 

Omvendt er KFE 1981.4 VBA imidlertid også et bevis på, at en entreprenør ikke kan kræve 

ekstrabetaling, såfremt dennes misforståelse ikke anses for begrundet af et uklart udbudsmateriale. 

Hvis entreprenøren ikke har medregnet visse omkostninger i sit tilbud, kan denne ikke kræve 

ekstrabetaling, medmindre udeladelsen er sket på baggrund af et uklart udbudsmateriale. 

Som supplement til kravene til udbudsmaterialet tyder praksis på, at standarden for 

udbudsmaterialet ikke kan sænkes, selvom det eksplicit fremgår direkte af vilkårene for 

udbuddet.103 Det ses fx i voldgiftskendelsen KFE 1996.12VBA, hvor følgende fremgik i 

udbudsmaterialet til en el-entreprise: ”På tilbudslisten er tilstræbt en forenklet 

ydelsesspecifikation. Dette indebærer, at forskellige ydelser ikke eksplicit fremgår af tilbudslisten. 

Uanset dette forhold skal tilbuddet inkludere samtlige ydelser, der er nødvendige for den 

fuldstændige færdiggørelse af entreprisen”. Desuagtet at dette stod tydeligt i udbudsmaterialet, fik 

entreprenøren efterfølgende medhold i et krav om at få betaling for nødvendige 

stærkstrømsarbejder, som ikke fremgik af udbudsmaterialet.104 En bygherre vil derfor ikke kunne 

                                                           
102 Andersen, L. L. og Madsen, P. B. (2012) Aftaler og mellemmænd, s. 371 
103 Hansen, O. (2008) Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab, s. 193. 
104 Ibid, s. 193. 
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slække på kravet om entydighed i udbudsmaterialet selvom dette forsøges indskrevet direkte i 

udbudsmaterialet. 

Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysninger om andre forhold, der må kunne anses for 

at kunne have betydning for entreprenøren, jf. § 4, stk. 6. Herved kommer den loyale 

oplysningspligt igen til udtryk. Bestemmelsen kan ligestilles med princippet i KBL § 76, stk. 1, 

nr. 3, hvorefter en sælger er forpligtet til at oplyse om omstændigheder, der vil få betydning for 

købers beslutning om, hvorvidt han vil købe salgsgenstanden. AB18 § 4, stk. 6 forpligter bygherren 

til at oplyse om forhold, der må kunne anses at have betydning for entreprenøren. Spørgsmålet 

herefter bliver naturligvis, hvilke forhold bestemmelsen mere specifikt drejer sig om. Der må 

henledes til, at der er tale om en situation, hvor bygherre såvel som entreprenør er professionelle 

parter. Det må derfor uden større antagelser kunne pålægges en entreprenør, der afgiver et tilbud 

på en entrepriseopgave, at besidde stor viden omkring arbejdets karakter. Entreprenørens 

professionalisme må føre med sig, at bygherren kan udelade information om trivielle og 

selvfølgelige forhold, som altid er gældende i branchen, og dermed er kendte for aktørerne, uden 

at dette anses for værende et brud på den loyale oplysningspligt. 

Helt specifikt fremgår det af betænkningen til AB18, at fx oplysninger om eksisterende servitutter 

eller fortidsminder på ejendommen, i medfør af AB18 § 4, stk. 6 skal angives i udbudsmaterialet.105 

Ved udeladelse af disse specifikke krav til oplysninger, der skal medtages i udbudsmaterialet, skal 

bygherren derfor være opmærksom på ikke at bryde pligten til at samarbejde loyalt.  

Ydermere fremgår det af samme betænkning, at AB18 §4 skal læses i sammenhæng med AB18 § 

26, stk. 3, der omhandler udbudsmaterialets oplysninger om foretagne undersøgelser om 

hindringer på ejendommen.106 Herefter skal udbudsmaterialet indeholde oplysninger om foretagne 

undersøgelser angående grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige 

stoffer og materialer samt andre hindringer. Det tilføjes ligeledes, at konsekvensen, af at 

udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger omkring disse forhold, er 

ensbetydende med, at foranstaltninger herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder 

til entreprenøren, jf. § 26, stk. 3, 2. pkt. Igen kan det sluttes, at bygherren pålægges ansvaret for 

udeladelser i udbudsmaterialet. Dette kan sidestilles med bygherrens pligt til at skrive et entydigt 
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udbudsmaterialet, jf. AB18 § 4, stk. 2, som er beskrevet ovenfor. Samme begrundelse antages igen 

at være gældende: Bygherren er nærmest til at oplyse om disse forhold, hvorfor denne også er den 

ansvarlige part i tilfælde af udeladelse.  

Ved en nærmere analyse af AB18 §4, stk. 6 ses specifikke eksempler på, hvilke oplysninger der 

anses for at have betydning for entreprenøren. Tager man bestemmelsens meget brede ordlyd i 

betragtning, må det dog antages, at de ovennævnte eksempler ikke er en udtømmende liste. Det 

ligger bygherren til last at vurdere, hvorvidt der foreligger forhold, der må anses for at have 

betydning for entreprenøren. 

Den loyale oplysningspligt kommer dermed til udtryk i AB18 §§ 4 og 26, der indeholder krav til, 

hvilke oplysninger bygherre skal videreformidle til entreprenøren gennem udbudsmaterialet. 

 

3.4.1. Økonomiske overvejelser 

I det følgende undersøges det, hvorledes AB18 § 33 giver den private bygherrer mulighed for at 

skabe økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed. Dette gøres først og fremmest ved at 

vurdere den fundne delforpligtelse udtrykt i AB18 § 4, i lyset af teorien om relationel 

værdiskabelse og PA-teorien. 

Forudsætningen for at diskutere muligheden for økonomisk gevinst er de økonomiske teoretiske 

overvejelser der findes i afsnit 2.1 og 2.2.1. Kort sagt diskuteres samarbejdspartneres mulighed for 

at skabe relationsrente gennem effektiv vidensdeling, samt muligheden for at skabe 

incitamentsforenelighed gennem kontrakten. Særligt skal begrebet partner-specifik 

absorberingskapacitet fremhæves, hvilket defineres som virksomheders evne til at anerkende og 

assimilere værdifuld viden fra en specifik samarbejdspartner.  

Den viden AB18 § 4 indgyder bygherren at oplyse overfor entreprenøren forud for samarbejdets 

indgåelse, er essentiel for arbejdets udførelse. Det vil naturligvis ikke være optimalt, hvis en 

entreprenør byder på en opgave, som denne i grunden ikke vil kunne udføre. Derudover kan pligten 

til at oplyse om forhold, som vil have betydning for entreprenøren, der ses materialiseret i AB18 

§ 4, stk. 6, opfylde formålet om at indgå en aftale med en entreprenør, der rent faktisk kan udføre 

opgaven. Det samme gælder AB18 § 26, stk. 3, om udbudsmaterialets oplysninger om foretagne 

undersøgelser om hindringer på ejendommen. Hvis ikke disse oplysningspligter var gældende for 
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bygherren, og denne ikke oplyser herom, kan valg af entreprenør falde uheldigt ud. Man ville være 

usikker på, om entreprenøren er i stand til at udføre arbejdet korrekt og bedst muligt. 

AB18 §§ 4 og 26 kan derfor siges at være af stor betydning for bygherrens valg af entreprenør. 

Reglerne er med til at sikre, at entreprenøren ved, hvilken opgave der bydes på, og hvad opgaven 

specifikt indebærer. Det må derfor kunne konkluderes, at reglerne er vigtige i dette henseende. 

Spørgsmålet er da, om også reglerne fordrer parterne til at opnå relationsrente gennem 

investeringer i vidensdeling, som Dyer & Singh (1998) omtaler.  

Ved bedømmelsen heraf, må det vurderes hvorvidt reglerne er med til at skabe en vidensdeling 

mellem parterne, der kan karakteriseres at understøtte tankegangen omkring partner-specifik 

absorberingskapacitet. I bedømmelsen heraf, blev det tidligere fundet, at der skal lægges vægt på, 

om parterne udvikler overlappende muligheder for at dele viden, samt om parterne udvikler rutiner, 

der medfører, at bygherrer og entreprenør interagere med hinanden. Ydermere har det betydning 

for effekten heraf, hvor ofte og hvor intensivt disse interaktioner sker. 

AB18 §§ 4 og 26 omhandler udelukkende bygherrens oplysningspligt. Det følger heraf, at reglerne 

kun stiller krav til, hvilke oplysninger bygherren skal videregive til entreprenøren. Det synes derfor 

noget fjernt at karakterisere pligten som en vidensdeling mellem parterne, der kan være med til at 

skabe en konkurrencemæssig fordel, som ender ud i en relationsrente på baggrund af samarbejdet. 

Reglen synes nærmere at kunne karakteriseres som en nødvendig pligt, for at samarbejdet 

overhovedet kan indledes. Der er svært at forestille sig en udførelse af en entreprise, hvor denne 

form for initiale vidensdeling ikke finder sted - og i så fald synes det utænkeligt, at et sådant arbejde 

ville være succesfuldt og skabe relationsrente.  

Reglerne fordrer endvidere ikke parterne at interagere i et større omfang, end hvad man kan antage 

ellers ville have være tilfældet. Denne mulighed for at udnytte økonomiske fordele gennem den 

omtalte partner-specifikke absorberingskapacitet, synes derfor heller ikke opfyldt.  

Dernæst er det relevant at se på AB18 §§ 4 og 26 i lyset af PA-teorien. Det antages, at selve 

udførelsen af projektet påvirkes positivt af, at bygherren skaber et entydigt udbudsmateriale samt 

oplyser om forhold, der har betydning for entreprenørens udførelse heraf. Både bygherren og 

entreprenøren har incitamenter til, at aftalen indeholder AB18 §§ 4 og 26. Hvis ikke bygherren er 

underlagt denne pligt, påtager entreprenøren sig en enorm stor risiko ved udførelsen af arbejdet. 
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Entreprenøren risikerer at byde på et bygge- eller anlægsprojekt, hvori det ikke er entydigt 

specificeret, hvad opgaven indebærer, og entreprenøren vil have store vanskeligheder med at finde 

ud af, hvilke opgaver han vil byde på. Bygherren har ligeledes et stort incitament til at skrive et 

entydigt udbudsmateriale, fordi det medvirker, at de rette entreprenører byder på opgaven. Hvis 

entreprenørerne ikke ved, hvad opgaverne de byder på præcist indebærer, risikeres at det ikke er 

den bedst egnede, der vinder opgaven. Dette vil naturligvis skade bygherren, der ønsker det bedst 

mulige byggeri udført til den lavest mulige pris og på den kortest mulige tid. Bygherren vil 

naturligvis afholde omkostninger forbundet med udfærdigelsen af et entydigt udbudsmateriale, 

men det findes ikke at overskygge fordelen ved, at samarbejde med den rette entreprenør. 

Reglerne i AB18 §§ 4 og 26 er medvirkende til, at entreprenører kan identificere projekter, som 

de er kompetente til at udføre. Dette er naturligvis også i bygherrens interesse, idet et samarbejde 

med den rette entreprenør er essentielt for sikre et succesfuldt samarbejde, der har en 

værdiskabende effekt. 

Ser man dog reglerne i perspektivet fra teorien om relationel værdiskabelse, findes de ikke at skabe 

relationsrente gennem betydelige investeringer i vidensdeling, på baggrund af fælles læring for 

bygherren såvel som entreprenøren. Derimod er det en investering fra bygherrens side, der sikrer 

entreprenøren de nødvendige informationer, så denne på baggrund heraf kan vurdere, hvorvidt han 

vil udføre opgaven. 

 

3.5. AB18 § 19 - Projektgennemgang 

Det er efterhånden slået fast, at parterne i en entrepriseaftale har en samarbejds- og loyalitetspligt, 

der tilsigter parterne at samarbejde loyalt, så fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås, jf. AB18 § 

33. Herunder foreligger der en delforpligtelse, hvorefter bygherren sammen med rådgiveren og 

entreprenøren skal gennemgå det aftalte projekt, eventuelle projektbidrag og forslag til 

materialevalg inden udførelsen af selve bygge- og anlægsarbejdet begynder, jf. AB18 § 19, stk. 1, 

1. pkt. Denne bestemmelse benævnes projektgennemgang. Ydermere fremgår det af § 19, stk. 2, 

at projektgennemgangen sker med henblik på at opnå en fælles forståelse af projektet samt at give 

entreprenøren muligheden for at præge byggeprocessen ved at pege på uhensigtsmæssigheder i 

projektet. 
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Projektgennemgang virker ved første øjekast til at være en pligt, der tvinger parterne til at dele 

hinandens tankevirksomhed omkring projektet, og dermed giver dem en (tvungen) mulighed for 

at benytte hinandens kompetencer. I betænkningen til AB18 fremgår det da også, at formålet med 

at afholde denne projektgennemgang, er at styrke samarbejdet mellem byggesagens parter for 

herved at sikre en bedre og mere effektiv byggeproces.107 Dette fokus på en bedre og mere effektiv 

byggeproces ses særligt at komme til udtryk i bestemmelsens stk. 2, idet entreprenøren herved får 

muligheden for at pege på uhensigtsmæssigheder i projektet, hvilket også påpeges som endnu et 

formål ved bestemmelsen.108 Endeligt fremgår et tredje og sidste formål at være, at afdække 

uklarheder og utilstrækkeligheder, så parterne har mulighed for at håndtere disse forhold 

økonomisk, tids- og projektmæssigt.109 

Ovenstående tre formål anskues som delforpligtelser til samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 

33. Første tegn på dette fremkommer i det første formål, hvorefter det pointeres, at 

projektgennemgangen er en proces, der skal foretages med henblik på at styrke samarbejdet 

mellem parterne. Yderligere fremgår det, at projektgennemgangen skal sikre en bedre og mere 

effektiv proces. Dette sammenholdt med det tredje formål, der tilskriver parterne at afdække 

uklarheder og utilstrækkeligheder, så disse kan håndtere forholdene økonomisk, tids- og 

projektmæssigt, kan tænkes at være med til at undgå fejl, forsinkelser og fordyrelser, hvilket er 

formålet med samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33. 

Det er vigtigt at bemærke, at delforpligtelsen i AB18 § 19 ikke er en prækontraktuel forpligtelse, 

men derimod er reglen udformet ud fra en forudsætning om, at projektgennemgangen først skal 

ske efter entrepriseaftalens indgåelse.110 Selvom projektgennemgangen omhandler perioden efter 

aftalens indgåelse, er det relevant i denne afhandling, idet situationen stadigvæk forekommer inden 

selve udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes.  

Ovenstående antagelse om at AB18 § 19 kan kategoriseres som en delforpligtelse til AB18 § 33, 

understøttes yderligere af, at parterne skal medvirke loyalt ved projektgennemgangen, jf. AB18 § 

19, stk. 3, 2. pkt. Det følger af betænkningen, at denne pligt også følger af parternes generelle 

samarbejds- og loyalitetspligt efter AB18 § 33, og at den skal ses som en understregning af, at 

                                                           
107 Betænkning nr. 1570, s. 112. 
108 Ibid, s. 112. 
109 Ibid, s. 112. 
110 Ibid, s. 111.  



Side 49 af 86 
 

parterne loyalt skal medvirke til at opfylde formålet med projektgennemgangen.111 I tråd hermed 

må det fastslås at en pligt til at sikre at formålene, der omhandler muligheden for at styrke 

samarbejdet blandt parterne, muligheden for entreprenøren for at pege på uhensigtsmæssigheder i 

projektet samt at afdække eventuelle uklarheder og utilstrækkeligheder, jo netop kan være med til 

at undgå fejl, forsinkelser og fordyrelser, som den generelle samarbejds- og loyalitetspligt i AB18 

§ 33 tilsigter.  

Det fremgår dog direkte af betænkningen, at det ikke er et formål med projektgennemgangen at 

afdække fejl, omend det skrives, at projektgennemgangen kan føre til, at sådanne fejl konstateres, 

herunder fx urigtige angivelser, uoverensstemmelse med andre dele af projektet eller angivelser af 

materialer eller fremgangsmåder, der ikke er praktisk mulige og lignende forhold.112 Selvom det 

ikke er et formål med bestemmelsen at afdække fejl, må det alligevel anskues som et positivt 

biprodukt af projektgennemgangen, der alt andet lige vil være gavnligt for parterne, idet de herved 

får muligheden for at rette op på fejlene, inden de begås og medfører potentielt store omkostninger.  

AB18 § 19, stk. 3 udvider altså ikke parternes generelle pligt til loyalt at skulle samarbejde, idet 

parterne under alle omstændigheder ville være underlagt den generelle samarbejds- og 

loyalitetspligt i § 33. Pligten til at medvirke loyalt ved projektgennemgangen må derfor anses for 

værende en delforpligtelse, der fastslår, præciserer og konkretisere en allerede gældende pligt.  

Såfremt uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder bliver afdækket, skal 

bygherren, rådgiveren og entreprenøren snarest muligt give meddelelse til hinanden, jf. § 19, stk. 

5, 1. pkt. Formålet herved er, at de afdækkede forhold kan søges afbødet inden entreprisen 

udføres.113 Igen fastslås det i betænkningen, at denne bestemmelse ligeledes er i overensstemmelse 

med samarbejds- og loyalitetspligten i § 33. Dette forekommer naturligt, idet det kan antages at 

omkostningerne ved at afbøde uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder, allerede 

inden udførelsen af arbejdet, i mange tilfælde vil være mindre end omkostningerne, der ville kunne 

følge, hvis disse først blev afdækket under eller efter arbejdets udførelse. Herved følger, at 

fordyrelser undgås i overensstemmelse med § 33. Det må kort bemærkes, at pligten til at give 

                                                           
111 Betænkning nr. 1570, s. 113. 
112 Ibid, s. 113. 
113 Ibid, s. 114. 
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meddelelse ligeledes gælder opdagelsen af fejl ved projektet, jf. § 19, stk. 5, 2. pkt., selvom det 

igen pointeres i betænkningen, at dette ikke er formålet med projektgennemgangen.114 

Entreprenørens pligt til at reagere over for fejl i projektet beskrives som en generel reaktionspligt, 

der findes at gælde uanset om entreprenøren bliver opmærksom på fejlerne i projektgennemgangen 

eller på et andet tidspunkt. Dette synes at være et udtryk for underretningspligten, der omtaltes i 

obligationsretlig regi i afsnit 3.2.2. Ydermere tilskrives det, at entreprenøren ved forsømmelse af 

sin reaktionspligt kan ifalde erstatningsansvar.115 Det synes dog ikke klart hvornår en entreprenør 

kan antages at ifalde ansvar for ikke at have opdaget fejl, men måske burde have set den. Det 

skrives, noget uklart, i betænkningen til AB18, at ”Det gælder formentlig fejl, der er åbenbare 

eller indlysende”.116 Hertil fastlås det dog ligeledes, at der ikke gælder en generel pligt for 

entreprenøren til at granske et projekt for fejl inden udførelsen og at det ikke er formålet med 

reglerne om projektgennemgangen at skabe en undersøgelsespligt for entreprenøren i forhold til 

projektfejl.  

Det må derfor noget vagt kunne konkluderes, at entreprenøren ved projektgennemgangen har en 

pligt til at meddele parterne om opdagelsen af fejl i projektet, men at denne pligt ikke skal anses 

som værende særligt byrdefuld for entreprenøren. Bestemmelsen er dog meget uklar og en 

nærmere undersøgelse af, hvad pligten præcist omfatter, er ikke denne afhandlings formål at 

undersøge.  

Det findes helt tydeligt, at AB18 § 19 om projektgennemgang er en delforpligtelse til samarbejds- 

og loyalitetspligten i AB18 § 33. Pligten tilsigter både bygherren og entreprenøren at samarbejde 

for at opnå en fælles forståelse for projektet, samt understreger entreprenørens underretningspligt 

ved opdagelse af uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder.  

 

3.5.1. Økonomiske overvejelser 

Af ovenstående juridiske analyse følger det, at parterne er underlagt en pligt til at udføre en 

projektgennemgang efter kontraktindgåelsen, men inden arbejdets udførelse. Ydermere findes, at 

denne pligt skal anses som en delforpligtelse til samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33. Det 
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er derfor relevant at analysere delforpligtelsen ud fra et økonomisk synspunkt for at vurdere, i 

hvilket omfang AB18 § 33 giver den private bygherre mulighed for at skabe økonomisk gevinst 

gennem incitamentsforenelighed. Værdibyg har lavet en glimrende visualisering af bestemmelsen, 

hvori de pointerer, at fordelene er større budgetsikkerhed, og at det er en god start på samarbejdet. 

Visualiseringen danner i øvrigt et meget overskueligt billede af bestemmelsens indhold.117 

Først og fremmest findes det i ovenstående juridiske analyse af AB18 § 19, at bygherren og 

entreprenøren skal gennemgå det aftalte projekt, projektbidrag og forslag til materialevalg inden 

arbejdet udføres. Ydermere blev det afklaret, at dette skal ske for at skabe en fælles forståelse for 

projektet og for at give entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen og pege på 

uhensigtsmæssigheder i projektet. I Dyer & Singhs (1998) teori om relationel værdiskabelse 

præsenteres begrebet partner-specifik absorberings-kapacitet. Herefter vurderes, hvorledes 

delforpligtelsen, til at forestå en projektgennemgang inden arbejdets udførelse, taler for 

muligheden for at skabe relationsrente i entrepriseaftalen. Den partner-specifikke absorberings-

kapacitet defineres som muligheden for at udvikle en evne til at anerkende og assimilere værdifuld 

viden fra en specifik samarbejdspartner. Når bygherren og entreprenøren i fællesskab udstår 

projektgennemgangen, får de begge en mulighed for at assimilere viden, stille afklarende 

spørgsmål og opnå en større viden om de bagvedliggende tanker i udbudsmaterialet. Ydermere vil 

projektgennemgangen, og dermed vidensdelingen, ligeledes gavne parterne senere i projektets 

forløb, da de kan drage referencer til mødet omkring projektgennemgangen.  

I forbindelse med den partner-specifikke absorberingskapacitet peger Dyer & Singh (1998) på, at 

værdien af at udnytte viden fra sin samarbejdspartner bl.a. afhænger af udviklingen af 

overlappende muligheder for at dele viden. Delforpligtelsen til at skulle forestå en 

projektgennemgang, må netop karakteriseres som en mulighed for parterne til at dele viden. Dette 

fremgår da også direkte af formålet af AB18 § 19, idet parterne i fællesskab skal gennemgå 

projektet med henblik på at styrke samarbejdet for at sikre en bedre og mere effektiv byggeproces. 

Projektgennemgangen giver bygherren muligheden for at dele sin viden om projektet, samtidigt 

med at det giver entreprenøren en mulighed for at dele sin ekspertise på området, og derigennem 
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pege på uhensigtsmæssigheder eller lignende. Dette taler for, at parterne kan skabe relationsrente 

gennem denne projektgennemgang.  

Dernæst henses til pointen fra Dyer & Singh (1998), der understreger vigtigheden af, at parterne 

udvikler rutiner, der maksimerer hvor hyppigt og intensivt de interagere med hinanden. Her må 

det fastslås, at selvom det kan tillægges en positiv effekt at bestemmelsen skaber en pligt for 

parterne til at mødes inden arbejdets udførelse og foretage en projektgennemgang, indeholder den 

imidlertid ikke en pligt til i fremtiden at skulle mødes. Idet parterne kun er forpligtet til at interagere 

en enkelt gang, må der sættes spørgsmålstegn ved, om dette i medfør af Dyer & Singh (1998) kan 

antages at skabe en konkurrencefordel, der på længere sigt vil skabe relationsrente. Det er klart, at 

parterne ved udførelsen af en projektgennemgang kan siges at have foretaget investeringer i 

vidensdeling, der formentlig kan medføre fælles læring, men et enkelte møde antages at have en 

relativt begrænset værdiskabende effekt.  

Der må formentlig anlægges samme bevæggrund som ovenstående, når det kommer til 

projektgennemgangens effekt på den partner-specifikke absorberingskapacitet. Selvom det må 

antages at have en positiv effekt, i forhold til bygherrens og entreprenørens evne til at anerkende 

og assimilere viden fra hinanden, at de er underlagt en pligt til at mødes og forestå en 

projektgennemgang inden arbejdets udførelse, vil dette formentlig ikke kunne skabe den tilsigtede 

effekt for at opnå relationsrente gennem samarbejdet. Denne konklusion må særligt kunne 

tillægges den manglende fremtidige forpligtelse til at mødes. 

Det blev yderligere afklaret i den juridiske analyse, at bygherren og entreprenøren snarest muligt 

skal give meddelelse til hinanden, såfremt uhensigtsmæssigheder, uklarheder eller 

utilstrækkeligheder bliver afdækket. Der er ingen tvivl om, at det formentlig vil medføre færre 

omkostninger at udbedre disse tre kategorier så snart de opdages, i forhold til at skulle udbedre 

forholdene efter arbejdets udførelse. Det kan dog ikke siges at skabe en mulighed for parterne til 

at skabe relationsrente, i og med parterne ikke foretager investeringer i at opnå en 

konkurrencefordel gennem vidensdeling. I nærværende tilfælde er der derimod blot tale om en 

forpligtelse for parterne til at oplyse om forhold, der potentielt ville kunne medføre øgede 

omkostninger. Det må hertil dog pointeres, at der er tale om en bestemmelse der i medfør af 

Petersen og Østergaard (2018), kan karakteriseres som et eksempel på en proaktiv bestemmelse. 
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Dette begrundes i, at bestemmelsen forpligter parterne til at rette henvendelse til hinanden, for at 

forhindre fremtidige øgede omkostninger. 

I det følgende undersøges, hvorledes parterne har et incitament til at indskrive bestemmelsen i 

aftalegrundlaget, idet entrepriseretten i høj grad er karakteriseret ved aftalefrihed.  

Først vurderes det, hvilke konsekvenser projektgennemgangen har for bygherren og entreprenøren. 

Såfremt der bliver afdækket uhensigtsmæssigheder, uklarheder eller utilstrækkeligheder i projektet 

antages det, at der spares omkostninger ved arbejdets udførelse, der ellers ville skulle bæres af 

bygherren. Denne antagelse foretages på baggrund af den tidligere analyse af AB18 § 4 i afsnit 

3.4, hvorefter udbudsmaterialet skal udformes entydigt. Det fremgår ligeledes heraf, at det kommer 

bygherren til skade, såfremt dette ikke er tilfældet. Herved får bygherren en økonomisk gevinst ud 

af projektgennemgangen i form af sparede meromkostninger. På den anden side bærer 

entreprenøren ikke omkostningerne ved uhensigtsmæssigheder, uklarheder eller 

utilstrækkeligheder, der måtte opstå i arbejdet, hvorfor denne ikke får en økonomisk gevinst 

gennem sparede meromkostninger. Derimod har entreprenøren en interesse i at afholde 

projektgennemgangen, da det giver entreprenøren en mulighed for at præge projektet. Herved kan 

entreprenøren komme med krav, der kan blive inddraget i budgettet, hvilket er langt vanskeligere 

at komme igennem med på et senere tidspunkt.118 I forhold til selve afholdelsen af 

projektgennemgangen, oppebærer både bygherrer og entreprenør omkostninger, idet begge parter 

bruger ressourcer i form af tid og penge. De potentielle gevinster ved afholdelsen af 

projektgennemgangen findes dog at opveje omkostningerne forbundet hermed. Derfor foreligger 

der incitamentsforenelighed i forbindelse med afholdelse af projektgennemgangen, da det er i både 

bygherren og entreprenørens interesse. 

AB18 § 19 findes dermed at have positive økonomiske effekter ved udførelsen af bygge- og 

anlægsprojekter. Investeringen i den vidensdeling som projektgennemgangen medfører, anses for 

at kunne skabe økonomisk gevinst, idet parterne får mulighed for at dele deres viden. På den ene 

side har bygherren en mulighed for at gennemgå projektet, projektbidrag og forslag til 

materialevalg, og på den anden side får entreprenøren en mulighed for at præge byggeprocessen 

og pege på uhensigtsmæssigheder i projektet. Ydermere karakteriseres projektgennemgangen som 
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en proaktiv bestemmelse, hvilket følger Petersen og Østergaards (2018) teori om strategisk 

kontrahering, som potentielt kan skabe en konkurrencefordel i samarbejdet. Derudover findes det, 

at både entreprenøren og bygherren har et incitament til at indskrive projektgennemgangen i 

entreprisekontrakten, hvorfor der foreligger incitamentsforenelighed. 

En indførelse af en bestemmelse om at udføre en projektgennemgang findes derfor at medføre en 

økonomisk gevinst i entrepriseaftaler. Effekten heraf findes dog ikke, at være nok til skabe 

relationsrente. 

 

3.6. Delkonklusion 

I fortolkningen af AB18 § 33 findes det, at pligten til loyalt at samarbejde er en generel 

bestemmelse, der indeholder en række delforpligtelser. I forlængelse heraf er den 

obligationsretlige grundsætning analyseret, hvor særligt den loyale oplysningspligt og 

underretningspligten findes relevante for aftaleforholdet i den prækontraktuelle fase og i inden 

arbejdets udførelse. Endvidere er AB18 blevet gransket for at finde frem til de delforpligtelser, der 

hører under AB18 § 33. De væsentligste bestemmelser er AB18 § 4 om bygherrens udbud og AB18 

§ 19 om projektgennemgang. 

I AB18 § 4, der angår krav til bygherrens udbud, kommer den loyale oplysningspligt særligt til 

syne. Det vurderes på baggrund af den økonomiske analyse, at det incitament der skabes i 

aftalegrundlaget for bygherren til at sørge for et oplyst udbudsmateriale, er essentielt for arbejdets 

succesfulde udførelse, men at det ikke er tilstrækkeligt til at argumentere for relationsrente. AB18 

§ 19 indeholder en pligt for parterne til at samarbejde, vidensdele og en række 

underretningspligter. Projektgennemgangen foretages på baggrund af incitamentsforenelighed 

mellem bygherre og entreprenør, og peger i retning af tydelige positive økonomiske fordele. Der 

må imidlertid henses til, at pligten ikke pålægger parterne at vidensdele i en frekvens, der berettiger 

antagelsen om, at der skabes relationsrente.  

Gennem fortolkning af AB18 § 33, samt analyserne af de identificerede delforpligtelser, findes 

samarbejds- og loyalitetspligten at være vigtig for arbejdets udførelse, idet den skaber økonomisk 

gevinst gennem incitamentsforenelighed. 
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4. Bonusbestemmelser i entrepriseretten 

4.1. APP Incitamenter 

Som det konkluderes i ovenstående afsnit, medvirker samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33 

parternes mulighed for i en entrepriseaftale at opnå en gevinst gennem incitamentsforenelighed. 

Parterne i entrepriseaftaler indskriver imidlertid ofte incitamentsstrukturer for parternes ageren i 

løbet af aftalens udførelse, der ligger udover de almindelige betingelser som fremgår af AB18.119 

Tidligere regelsæt i AB-systemet såvel som det nye aftalegrundlag AB18, indeholder en række 

bestemmelser der angår negative incitamentsstrukturer, der kommer til udtryk gennem dagbod, 

afslag og erstatning, der har til formål at tilskynde parterne til at opfylde deres forpligtelser i 

aftalen.120 I modsætning hertil er der ingen bestemmelser, der fordrer positive 

incitamentsstrukturer som eksempelvis bonus. 

I forlængelse af det nye aftalegrundlag, AB18, har udvalget121 indarbejdet kapitel I ved navn 

”Katalog over tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (APP 

Incitamenter)”122 der indeholder en række tilvalgsbestemmelser til bl.a. AB18. Kapitlet indeholder 

bestemmelser, der har til formål at skabe positive incitamenter gennem bonus for målindfrielse og 

konstruktive resultater. Derudover er det formålet ved APP incitamenter, at tilskynde parterne til 

at benytte positive incitamentsstrukturer, der skal gavne alle parter og det konkrete projekt.123 

Ligeledes flugter det med teorien bag begrebet strategisk kontrahering, der peger på den 

værdiskabende effekt ved samarbejde. 

Som eksempler på de konkrete positive incitamenters formål, nævnes i betænkningen til APP 

incitamenter bl.a.: at tilskynde parterne til at opnå besparelser, at aflevere rettidigt og mangelfrit 

eller at fastholde nøglemedarbejdere, der alle optimalt set vil gavne alle parter i aftalen.124 I det 

følgende afsnit undersøges bestemmelserne omkring bonus ved besparelser samt bonus ved 

mangelfri aflevering til aftalt tid. 

                                                           
119 Betænkning nr. 1570, s. 422. 
120 Eksempelvis AB18 § 40 om entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. 
121 Se bilag 1 
122 Vejledning nr. 9028 af 10.01.2019. 
123 Ibid, s. 422. 
124 Ibid, s. 422. 
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Indledningsvis afklares bestemmelserne ud fra et juridisk perspektiv, for at danne en forståelse for, 

hvordan parterne i en entrepriseaftale skal forstå indholdet af bonusbestemmelserne og 

implementere dem i deres kontrakt. I forlængelse heraf, vil afhandlingen lægge et stort fokus på at 

undersøge bestemmelsernes indhold gennem brugen af økonomiske teorier og modeller. Denne 

analyse foretages for at vurdere, hvorvidt bestemmelserne er fordelagtige for parterne i 

entrepriseaftalen at inkorporere i aftalegrundlaget. Herved følges afhandlingens metodiske 

fremgangsmåde gennem den erhvervsjuridiske metode. 

I det følgende afsnit vil der blive set nærmere på, om bygherren kan realisere økonomisk gevinst 

gennem incitamentsforenelighed ved at indføre en bestemmelse om, at entreprenøren opnår en 

bonus ved at skabe besparelser i bygge- eller anlægsprojektet. I analysen heraf vil PA-teorien bl.a. 

blive inddraget for at vurdere, hvorvidt kontraktbestemmelsen er med til at konstituere et godt 

kontraktdesign, der medfører incitamentsforenelighed mellem bygherrer og entreprenør. 

Ydermere vil teorien om relationel bidrage til at kvantificere, hvorvidt der skabes relationsrente. 

 

4.2. Bonus ved besparelser 

Den første bestemmelse i APP Incitamenter der analyseres er bonus ved besparelse. Hvis 

entreprenøren kommer med et optimeringsforslag, der medfører en økonomisk besparelse for 

bygherren, vil entreprenøren modtage en bonus svarende til en andel af bygherrens økonomiske 

besparelse, jf. APP Incitamenter § 2. Det fremgår ydermere af bestemmelsens 1. pkt., at den bonus 

entreprenøren oppebærer, afhænger af bygherrens godkendelse af optimeringsforslaget samt af 

gennemførelsen. 

Tillægsdokumentet APP Incitamenter indeholder ikke en nærmere forklaring af, hvordan andelen 

af besparelsen skal fordeles. Der fremgår blot, at entrepriseaftalen skal angive andelens størrelse, 

jf. APP Incitamenter § 2, 2. pkt. Da det ligger parterne frit for, at aftale hvor stor en andel 

entreprenøren skal have, af den besparelse som bygherren opnår, er det interessant at undersøge, 

hvordan denne fordeling skal ske, så parterne opnår størst mulige fordele ved brug af 

bestemmelsen. Dette søges nærmere undersøgt i afsnit 4.3.3. Herved vil spørgsmål om 

incitamentsstrukturer særligt undersøges med udgangspunkt i PA-teorien. Følgende analyse går 

derfor på, om AB18 kan danne grundlag for, at bygherren skaber økonomisk gevinst gennem 

incitamentsforenelighed i bygge- og anlægsprojekter. 
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Inden denne analyse foretages, bliver det i følgende afsnit undersøgt, hvorvidt det ud fra et 

økonomisk synspunkt overhovedet er favorabelt, at lade en entreprenør komme med 

optimeringsforslag i bygge- eller anlægsprojekter. Denne analyse vil tage udgangspunkt i teorien 

om Value Engineering. 

Det må huskes på, at afhandlingen undersøger den prækontraktuelle fase af samarbejdet mellem 

bygherrer og entreprenør samt perioden inden arbejdets udførelse. Umiddelbart kan det virke 

modstridigt med den anlagte synsvinkel at analysere de omtalte bonusbestemmelser, idet disse 

oftest omhandler adfærd undervejs i arbejdets udførelse. Hertil kommer at bonussen først bliver 

udløst og betalt, når arbejdet er udført. I nærværende afhandling findes dette dog ikke at konflikte. 

Det skyldes, at det eneste tilfælde, hvor disse bonusbestemmelser bliver aktuelle for parterne er, 

hvis de indskrives i aftalegrundlaget inden kontraktindgåelsen. Denne afhandling argumenterer 

således for, at det er nødvendigt at undersøge, hvorvidt indførelsen af bonusbestemmelserne i 

kontrakten er medvirkende til at skabe værdi for parterne i aftalen, før selve kontrakten indgås. 

Der bliver i følgende afsnit om Value Engineering derfor foretaget analyser, der omhandler 

perioden, hvor arbejdet udføres. Dette gøres for at vurdere effekten heraf og dermed afgøre, 

hvorvidt det er økonomisk fordelagtigt for hhv. bygherrer og entreprenør at indskrive 

bonusbestemmelserne i kontrakten. 

 

4.2.1 Value Engineering 

Value Engineering blev opfundet af Generel Electric Co., der under 2. verdenskrig oplevede 

mangel på kvalificeret arbejdskraft, råmaterialer og essentielle komponenter til produktionen. På 

baggrund heraf søgte Lawrence Miles og Harry Erlicher fra Generel Electric Co. efter acceptable 

substitutter, der kunne erstatte ressourceknapheden. I denne søgen fandt de ud af, at substitutter 

ofte ledte til lavere omkostninger og i nogle tilfælde ligefrem bedre produkter i form af 

eksempelvis højere kvalitet eller forbedret ydeevne. Value Engineering er altså opstået af nød, men 

er endt med at være en systematiseret proces, der er med til at reducere omkostninger og skabe 

bedre produkter.125 

                                                           
125 https://www.mcgill.ca/ve/history  

https://www.mcgill.ca/ve/history
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I dag benyttes Value Engineering stadigvæk som en organiseret proces, hvorved virksomheder 

identificerer unødvendige omkostninger, der kan skæres fra imens samme høje kvalitetskrav 

opretholdes.126 Det skal holdes for øje, at nærværende analyse særligt lægger vægt på muligheden 

for omkostningsreducering, idet bestemmelsen omkring bonus ved besparelser er 

omdrejningspunktet for denne analyse. Det er dermed optimeringsforslag fra entreprenøren, der 

kan medføre omkostningsreduceringer for bygherren, der er relevante at se nærmere på. 

Value Engineering er ikke begrænset til enkelte dele af bygge- eller anlægsarbejdet. Det er en 

proces, der i teorien kan gøre sig gældende undervejs i hele samarbejdet. Man kan dog skelne 

mellem optimeringsforslag der drejer sig om perioden før kontraktindgåelsen og 

optimeringsforslag der omhandler perioden efter kontraktindgåelsen. Idet bestemmelsen i APP 

Incitamenter omhandler en bonus, der kan tildeles entreprenøren, såfremt denne fremfører 

optimeringsforslag undervejs i arbejdets udførelse, findes det mest relevant at fokusere på Value 

Engineering efter entrepriseaftalens indgåelse. Dette gøres gennem Value Engineering Change 

Proposals (VECP). 

 

4.2.1.1. Value Engineering Change Proposals 

I det følgende undersøges, hvorledes Value Engineering efter indgåelsen af entrepriseaftalen kan 

være med til at skabe økonomisk gevinst for bygherre og entreprenør. Retter man blikket mod 

amerikansk praksis, finder man kontraktklausuler omkring VECP brugt flittigt. Dette er bl.a. 

tilfældet ved den amerikanske regulering omkring administrationen af motorveje. I Code of 

Federal Regulations Title 23 § 627.3(g) defineres VECP som: ”a construction contract change 

proposal submitted by the construction contractor based on a VECP provision in the contract. 

These proposals may improve the project's performance, value and/or quality, lower construction 

costs, or shorten the delivery time, while considering their impacts on the project's overall life-

cycle cost and other applicable factors.” Denne definition er i overensstemmelse med formålet for 

analysen, der netop søger at belyse, hvorvidt entreprenørens optimeringsforslag kan føre til 

omkostningsbesparelser i projektet, og dermed føre til økonomisk gevinst for parterne i en 

entrepriseretlig sammenhæng.  

                                                           
126 Ojala, P. (2009) "Value of Project Management: a Case Study, s. 511. 
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Federal Highway Administration (FHWA), der hører under U.S. Department of Transportation, 

kan benyttes som eksempel på, hvilken effekt VECP har på omkostningsreducering i bygge- og 

anlægsprojekter. FHWA har de seneste år fremlagt rapporter, hvori det kan udledes, hvilke 

besparelser de har opnået gennem VECP. I perioden 2012-2017 har de i gennemsnit reduceret 

omkostningerne med 5,70% i forhold til de estimerede omkostninger, hvilket svarer til et beløb på 

$ 7,044,000,271.127 VECP udnyttes ligeledes af det amerikanske militær. Eksempelvis benyttede 

man en VECP-klausul ved indkøb af headset, der skulle bruges af det amerikanske infanteri. Det 

resulterede i bedre kvalitet, mere komfort samt reducerede omkostninger for $6.100.000.128 

Det må på baggrund af ovenstående derfor anses for at være yderst relevant at se nærmere på, 

hvorvidt VECP ligeledes kan benyttes i danske bygge- og anlægsprojekter, gennem den 

incitamentsstruktur som APP Incitamenter § 2 giver anledning til at implementere. 

I litteraturen beskrives VECP ved ligningen:129 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦

𝐶𝑜𝑠𝑡
 

Value defineres som den totale værdi af arbejdet. Function er et udtryk for den specifikke funktion, 

som arbejdet skal kunne udføre. Quality defineres som køberens/brugerens behov og 

forventninger. Sidst er Costs et udtryk for de samlede livscyklusomkostninger forbundet med 

arbejdet. Ligningen for VECP benyttes med det formål at skabe en overskuelig referenceramme 

for påvirkningen af værdiskabelse via VECP. 

Eksempelvis kan valg af bedre materialer medføre en højere kvalitet. Men det vil oftest ske på 

bekostning af højere omkostninger. Så længe omkostninger overstiger den positive effekt af højere 

kvalitet, vil den samlede værdi blive påvirket negativt og derfor være værdinedbrydende. En 

bygherre ønsker dermed ikke, at en entreprenør skal se isoleret på kvalitet som en altovervejende 

positiv komponent, og derfor fejlagtigt kun forsøge at komme med ændringsforslag, der øger 

kvaliteten på trods af eksempelvis højere meromkostninger. I det tilfælde en entreprenør bidrager 

med forbedringsforslag, der øger kvaliteten, uden at der hertil medfølger højere omkostninger, vil 

                                                           
127 FY 2012-2017 Value Engineering Summary Report 
128 Mandelbaum, J. and Reed, D. L. (2006) Value Engineering Handbook, s. 18. 
129 Ojala, Pasi (2009). Value of project management: a case study, s. 512.  



Side 60 af 86 
 

bygherren naturligvis imødekomme sådanne forslag. Det må dog i realiteten anses for værende 

yderst sjældent, at sådanne tilfælde skulle ske. 

Et andet forhold der kan påvirke effekten af VECP er omkostningsreduceringer. Det følger af 

ovenstående ligning, at Value forøges som funktion af lavere Costs. Igen er dette kun tilfældet, 

såfremt lavere omkostninger ikke realiseres på bekostning af lavere kvalitet eller funktion ved 

arbejdet. Dette kan fx ske gennem nye og mere effektive processer eller ny teknologi. 

I forhold til VECP kan værdiskabelsen altså ske gennem to veje. Enten kan der ske en 

forholdsmæssig stigning i kvalitet og funktion, eller det kan ske via en forholdsmæssig reduktion 

i omkostninger. Med henblik på bygherrens stræben efter incitamentsforenelige bestemmelser i 

kontrakten, der tildeler entreprenøren en bonus ved besparelser, er det særligt entreprenørens 

mulighed for at reducere omkostninger gennem anvendelse af VECP, der er relevant. 

Gennem empiriske undersøgelser fra FHWA og det amerikanske militær er det vist, at VECP kan 

danne et grundlag for økonomisk gevinst. Når kontrakten konciperes, er det dog nødvendigt at 

præcisere, hvilke optimeringsforslag der anses for økonomisk fordelagtige. I nærværende tilfælde 

afgrænses til omkostningsreduceringer. 

I følgende afsnit ses på, hvordan Value Engineering i samspil med vidensdeling kan være vigtige 

parametre i skabelsen af relationsrente. 

 

4.2.2. Vidensdeling ved VECP 

Helt lavpraktisk synes det umiddelbart, at muligheden for at benytte entreprenørens viden til at 

skabe optimeringsforslag i form af økonomiske besparelser i bygge- og anlægsprojekter, kan være 

økonomisk fordelagtigt for projektets udførelse. Denne første indskydelse skal naturligvis 

understøttes, hvorfor teorien omkring relationel værdiskabelse gennem vidensdeling, der blev 

præsenteret i afsnit 2.2.1, vil blive anvendt i forbindelse med entreprenørens mulighed for at 

fremsætte optimeringsforslag til bygherren gennem VECP. 

En af de helt centrale fokuspunkter er muligheden for at skabe relationsrente gennem 

interorganisationel læring. Grunden hertil er ifølge Dyer & Singh (1998), at investeringer i 

vidensdeling mellem samarbejdspartnere kan være med til at skabe en konkurrencemæssig fordel. 
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Det er derfor relevant for besvarelsen af denne afhandlings problemformulering, at vurdere 

entreprenørens optimeringsforslag i forhold til teorien om relationel værdiskabelse. 

Den positive effekt af vidensdeling understøttes af tidligere undersøgelser, hvor 2/3 af innovationer 

i industrien for videnskabelige instrumenter kunne spores tilbage til forslag og idéer fra 

kunderne.130 I tilfældet for bygge- og anlægsprojekter synes det ikke helt omsonst at drage 

paralleller mellem kunders nye forslag og idéer, og så en entreprenørs mulige optimeringsforslag 

gennem VECP overfor bygherren. Tværtimod kan det argumenteres for, at en professionel 

entreprenør formentlig har et bedre fundament, for komme med optimeringsforslag, da arbejdet 

omhandler entreprenørens profession. Det er klart, at vægtningen af dette resultat ikke må 

overgøres. Det synes dog alligevel at være argumenter der taler for VECP’s positive indvirkning 

på muligheden for at skabe relationsrente gennem vidensdeling. 

I den korte juridiske gennemgang af APP Incitamenter § 2 fandtes, at entreprenørens 

optimeringsforslag skal godkendes af bygherren, før det kan implementeres og danne grundlag for 

en økonomisk besparelse, der kan udløse en bonus til entreprenøren. Det forekommer derfor 

naturligt, at der i denne kommunikation mellem bygherren og entreprenøren bliver udvekslet 

informationer begge parter skal tage stilling til. Når entreprenøren foreligger et optimeringsforslag 

for bygherren, sker der naturligvis en informationsudveksling der kræver parternes gensidige 

deltagelse. Bygherren må nødvendigvis gennemgå optimeringsforslag med en høj 

detaljeringsgrad, for at sikre en korrekt vurdering af, om optimeringsforslaget rent faktisk kan 

udmunde i økonomiske besparelser.131 Det betyder også, at bygherren i forbindelse med denne 

granskning af forslaget, søger informationer tydeliggjort eller uklarheder præciseret af 

entreprenøren. Denne procedure, der udvikler sig i forbindelse med entreprenørens 

optimeringsforslag og bygherrens eventuelle godkendelse heraf, kan sidestilles med de rutiner 

omkring vidensdeling mellem virksomheder, som Dyer & Singh netop peger på, kan skabe 

relationsrente i samarbejdet. Endvidere er den økonomiske effekt af investeringer i vidensdeling 

afhængig af, graden af interaktionens hyppighed og intensivitet. 

                                                           
130 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage, s. 9. 
131 Mandelbaum, J. and Reed, D. L. (2006) Value Engineering Handbook, s. 12 
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Ud fra Dyer & Singhs (1998) hypotese om skabelsen af relationsrente ved investeringer i 

vidensdeling, findes det i ovenstående afsnit, at muligheden for at lade entreprenøren komme med 

optimeringsforslag i bygge- og anlægsprojekter kan skabe relationsrente. Der må dog henses til, 

at investeringer i vidensdeling naturligvis ikke forekommer omkostningsfrit – hverken for 

entreprenøren eller bygherren. Entreprenøren afholder omkostninger ved at afsætte tid og 

ressourcer til at udføre Value Engineering i håb om at dette udmunder i optimeringsforslag, der 

bliver accepteret af bygherren. Modsat afholder bygherren omkostninger i form af ressourcer 

allokeret til granskningen af mulige optimeringsforslag, samt for selve udførelsen, hvis forslagene 

godkendes. En vigtig parameter i hypotesen om vidensdeling er derfor, at parterne har fælles 

incitament til at dele deres viden med modparten. Foreligger der ikke incitamentsforenelighed 

opstår muligheden for at ’free-ride’, hvilket kort sagt betyder, at en part udnytter muligheden for, 

at den anden part deler siden viden, uden at man selv gengælder den vidensdeling til modparten. 

Såfremt en entreprenør ikke har et incitament til at dele sin viden, og dermed komme med 

optimeringsforslag til bygherren gennem VECP, er der ingen økonomisk begrundelse for, at 

indskrive bestemmelser i APP Incitamenter § 2 om bonus ved besparelse. Det modsatte vil 

naturligvis ligeledes gælde – altså situationen, hvor bygherren ikke har et incitament til at 

godkende optimeringsforslag. 

Det undersøges i det følgende, hvordan man i en entrepriseaftale kan skabe 

incitamentsforenelighed, så både entreprenør såvel som bygherre har et incitament til at udnytte 

muligheden for optimeringsforslag. Denne problemstilling omkring incitamentsforenelighed søges 

løst gennem PA-teorien, der blev præsenteret i nærværende afhandlings afsnit 1.7.1. 

 

4.2.3. Incitamentsforenelighed 

Det er tidligere i afhandlingen blevet konstateret, at der i udgangspunktet foreligger en 

interessekonflikt samt informationsasymmetri mellem bygherrer og entreprenør i forbindelse med 

udførelsen af bygge- eller anlægsarbejder. 

Kort beskrevet kan disse problemstillinger ifølge PA-teorien løses gennem i) betingelsen om at 

agenten er villig til at indgå kontrakten, ii) betingelsen om incitamentsforenelighed, og iii) 

betingelsen om at man ikke overbetaler agenten. For at parterne i et bygge- eller anlægsprojekt 

kan realisere omkostningsbesparelser, der er identificeret gennem VECP undersøges, hvorledes 
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ovenstående tre betingelser kan opfyldes i aftalerelationen. Særligt betingelse ii) omkring 

incitamentsforenelig er relevant at analysere dybdegående i forhold til besvarelsen af denne 

afhandlings problemformulering. Følgende afsnit introduceres med en analyse af, hvordan 

betingelse i) og iii) anses for opfyldt, og hvorfor disse ikke vil blive underlagt en længere analyse 

og diskussion. Herefter vil betingelse ii) være genstand for en mere dybdegående analyse. 

Den første betingelse tilskriver, at entreprenøren kun vil byde på udførelsen af en bygge- eller 

anlægskontrakt, hvis dette anses for at være dennes bedste mulighed. Dette kan naturligvis i sig 

selv være et enormt vigtigt parameter. Imidlertid er det ikke relevant at undersøge nærmere i denne 

afhandling, hvorfor det antages, at den entreprisekontrakt som bygherren udbyder, opfylder denne 

første betingelse. Den udbudte kontrakt er dermed entreprenørens bedste mulighed, idet der ikke 

anses at være bedre alternativer for denne. Dermed vil entreprenøren være villig til at afgive et bud 

på den givne entreprisekontrakt. 

I forhold til PA-teoriens betingelse iii), hvorefter det følger at agenten ikke skal overbetales, skal 

dette først og fremmest sættes i et perspektiv af bestemmelsen omkring bonus ved besparelse, jf. 

APP Incitamenter § 2. Det må huskes på, at der ikke er et krav i bestemmelsen om, hvordan 

gevinsten af denne besparelse skal deles mellem parterne – dette er op til parterne selv at fastlægge. 

I tråd med betingelse iii) i PA-teorien, skal andelen af besparelsen ikke overgå principalens gevinst 

af dette. Herved må forstås, at bygherren ikke skal give en bonus til entreprenøren, som overgår 

den økonomiske fordel bygherren selv får ud af besparelsen. Dette kan tydeliggøres ved følgende 

eksempel. 

Hvis en entreprenør fremkommer med et optimeringsforslag, der kan medføre, at en delopgave 

kan blive udført mere effektivt end først antaget af bygherrens udbudsgrundlag, og dette medfører 

at omkostningerne ved udførelsen af arbejdet reduceres med DKK 2 mio., vil entreprenøren have 

en ret til en bonus, der svarer til en andel af de DKK 2 mio. Dette forudsætter naturligvis, at en 

bestemmelse omkring bonus ved besparelse er indgået i kontrakten. Ifølge betingelse iii) i PA-

teorien, skal bygherren ikke give entreprenøren mere end de DKK 2 mio. I så fald ville bygherren 

tabe penge, og denne vil netop ikke have interesse i, at entreprenøren kommer med forslag til, 

hvordan de kan udføre omkostningsreducerede tiltag. 
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4.2.4. Entreprenørens andel af besparelsen 

Det presserende spørgsmål bliver dernæst, hvor stor en andel af de realiserede besparelser, der skal 

tilfalde entreprenøren. Selvom det er fastslået ovenfor, at entreprenøren ikke skal have en større 

bonus, end det som omkostningsbesparelsen gavner projektet totalt set, efterlader det stadig et stort 

råderum, som bygherren skal undersøge nærmere. Det er dermed relevant først og fremmest at 

konkludere, at entreprenøren ikke skal have mere end 100% af besparelsen, da der i det tilfælde 

ikke er et incitament for bygherren til at implementere bestemmelsen omkring bonus ved 

besparelse, jf. APP Incitamenter § 2. En andel tilsvarende 100% er derfor den absolutte øvre 

teoretiske grænse for entreprenørens bonus. I virkeligheden vil bygherren naturligvis oppebære 

omkostninger ved implementeringen af optimeringsforslag, der følgelig skulle trækkes fra dette 

beløb. 

Der skal også henses til, at entreprenøren i langt de fleste tilfælde ikke blot falder over disse 

optimeringsforslag. Som nævnt tidligere, er Value Engineering en systematiseret, struktureret og 

organiseret proces, hvorved virksomheder bl.a. kan identificere unødvendige omkostninger. 

Denne proces er naturligvis forbundet med visse omkostninger for entreprenøren, der afsætter 

ressourcer i form af tid og penge, til udviklingen af optimeringsforslag. Ydermere vil 

optimeringsforslaget formentlig ligeledes have omkostninger forbundet med udførelsen heraf – 

altså efter selve optimeringsforslaget er fremlagt. På baggrund heraf må det følge, at entreprenøren 

skal have en andel af de totale besparelser, der kan modsvare omkostningerne denne oppebærer, 

idet der ellers ikke er være et økonomisk incitament for entreprenøren. Disse omkostninger for 

entreprenøren er svære at konkretiserer, idet de vil afhænge af de specifikke omstændigheder. Den 

nedre grænse for bonussens størrelse, der stadigvæk kan sikre et økonomisk incitament for 

entreprenøren til at foretage VECP, kan derfor som minimum konkluderes at være lig med dennes 

omkostninger. 

Følgende er det interessant, hvordan man i kontrakten kan skabe incitamentsforenelighed, der 

sørger for, at begge parterne har en interesse i, at entreprenøren foretager VECP, for at kunne 

udnytte muligheden for at skabe større gevinst for begge parter i samarbejdet, igennem 

omkostningsreducerende tiltag undervejs i udførelsen af arbejdet. 

Bonusstørrelsen kan vises grafisk på følgende måde: 
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(Egen tilvirkning) 

Grafen er udformet på baggrund af et scenarie, hvor et optimeringsforslag fra entreprenøren, 

medfører en total besparelse på DKK 2 mio. i projektet. Derudover er det antaget, at entreprenøren 

har afholdt omkostninger for DKK 600.000. Omkostningerne er både et udtryk for de ex ante 

omkostninger der knytter sig til VECP-processen, der har fremfundet måden hvorpå 

optimeringsforslaget kan udnyttes, samt omkostninger der knytter sig til selve udførelsen af 

forslaget. 

I dette eksempel er den øvre grænse for bonussen til entreprenøren DKK 2 mio., eller som tidligere 

nævnt 100% af besparelsen. Såfremt bonussen er højere end dette, sker der en overbetaling, idet 

bygherren betaler mere end værdien af besparelsen, hvilket er er et brud på den ovennævnte 

betingelse iii) i PA-teorien. Den nedre grænse for bonussen er DKK 600.000, eller 30% af 

besparelsen, da dette er omkostningerne afholdt af entreprenøren. Hvis entreprenørens fik en bonus 

der er lavere end DKK 600.000, ville denne ikke have et incitament til at gennemføre 

optimeringsforslaget. Det efterlader dermed et forhandlingsrum mellem DKK 600.000 – DKK 2 

mio. Så længe parterne aftaler en andel af besparelsen der foreligger heri, vil begge parter have et 

incitament til at gennemføre optimeringsforslaget. Det er netop her, at parterne har mulighed for 

at realisere en økonomisk gevinst i samarbejdet gennem incitamentsforenelighed. 
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En præcisering af den eksakte andel af besparelsen, der skal aftales i kontrakten er afhængig af 

den specifikke entreprisekontrakt og arbejdets karakter. Herunder særligt entreprenørens 

omkostninger forbundet med optimeringsforslaget er en afgørende faktor. Jo større de forventede 

omkostninger er, des større andel vil entreprenøren skulle belønnes. 

Rettes blikket igen mod USA, følger det af det amerikanske forsvarsministeries guide til Value 

Engineering, at de fremsætter den simple løsning, at dele gevinsten ligeligt imellem entreprenør 

og bygherrer.132 Dette ses også at være tilfældet i FIDIC’s Condition of Contract for Construction, 

hvor det i pkt. 13.2 fremgår, at andelen af besparelsen på baggrund af et VECP skal fastsættes til 

50%. Fordelen ved at fastsætte en andel til én given procentsats af besparelsen er, at man derved 

undgår transaktionsomkostningerne forbundet med skræddersyede procentsatser, der afhænger af 

arbejdets natur og samarbejdet i øvrigt. Det vil formentlig ikke kunne retfærdiggøres at afholde 

transaktionsomkostninger forbundet med skræddersyede andele i mindre projekter, hvis 

transaktionsomkostningerne overstiger de potentielle økonomiske gevinster. I disse tilfælde vil en 

fastsat andel formentlig være at foretrække. 

Omvendt kan man forestille sig, at nogle gevinster ikke bliver realiseret, såfremt der er aftalt fastsat 

procentsats. I tilfælde hvor omkostningerne for entreprenøren overstiger 50% af besparelsen, har 

denne intet incitament til at udføre optimeringsforslaget. Ydermere vil det i større bygge- og 

anlægsprojekter kunne betale sig at afholde transaktionsomkostninger, så længe de potentielle 

økonomiske gevinster overstiger omkostningerne. Det er derfor en vigtig parameter at tage højde 

for, hvis man vælger at implementere en regel som APP Incitamenter § 2, om bonus ved 

besparelser. 

Ydermere skal man ved konciperingen af bonusbestemmelsens fordeling være opmærksom på 

usikkerheden forbundet med at knytte en bonus til en usikker omstændighed. Selv i tilfælde hvor 

parterne begge har et incitament til, at entreprenøren kommer med optimeringsforslag, og afholder 

omkostninger herfor, er det ikke sikkert, at entreprenøren finder sådanne optimeringsforslag, der 

leder til besparelser i projektet. Usikkerheden herved er derfor uomtvisteligt forbundet med en 

risiko, der i dette tilfælde pålægges entreprenøren. Risikofordelingen mellem parterne har en stor 

betydning for den nærmere fordeling af den økonomiske gevinst. Eksempelvis vil ekstra risiko der 

                                                           
132 Department of defense contractor's guide to value engineering, (2011), s. 21. 
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pålægges en entreprenør blive reflekteret i en højere pris for arbejdet.133 Jo højere risiko 

entreprenøren påtager sig, ved at investere i at finde optimeringsforslag for det enkelte bygge- og 

anlægsprojekt, des højere andel af besparelsen skal entreprenøren belønnes med. Risikoelementets 

potentielle effekt bliver blot nævnt som en parameter i denne sammenhæng. Det er dog mere 

nærliggende at analysere i forbindelse med analysen af bonus ved mangelfri levering til aftalt tid, 

hvor mange pointer kan findes ligeledes at gælde i forhold til bonus ved besparelser. 

 

4.3. Bonus ved mangelfri levering til aftalt tid 

En anden tilvalgsbestemmelse, som parterne i en entrepriseaftale kan vælge at indskrive i 

aftalegrundlaget omhandler bonus ved mangelfri levering til aftalt tid. Herved har entreprenøren 

en mulighed for at oppebære en bonus på et i entrepriseaftalen angivet beløb, hvis entreprenøren 

afleverer arbejdet uden mangler til den aftalte afleveringsdag, jf. APP Incitamenter § 3, 1. pkt. 

Bestemmelsen analyseres nærmere i nærværende projekt, med henblik på at vurdere, hvorledes 

tilvalgsbestemmelsen giver mulighed for den private bygherrer til at skabe økonomisk gevinst 

gennem incitamentsforenelighed. 

Det fremgår af betænkningen til APP Incitamenter, at bestemmelsen søger at give entreprenøren 

et incitament til at overholde den aftalte leveringsdato samt at sikre, at der ikke foreligger mangler 

eller kun uvæsentlige mangler ved afleveringen.134 Dette formål med bestemmelsen berettiger en 

nærmere undersøgelse af, hvorvidt den skaber incitamentsforenelighed mellem bygherren og 

entreprenøren. Først analyseres dog, hvordan retsstillingen for bestemmelsen ser ud. Dette gøres 

ved at kigge på, hvorledes bestemmelsen skal fortolkes, for at give et indblik i, hvordan bygherren 

kan implementere den bedst muligt i entrepriseaftalen. Efter denne juridiske analyse, vil de 

økonomiske konsekvenser undersøges, særligt med henblik på at vurdere, hvorledes den skaber 

incitamentsforenelighed, der udmunder i økonomisk gevinst for både bygherre og entreprenør. 

Entreprenøren oppebærer en bonus på et i entrepriseaftalen angivet beløb, jf. APP Incitamenter § 

3, 1. pkt. Størrelsen af bonussen reguleres dermed ikke i tilvalgsbestemmelsen, og synes 

umiddelbart at ligge parterne frit for at aftale, som det også var tilfældet i APP Incitamenter § 2. 

                                                           
133 Murdoch, J. og Hughes, W. (2008) Construction Contracts, s. 9. 
134 Betænkning nr. 1570, s. 423-424. 
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Dette synspunkt understøttes imidlertid af betænkningen hertil, hvori det ligeledes anføres, at 

entrepriseaftalen skal angive det beløb, der skal udbetales til entreprenøren ved mangelfri og 

rettidig levering.135 Det er derfor tydeligt, at beløbets størrelse er op til de enkelte parter at 

fastlægge. 

For at undersøge hvorvidt APP Incitamenter § 3 giver den private bygherre mulighed til at skabe 

incitamentsforenelighed, er størrelsen af denne bonus essentiel at undersøge nærmere. Denne 

økonomiske analyse foretages i afsnit 4.3.1. Inden denne analyse foretages, skal det bemærkes, at 

det er en betingelse for entreprenørens ret til en bonus, at det afleverede arbejde er uden mangler.136 

I det følgende undersøges derfor, hvordan mangelsvurderingen foretages. 

Ved mangelsvurderingen skal der ses bort fra uvæsentlige mangler, der kan afhjælpes uden gene 

for bygherren inden 10 arbejdsdage efter afleveringen, jf. APP Incitamenter § 3, 2. pkt. Der er altså 

udtrykt en minimumsgrænse, hvorefter mindre mangler der kan udbedres inden 10 arbejdsdage 

uden gene for bygherren, ikke påvirker entreprenørens mulighed for at oppebærer en bonus. 

Modsætningsvis må det kunne sluttes, at alle former for afhjælpning der tager mere end 10 dage 

at udbedre, vil blive kategoriseret som væsentlige mangler, hvorefter entreprenøren mister retten 

til at oppebærer en bonus for mangelfri levering til aftalt tid. 

Herved opstår endnu et spørgsmål der kan lede til fortolkningstvivl. Hvorvidt mangler kan 

kategoriseres som mangler, der kan udbedres uden gene for bygherren, synes at kunne tillægges 

en noget subjektiv vurdering. I betænkningen bekræftes dette synspunkt, da det er op til bygherren, 

om manglen kan kategoriseres som uvæsentlig, og om afhjælpningen har medført gener.137 

Det fremgår hverken af bestemmelsen eller af betænkningen til APP Incitamenter § 3, hvordan 

gener skal fortolkes. For at komme nærmere forståelsen af heraf, henses til kapitel F i AB18, hvori 

§§ 44-46 omhandlende aflevering er præsenteret. I betænkningen fremgår såkaldte almindelige 

bemærkninger til AB18 kapitel F, hvorefter AB18 §§ 44 der omhandler førgennemgang, har til 

formål at give entreprenøren indblik i, hvilke arbejder der ved afleveringen, vil blive påtalt af 

bygherren som mangelfulde. Endvidere fastslås, at førgennemgangen vil tilgodese entreprenøren, 

idet afhjælpningen af mangler kan ske før afleveringen, mens entreprenøren har arbejdspladsen 

                                                           
135 Betænkning nr. 1570, s. 424. 
136 Ibid, s. 424. 
137 Ibid, s. 424. 
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fuldt bemandet, og hvor denne afhjælpning ikke medfører gener for bygningens brug efter 

aflevering.138 Det kan dermed udledes, at det er gener angående bygningens brug, der er relevante 

i mangelsbedømmelsen. 

For en nærmere forståelse af, hvilke tilfælde der kan anses som gener for bygnings brug, henledes 

opmærksomheden til AB18 § 45. Det fremgår af betænkningen til § 45, stk. 2, der angår 

afleveringsforretning, at væsentlige mangler, som berettiger bygherren til at afvise afleveringen 

kan foreligge, hvis afhjælpningen af manglerne kan skønnes at påføre brugeren betydelige gener, 

herunder pga. røg, støj, støv, lugt eller lignende.139 

I forbindelse med bygherrens mangelvurdering i forhold til, hvorvidt der foreligger gener ved 

afhjælpningen, må sluttes, at dette gælder gener for bygningens brug efter aflevering, herunder 

eksempelvis røg, støj, støv, lugt eller lignende. 

Idet retstilstanden for APP Incitamenter § 3 ovenfor er fastlagt, søges det i følgende afsnit 

undersøgt, hvornår parterne i en entrepriseaftale har økonomisk ræsonnement til at indskrive 

bonusbestemmelsen, samt hvorledes bygherren gennem incitamentsforenelighed kan skabe 

økonomisk gevinst for parterne i entrepriseaftalen. 

 

4.3.1. Økonomisk ræsonnement 

En af de helt store problemer i bygge- og anlægsprojekter er forsinkelser. Owolabi et al. (2014) 

undersøger, hvorfor forsinkelser er så hyppigt forekommende, samt hvilke effekter som følger 

heraf.140 Undersøgelsen er foretaget på baggrund af 93 professionelle parter fra bygge- og 

anlægssektoren i Nigeria, da det er fundet, at forsinkelse er et særligt stort problem her – 7 ud af 

10 projekter i undersøgelsen fandtes at lide under forsinkelser. Forfatterne pointerer dog, at 

forsinkelser ikke blot er isoleret til bygge- og anlægsprojekter i Nigeria, men derimod er et globalt 

fænomen.141 Det synes derfor retfærdigt ligeledes at drage paralleller om forsinkelser fra dette 

studie til dansk bygge- og anlægsvirksomhed. 

                                                           
138 Betænkning nr. 1570, s. 157. 
139 Ibid, s. 159.  
140 Owolabi et al, (2014) Causes and effect of delay on project construction delivery time, s. 197. 
141 Ibid, s. 197. 
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Det forekommer naturligt, at forsinkelser ikke er ønskelige ved udførelsen af en entreprise. I 

undersøgelsen fortaget af Owolabi et al. (2014) lægger de vægt på, at forsinkelser ofte medfører, 

at projekter enten søges accelereret eller forlænget, hvilket i begge tilfælde er forbundet med øgede 

omkostninger.142 Derudover kan der forelægge mange grunde til, at en forsinkelse af et bygge- og 

anlægsprojekt ikke er ønskeligt. Eksempelvis kunne man forestille sig, at entreprisen angår den 

sidste vigtige brik i et større infrastruktursystem. Herved vil entreprisens forsinkelse ikke blot 

medføre konsekvenser for det enkelte arbejde, men pludselig ligeledes føre til, at hele 

infrastruktursystemets anvendelse forsinkes. Mange forskellige parter kan derfor have en interesse 

i, at entreprisen ikke forsinkes. 

Owolabi et al. (2014) kommer i deres undersøgelse frem til, at mangel på effektiv kommunikation 

mellem de involverede parter er en stor grund til forsinkelser.143 Det findes ikke relevant at 

anvende Dyer & Singhs (1998) hypotese om investeringer i vidensdeling, som direkte løsning på 

problemet om forsinkelser i bygge- og anlægsprojekter. Derimod synes det interessant at 

undersøge, hvorvidt bygherren gennem et kontraktdesign, kan skabe incitamentsforenelighed, der 

mindsker risikoen for, at der sker forsinkelser i entreprisen. Det er forfatteren af dennes afhandlings 

synspunkt, at det kan argumenteres for, at en bestemmelse om incitamenter til at sikre rettidig 

levering, kan anses at skabe en mere effektiv kommunikation mellem parterne. Dette synspunkt 

anholdes med baggrund i PA-teorien, hvori det fastlægges, at forenelige incitamentsstrukturer bl.a. 

er medvirkende til at formindske asymmetriske information mellem parterne. 

I tråd med nærværende afhandlings synsvinkel, holdes fokus på de muligheder, bygherren har for 

at sikre rettidig levering. I det følgende undersøges derfor, om bygherren, gennem implementering 

af bonus ved mangelfri levering til aftalt tid, jf. APP Incitamenter § 3, kan forøge sandsynligheden 

for, at levering sker rettidigt og uden mangler. 

 

4.3.2. Optimalt kontraktdesign 

Kort sagt finder PA-teorien anvendelse på nærværende problemformulering, da entreprenørens 

handlinger har en direkte tilknytning til bygherrens interesser. Det skal undersøges, hvorledes 

                                                           
142 Owolabi et al, (2014) Causes and effect of delay on project construction delivery time, s. 198. 
143 Ibid, s. 204. 
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bygherren kan skabe incitamentsforenelighed gennem et kontraktdesign, der sørger for, at der ikke 

sker forsinkelser i projektet. 

I forbindelse med kontraktdesignet vil den mest simple løsning være, at bygherren konciperer en 

kontrakt, der indeholder præcise og detaljerede informationer, om det ønskede resultat, samt binder 

entreprenørens kompensation op på udførelsen af dette resultat. Kompensationen kunne 

eksempelvis delvis knyttes op på en bonus ved rettidig aflevering, som det er tilfældet i APP 

Incitamenter § 3. Så længe der ikke er nogle eksterne faktorer, der kan påvirke entreprenørens 

mulighed for at levere rettidigt, kan entreprenøren med sikkerhed opfylde betingelsen om rettidig 

levering, ved at udøve en passende indsats. Det kunne ske ved at hyre flere arbejdere, betale for 

overtid eller lignende tiltag, der ville sørge for, at entreprisen blev færdig til den aftalte tid. Så 

længe omkostningen ved disse tiltag er mindre end den bonus, entreprenøren vil modtage for 

rettidig levering, vil entreprenøren altid levere rettidigt, da dette er profitmaksimerende. 

Teorien må dog afvige fra virkeligheden, idet der i den virkelige verden unægtelig kan forekomme 

eksterne faktorer, der har en effekt på projektets leveringstid, som entreprenøren ikke har mulighed 

for at påvirke. En bonusbestemmelse der knytter sig udelukkende til entreprenørens rettidige 

aflevering, vil derfor pålægge entreprenøren alt risiko for, at der sker uforudsigelige 

omstændigheder, der udskyder leveringsdagen. Dette kaldes for resultat-baserede incitamenter.144 

En anden måde hvorpå bygherren kan skabe et incitament for entreprenøren, der er i 

overensstemmelse med bygherrens interesse, er at knytte bonus op på specifikke handlinger. I 

sådanne tilfælde skal kontrakten indeholde klare handlinger, som ved opfyldelse sikrer, at 

entreprenøren opnår bygherrens ønskede resultat. Såfremt denne kontraktform var mulig, ville det 

mindske risikoen, der bliver lagt over på entreprenøren, hvilket medfører, at denne skulle have en 

lavere aflønning for at acceptere arbejdet. Der foreligger dog en række vanskeligheder herved. 

Først må det understreges, at et større bygge- og anlægsprojekt indeholder et utal af 

forskelligartede opgaver, hvorfor det vil være noget nært umuligt at specificere alle tænkelige 

arbejdsopgaver ned til den mindste detalje, eller i alt fald eksorbitant omkostningstungt. Derudover 

må man hense til, at selv hvis alle handlinger kunne specificeres nænsomt i kontrakten, er det ikke 

                                                           
144 Lando, H. (2011) How to Allocate Risk in a Large Construction Project, - A theoretical framework applied to 

central contract terms, s. 8. 
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alle entreprenørens handlinger, der er observerbare for bygherren. Entreprenøren vil derfor have 

mulighed for at skulke, uden at bygherren har mulighed for at opdage det.145 

I store bygge- og anlægsprojekter, hvor det antages, at entreprenøren skal udføre et hav af 

forskelligartede opgaver, hvor ikke alle er observerbare for bygherren, taler det for, at aflønne 

entreprenøren for observerbare resultater, hvor entreprenøren har en mulighed for at påvirke 

resultatet gennem sine handlinger.146 Bygherrens mulighed for at strømline entreprenørens 

egeninteresse, så denne er i overensstemmelse med bygherrens, undersøges bl.a. af Bajari and 

Lewis (2009). De finder frem til, at entreprenører i høj grad har en mulighed for at påvirke 

leveringstiden, og at incitamentsstrukturer, der giver dem et incitament hertil, i høj grad påvirker 

dem til at opnå dette mål.147 I det følgende undersøges derfor den resultat-baserede aflønningsform, 

eksemplificeret gennem bonus ved mangelfri og rettidig levering i APP Incitamenter § 3. 

Bonussen vil naturligvis give entreprenøren et incitament til at levere rettidigt, men det skaber 

ligeledes en risiko for ikke at opnå denne resultat-baserede aflønning. Som bekendt betaler 

bygherren en risikopræmie, der stiger i takt med risikoen, der pålægges entreprenøren alt afhængig 

af entreprenørens risikoprofil. Både bygherrens og entreprenørens risikoprofil bliver derfor 

diskuteret i afsnit 4.3.3 og 4.3.4. En vigtig pointe er, at des mere risikoavers entreprenøren er, jo 

større kompensation skal denne tildeles, hvis mere risiko pålægges denne part, og omvendt. Det 

vil derfor ikke i alle tilfælde være ønskeligt for bygherren at pålægge for meget risiko på 

entreprenøren, da dette skal modsvares med en højere bonus. Dette er en vigtig afvejning, som en 

bygherre er nødt til at foretage, når den nærmere risikoallokering i kontrakten fastsættes. Hvis 

bygherren selv kan bære noget af risikoen bedre end entreprenøren, kan dette derfor være at 

foretrække for bygherren. 

Dermed kan delkomponenter, der taler for, at entreprenørens kompensation skal knyttes op til en 

resultat-baseret aflønning ved bonus ved rettidig levering, opsummeres til særligt at afhænge af 

entreprenørens mulighed for at påvirke, hvornår levering sker, samt parternes risikoprofil. Disse 

parametre er derfor genstand for nærmere undersøgelse i den videre analyse. 

                                                           
145 Lando, H. (2011) How to Allocate Risk in a Large Construction Project, - A theoretical framework applied to 

central contract terms, s. 9. 
146 Ibid, s. 9. 
147 Lewis, G. and Bajari, P. (2001) Procurement contracting with time incentives: theory and evidence. 
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4.3.3. Entreprenørens mulighed for at påvirke leveringsdagen 

Som tidligere konkluderet, vil der naturligvis i virkelighedens verden eksistere visse eksterne 

faktorer, der bevirker bygherrens mulighed for selv at påvirke leveringsdagen. Sagt med andre ord 

kan der være en sandsynlighed for, at entreprenøren ikke leverer rettidigt, selv i det tilfælde hvor 

han foretager alle tænkelige forbehold – naturligvis inden for rimelighedens grænser ift. 

omkostninger. Entreprenørens vurdering af hvor stor en sandsynlighed der er, for at der 

forekommer eksterne faktorer, spiller derfor en stor rolle ved fastlæggelsen af bonussens størrelse, 

i spørgsmålet om at skabe incitamentsforenelighed. Denne vurdering vil naturligvis i høj grad 

afhænge af den enkelte entreprenør og dennes subjektive vurdering af risikoen. Derudover vil det 

ligeledes afhænge af det specifikke bygge- og anlægsprojekt, hvilke eksterne forhold der er mest 

sandsynlige for at påvirke leveringsdagen. Størstedelen af entrepriseaftalers udførelse foregår i det 

fri, hvorfor de følgelig er underlagt naturens kræfter til en vis grad. Støbearbejder er særdeles 

påvirkeligt af luftens temperatur og fugtighed, nedbørsmængden kan påvirke gravearbejde, 

vandets dybde og strømforhold har betydning for arbejde i vandet, og vind spiller en stor rolle i 

forbindelse med arbejde i højden. Sidst vil jordbundsforholdene have betydning for alle projekter, 

hvor der arbejdes i jorden.148  

Såfremt det specifikke bygge- eller anlægsprojekt er kendetegnet ved at være eksponeret for mange 

eksterne faktorer, der kan påvirke afleveringsdagen, vil det således ikke være gavnligt at indføre 

en resultat-baseret aflønningsform, medmindre disse risici kan sænkes ved at tage de rette 

forbehold. Dette antages, særligt med afsæt i, at den risiko der pålægges entreprenøren skal 

modsvares med en tilsvarende større bonus. Medmindre bygherren opnår en fordel ved, at der sker 

rettidig levering, der overstiger omkostningerne ved at betale en større bonus, vil det dermed ikke 

at være ønskeligt for bygherren at indføre bonusbestemmelsen. I disse tilfælde vil det formentlig 

være mere fordelagtigt, at knytte aflønningen op på entreprenørens handlinger, såfremt disse er 

observerbare for bygherren. 

Modsat vil en resultat-baseret aflønningsform være særdeles attraktiv i de tilfælde, hvor 

entreprenøren har en mulighed for i høj grad at påvirke, hvorvidt levering sker rettidigt, og hvor 

                                                           
148 Hansen, O. (2008) Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab, s. 71. 
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entreprenørens handlinger ikke er observerbare for bygherren. I disse tilfælde vil APP Incitamenter 

§ 3 være en effektiv bestemmelse til at danne incitamentsforenelighed mellem parterne. 

 

4.3.4. Entreprenørens risikoprofil 

Parternes risikoprofil har stor betydning for, for valget af aflønningsform. Det skyldes i 

særdeleshed, at risikoallokeringen afhænger af, hvordan man stiller sig overfor at påtage sig risiko. 

Der synes i litteraturen at være en klar formodning for, at entreprenører hovedsageligt er 

risikoaverse. Dette pointeres særligt gennem begrundelser omhandlende entreprenørens 

begrænsede mulighed for diversifikation, idet deres portefølje af bygge- og anlægsprojekter typisk 

består af få projekter af gangen.149 Dette betyder, at entreprenøren ikke har store muligheder for at 

reducere sin risiko gennem diversificering på en række forskellige projekter. 

Ydermere understreges antagelsen om entreprenørens risikoprofil som risikoavers af, at 

entreprenørvirksomheder ofte har begrænset likviditet, hvorfor eventuelle tab/eller ikke realiserede 

gevinster, kan have en stor betydning for firmaet økonomiske situation.150 I 2017 fandtes den 

gennemsnitlige likviditetsgrad i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen at være faldet til 1,33. 

En likviditetsgrad under 1 betyder, at den kortfristede gæld er større en omsætningsaktiverne, 

hvorfor virksomheder kan have svært ved at honorere sine forpligtelser.151 Likviditetsgraden på 

1,33 er altså ikke på dette faretruende niveau, men det vidner heller ikke om et stort økonomisk 

råderum. I forbindelse hermed det værd at nævne, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen 

i Danmark opererer med meget lave overskudsgrader i forhold til mange andre brancher. I en 

rapport af dansk byggeri, i samarbejde med Deloitte, fremgår det, at overskudsgraden i bygge- og 

anlægsbranchen var 4,6%.152 

Bygherreforeningen konkluderer ligeledes, at entreprenører er blevet mere risikoaverse.153 I 

forlængelse heraf finder de, at entreprenører foretrækker projekter karakteriseret som enkle og 

fleksible med begrænsede og gennemskuelige projektrisici. Desuden fremgår det, at entreprenører 

                                                           
149 Olsen, T. E. og Osmundsen, P. (2000) Sharing of Endogenous Risk in Construction, s. 7. 
150 Ibid, s. 7. 
151 Deloitte (2018) Bygge- og anlægsbranchen, s. 10. 
152 Ibid, s. 9.  
153 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked s. 16. 
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efterspørger tidlig dialog og en involvering tidligt i projektet, for at få muligheden for at afklare 

samt få indflydelse på allokeringen af risikoen.154 

Graden af risikoaversion er, som nævnt tidligere, meget vigtig i forhold til bygherrens interesse i 

at indskrive en resultat-baseret aflønning som APP Incitamenter § 3. På baggrund af ovenstående 

argumenter, antages det, at entreprenører som hovedregel er risikoaverse. Betydningen herved er 

derfor, at en entreprenør vil kræve en højere bonus i takt med at denne pålægges mere risiko. 

Bygherren skal derfor være meget opmærksom på risikoallokeringen, og i sidste ende vurdere, 

hvorvidt det kan betale sig at påtage noget af risikoen selv og dermed betale en lavere bonus eller 

omvendt. 

 

4.3.5. Bygherrens risikoprofil 

Det er vigtigt at fastslå, at bygherrens risikoprofil ligeledes spiller en stor rolle i spørgsmålet om 

risikoallokering. Såfremt denne er mere risikoavers end entreprenøren, kan det være i bygherrens 

interesse at lægge risikoen over på entreprenøren og så betale den påkrævende risikopræmie, og 

omvendt. 

Det skal huskes på, at nærværende afhandling tager udgangspunkt i en privat bygherre. Mange af 

de ovenstående pointer ift. entreprenørens risikoprofil vil ligeledes kunne gælde for bygherren. 

Bygherrens samarbejdspartnere giver da også udtryk for, at disse generelt må anses som værende 

risikoaverse.155 Ydermere argumenteres det for, at bygherrer som hovedregel er blevet mere 

risikoaverse på baggrund af de stadig mere komplekse kontraktrelationer og samarbejdsformer der 

eksisterer i branchen. Dette begrundes særligt i, at skiftende aftalerelationer mellem rådgivere, 

underrådgivere og leverandører medvirker til uklare ansvarsfordelinger. 

På baggrund af ovenstående er det nærværende afhandlings synspunkt, at bygherren såvel som 

entreprenøren som udgangspunkt er risikoaverse. Det må dog bero på den specifikke 

entrepriseaftale at vurdere, i hvor høj grad risikoaversionen foreligger for parterne og dermed, 

hvordan risikoen optimalt allokeres. Det er ikke formålet med denne afhandling, at fremtrække en 

                                                           
154 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 16. 
155 Bygherre Foreningen (2016). Professionelle bygherrers kompetenceudvikling, strategier for øget værdiskabelse s. 

19. 
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klar hovedregel, der gælder på tværs af alle entrepriseaftaler. Tværtimod er formålet at analysere 

og diskutere værdiskabende entrepriseretlige sammenhænge gennem incitamentsforenelighed. 

Bygherrens og entreprenørens risikoprofiler er vigtige at identificere i søgen på 

incitamentsforenelighed og ovenstående afsnit er med til at fremhæve tendenserne i branchen, samt 

hvilke forhold man skal være opmærksom på i den endelige risikoallokering.  

Idet både entreprenørens såvel som bygherrens risikoprofil typisk er risikoaverse, opstilles der ikke 

en klar hovedregel for, hvordan risikoen skal allokeres på tværs af bygge- og anlægsprojekter. 

Denne afhandling finder dog en række momenter, der taler for anvendelsen af APP Incitamenter 

§ 3 om bonus ved mangelfri og rettidig aflevering. Herved findes bestemmelsen, at give den private 

bygherre grundlag for at skabe økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed i de tilfælde, 

hvor bygge- og anlægsprojekter karakteriseres ved, at entreprenøren har en mulighed for at påvirke 

dagen for aflevering, når entreprenørens handlinger ikke er observerbare for bygherren og i 

tilfælde, hvor bygherren er mere risikoavers end entreprenøren. 

 

4.4 Delkonklusion 

Igennem teorien om Value Engineering er det fundet, at der er et økonomisk rationale for at 

implementere APP Incitamenter § 2 i en entrepriseaftale. Endvidere findes, at entreprenørens 

optimeringsforslag har et stort potentiale for at skabe relationsrente, idet parterne gennem 

investeringer i vidensdeling, opnår en fælles læring og øger kommunikationsniveauet. Slutteligt 

kan der i kontrakten skabes incitamentsforenelighed gennem besparelsens økonomiske fordeling 

mellem parterne. Det skal sikres, at entreprenøren får dækket sine omkostninger ved at komme 

med optimeringsforslag, samtidig med at bygherren ikke betaler en større bonus, end den 

besparelse forslaget medfører. En aftalt andel af besparelsen i dette rum, vil lede til 

incitamentsforenelighed. 

APP Incitamenter § 3 er fordelagtig for bygherren at indskrive i aftalegrundlaget i tilfælde, hvor 

mangelfri og rettidig aflevering har en særlig høj prioritet. Bestemmelsen kan skabe en 

incitamentsstruktur, der sikrer, at entreprenøren handler i overensstemmelse med bygherrens 

interesser. Den findes særligt at have sin berettigelse i tilfælde, hvor entreprenøren har mulighed 

for at påvirke dagen for aflevering, samt når bygherren ikke har mulighed for at observere og 

specificere alle entreprenørens handlinger i kontrakten. 
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Både §§ 2 og 3 i APP Incitamenter konkluderes derfor at give bygherren mulighed for at kunne 

skabe økonomisk gevinst gennem incitamentsforenelighed. Hvor APP Incitamenter § 3 findes at 

være situationsbestemt til tilfælde, hvor bygherren har en særlig interesse i, at der sker mangelfri 

og rettidig levering, er APP Incitamenter § 2 fundet at være fordelagtig at indskrive i langt de fleste 

entrepriseaftaler, og den anses tilmed at have et stort potentiale for at skabe relationsrente gennem 

tættere samarbejde.  
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5. Konklusion 

På baggrund af den erhvervsjuridiske metode er det vist, at AB18 som entrepriseretligt afsæt kan 

være værdiskabende for den private bygherre. 

Afhandlingens brug af udvalgte økonomiske teorier begrunder det økonomiske argument for 

tættere samarbejde i den prækontraktuelle fase, og i perioden inden arbejdets udførelse. PA-teorien 

benyttes til at udforme et kontraktdesign, hvorved parterne kan skabe økonomisk gevinst gennem 

incitamentsforenelighed. Derudover inddrages teorien om relationel værdiskabelse for at 

kvantificere den potentielt værdiskabende effekt af betydelige investeringer i vidensdeling.  

Dernæst er samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33 fortolket, og den juridiske analyse viser, 

at bestemmelsen giver en vis mulighed for at leve op til hensigten, nemlig at styrke samarbejdet 

mellem parterne i entrepriseaftaler. Reglens anvendelsesområde gælder alle tænkelige aftaleparter 

i entrepriseaftalen, og det udtrykkes direkte, at parterne skal samarbejde loyalt for at undgå fejl, 

forsinkelser og fordyrelser. Ydermere afdækker den juridiske analyse, at der er tale om en generel 

pligt, hvorfor der gælder en række delforpligtelser, der er essentielle at lokalisere, for at danne et 

retvisende billede af rækkevidden i samarbejds- og loyalitetspligten i AB18 § 33. Herved er både 

den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning samt AB18 blevet genstand for nærmere analyse. 

Analysen har vist, at den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning har afgørende betydning for 

entrepriseaftaler gennem den loyale oplysningspligt og underretningspligten. Den loyale 

oplysningspligt kommer til udtryk i AB18 § 4, der konkluderes at være en delforpligtelse til AB18 

§ 33. Bestemmelsen indeholder krav til, hvilke oplysninger bygherren skal videreformidle til 

entreprenøren gennem udbudsmaterialet. Bygherrens pligt til at skrive et entydigt udbudsmateriale 

vurderes at være essentiel for et succesfuldt samarbejde i bygge- og anlægsprojekter og fordrer 

økonomisk gevinst. Imidlertid konkluderes effekten heraf i sig selv ikke nok til at skabe 

relationsrente. Ydermere findes AB18 § 19, pligten til at afholde projektgennemgang, ligeledes at 

være en delforpligtelse til AB18 § 33. Formålet med bestemmelsen er at få bygherren og 

entreprenøren til at samarbejde tættere og opnå større fælles forståelse for projektet. 

Underretningspligten kommer i særdeleshed til udtryk heri, gennem entreprenørens pligt til at 

underrette bygherren om opdagelsen af uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder 

i projektet. Betingelserne for partner-specifik absorberingskapacitet vurderes at være opfyldt, 

hvorfor muligheden for at skabe relationsrente er til stede. Bestemmelsen vurderes dog ikke at 
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være vidtgående nok, hvorfor det findes, at om end der skabes økonomisk gevinst i aftaleforholdet, 

anses forpligtelsen ikke tilstrækkelig til at skabe relationsrente. 

Tilvalgsbestemmelser i APP Incitamenter, giver mulighed for at indskrive positive 

incitamentsstrukturer, med det formål at gavne alle parter og det konkrete projekt. Specifikt angår 

det APP Incitamenter § 2 om bonus ved besparelser. I medfør heraf skabes mulighed for 

entreprenøren til at komme med optimeringsforslag, der vurderes økonomisk fordelagtige. 

Optimeringsforslagene danner en mulighed for at investere i vidensdeling i en sådan grad, at de 

har potentiale for at skabe relationsrente i projektet. En vigtig pointe i forhold til at sørge for 

incitamentsforenelighed gennem bestemmelsen, findes vha. PA-teorien at være, at andelen af 

besparelsen der tilfalder entreprenøren, skal være stor nok til at dække entreprenørens 

omkostninger, men ikke stor nok til, at denne overstiger bygherrens økonomiske gevinst. APP 

Incitamenter § 3 omkring bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid findes fordelagtig at 

indskrive i bygge- og anlægsprojekter, hvor mangelfri og rettidig levering har høj prioritet. Særligt 

i forbindelse med projekter der er karakteriseret ved entreprenørens mulighed for at påvirke 

afleveringsdagen, og hvor bygherren ikke kan observere entreprenørens handlinger, kan 

bestemmelsen med fordel medføre incitamentsforenelighed i entrepriseaftalen, uden at bonussen 

opnår eksorbitante højder til byrde for bygherren. 

AB18 kan dermed konkluderes at være et nyt entrepriseretligt aftalegrundlag, som understøtter 

muligheden for, at den private bygherre kan opnå økonomisk gevinst gennem 

incitamentsforenelighed i bygge- og anlægsprojekter. De identificerede delforpligtelser til AB18 

§ 33 findes at være essentielle for et succesfuldt samarbejde mellem bygherren og entreprenøren, 

der kan medføre større økonomisk værdi. Ydermere indeholder tilvalgsdokumentet, APP 

Incitamenter, bestemmelser, der er fordelagtige at bringe ind i entrepriseaftalen. Hvor APP 

incitamenter § 3 har sin relevans i projekter, hvor mangelfri og rettidig aflevering prioriteres, 

skaber APP Incitamenter § 2 på tværs af alle bygge- og anlægsarbejder en stor mulighed for at 

skabe relationsrente. 
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AB72 Betænkning Betænkning nr. 620 afgivet af Udvalget vedrørende revision af Almindelige 

Betingelser for arbejder og leverancer 

AB92 BET nr. 4040 af 10/12/1992: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- 

og anlægsvirksomhed (AB 92)  

AB92 Betænkning Betænkning nr. 1246 fra Udvalget til revision af Almindelige Betingelser for 

arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72) 
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APP Incitamenter VEJ nr. 9028 af 10/01/2019: Katalog over tilvalgsbestemmelser for 

incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Incitamenter) 

Arbejdsmiljøloven Lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19/09/2017 

Købeloven Lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014 

Lov om forretningshemmeligheder Lov nr. 309 af 25/04/2018  

Markedsføringsloven Lov nr. 426 af 03/05/2017 

Miljøbeskyttelsesloven Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13/03/2019 

Museumsloven Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014 

UNIDROITS Principles UNIDROIT (2016). UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contracts.  

 

Rets- og voldgiftspraksis 

Ugeskrift for Retsvæsen 

U 2007.3027H 

U 2000.1366H 
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Kendelser om Fast Ejendom 

KFE 1981.4VBA 

KFE 1996.12VBA 

 

 

  



Side 85 af 86 
 

Bilag 

Bilag 1: Byggeriets parter156 

Medlem Indstillet af 

Lone Fønss Schrøder (formand) Klima-, energi- og bygningsministeren  

Juridisk konsulent Claus Pedersen, BL (til 1. august 
2016) 
Juridisk chef Birgitte Fæster, Byggeskadefonden 
(fra 1. august 2016) 

BL Danmarks Almene Boliger 

Direktør Henrik Lindved Bang, Bygherreforeningen Bygherreforeningen 

Kontorchef Bo Kobber Petersen, Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen 

Chefjurist Preben Dahl, Danske 
Arkitektvirksomheder 

Danske Arkitektvirksomheder 

Projektdirektør Henrik Fausing, Dansk Byggeri Dansk Byggeri 

Chefjurist Marianne Kaae Nielsen, Region 
Hovedstaden 

Danske Regioner 

Branchedirektør Elly Kjems Hove, Dansk Industri 
(til 15. februar 2016) 
Chefkonsulent Mogens Hansen, Dansk Industri (fra 
15. februar 2016) 

Dansk Industri 
 

Legal Director Erik Simonsen, Rambøll Danmark 
A/S 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører 

Funktionsleder Birgitte Brun, Aarhus Kommune (til 
15. februar 2016) 
Projektchef Henrik Rudfeld, Aarhus Kommune (fra 
15. februar 2016) 

Kommunernes Landsforening 

Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen Kooperationen 

Chefjurist Peter Andersen, SMVdanmark SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet) 

Underdirektør Jan Eske Schmidt, TEKNIQ TEKNIQ 

Specialkonsulent Vibeke Schiøler Sørensen, 
Vejdirektoratet 

Vejdirektoratet 

Fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 

 

 

 

                                                           
156 Betænkning nr. 1570, s. 6-7 
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Bilag 2: Byggeriets værdikæde157 

 

 

Bilag 3: Visualisering af AB18 § 19158 

 

                                                           
157 Deloitte og dansk byggeri – Bygge- og anlægsbranchen 2018, s. 15 
158 https://vaerdibyg.dk/case/visualiseringer-af-ab18-abr18-bestemmelser/ 

https://vaerdibyg.dk/case/visualiseringer-af-ab18-abr18-bestemmelser/

