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English Summary  
The Danish construction industry is subject to general conditions known as AB92 or ABT93. 

The construction industry is subject to a great amount of risks, which is allocated between the 

constructor and the owner. The two sets of standard conditions is mostly identical but allocates 

risk differently depending on the choice of construction method. In design-bid-build the owner 

bears the risk of planning and coordination, this risk shift to contractor in design-build 

constructions. In recent years new methods of cooperation has surfaced in construction. 

Partnering is an agreement to cooperate on terms that focuses on the importance of joint utility 

maximization. Partnering effects the relation between the contractor and the owner and the 

parties are expected to accept cost to strengthen the cooperation. 

According to AB 92 and ABT 93 the party who is closest to influence the risk and handle the 

consequences should bear that risk and force majeure risk should be allocated between the 

owner and the contractor.  

The owner has the right to make changes in the work and due to that right the owner has the 

responsibility for the consequences of the changes. When the contractor is in a position where 

his position cannot be degraded, the changes will be considered as efficient from the Kaldor-

Hicks and Pareto efficiency criteria’s.  

Should a risk of force majeure incur the risk is distributed between the contractor and the 

owner. The contract allocated the risk of time to the owner and the economic risk to the owner. 

This can be considered efficient, when the contract value is maximized. The contract value can 

be maximized when the risk is borne by the party that most efficient can handle the 

consequences.  

The contractors bears the risk of damage to the work, if the work has not been completed and 

transferred to the owner. When a contractors work this is considered to be efficient when the 

contractor is the party that can handle the risk less costly.  
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Kapitel 1: Introduktion og metode  

1.1 Indledning  

I ethvert byggeri indgås en entreprisekontrakt mellem en bygherre og en entreprenør. Denne 

entreprisekontrakt er ofte baseret på standardvilkårene AB 92 eller ABT 93. AB-reglerne 

fastsætter parternes forpligtelser og rettigheder. Reglerne omhandler eksempelvis 
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bestemmelser om ændringer i arbejdet, risikofordeling, ansvar ved mangler og forsinkelser, 

tidsfristforlængelse og behandling af konflikter.1  

I slutningen af 90’erne brød den entrepriseretlige mellemform partnering frem i Danmark. 

Partnering har til formål at fremme samarbejdet mellem byggeriets parter gennem tillid, 

åbenhed og inddragelse samt fokusere på fælles målsætninger, der baseres på en fælles 

økonomisk interesse og fælles nyttemaksimering.  

I 2015 besluttedes det at AB-systemet skal revideres. Dette skyldes bl.a. at AB-reglerne er ældre 

end en del af de nyere entrepriseretlige mellemformer, og derfor ikke er tilpasset anvendelsen 

af partnering. Derfor anses det som relevant, at fastlægge hvordan risiko allokeres mellem 

bygherren og entreprenøren i standardvilkårene, og i hvilket omfang denne risikoallokering 

påvirkes af partnering, med henblik på at udlede hvorvidt denne risikoallokering kan betragtes 

som efficient, og i hvilket omfang reglerne bør justeres således at efficiente resultater opnås.  

Samarbejdet mellem entreprenøren og bygherren er væsentligt for byggeriets succes. Når 

entreprenøren og bygherren har indgået en kontrakt, og entreprenøren skal udføre et stykke 

arbejde på vegne af bygherren kan flere problemer opstå herunder eksempelvis moral hazard, 

motivationsproblemer, incitamentsgivning og konflikter samt løsninger af disse.  Problemer 

medføre risici for parterne, og det er således relevant, hvorledes disse problemer er til stede, 

hvordan de løses og i hvilket omfang partnering bidrager til at afhjælpe problemerne.  

 

1.2 Formål og synsvinkel  

Formålet med denne afhandling er, at foretage en teoretisk analyse af hvorledes risiko allokeres 

i entreprisekontrakten og i hvilket omfang allokeringen kan betragtes som efficient, samt 

hvilken effekt partnering har på kontraktrelationen og hvordan samarbejdsformen bidrager til 

værdiskabelse i kontrakten. Ved at anvende både jura og økonomi belyses kontraktrelationen 

fra to forskellige vinkler, der bidrager til en bedre helhedsforståelse, og formålet med dette er 

således at kunne kombinere de to forskellige fagområder for at kunne fremsætte forslag til 

hvorledes reguleringen bør justeres.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i risikoallokeringen mellem bygherre og entreprenøren i en 

entreprisekontrakt og hvilken effekt anvendelsen af partnering har på denne kontraktrelation. 

Der fokuseres primært på forholdet mellem bygherren og entreprenøren og selve 

                                                        
1 Vejledning nr. 22 af 31. januar 1994,  s. 3   
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kontraktrelationen, men også et samfundsmæssigt perspektiv inddrages, idet entreprise har en 

stor samfundsmæssig værdi, og det er således ikke alene interessant hvilken værdi som 

parterne indbyrdes knytter til kontrakten, men også hvordan kontrakten skaber den størst 

samlede værdi. Der tages ydermere udgangspunkt i risikoallokeringen når parterne har 

vedtager standardvilkårene AB92 og ABT 93 i entreprisekontrakten og afhandlingen 

beskæftiger sig derfor kun med dansk entrepriseret.  

 

1.3 Problemformulering  

Problemformuleringen består af en juridisk, en økonomisk og en integreret problemstilling.  

Juridisk 

Hvordan allokeres risiko mellem parterne ifølge AB 92 og ABT 93 og hvordan påvirker 

samarbejdsformen partnering denne risikoallokering?  

Økonomisk 

Hvilke risici opstår i en kontraktrelation mellem bygherre og entreprenør og hvilken effekt har 

partnering? Kan risikoallokeringen ifølge AB-vilkårene betragtes som efficient?  

Integreret  

I hvilket omfang bør de entrepriseretlige regler reguleres således at en efficient løsning 

tilskyndes i entreprisekontrakten?  

1.4 Afgrænsning  

Afhandlingen beskæftiger sig alene med dansk entrepriseret, og medtager således ingen EU-

retlige problemstillinger, årsagen til dette er at afhandlingen alene fokusere på risikoallokering 

efter de danske standardvilkår for entreprise. Ydermere inddrager afhandlingen ingen 

udbudsretlige problemstillinger, herunder forhandlingsforbuddet, idet afhandlingen fokusere 

på kontrakten efter indgåelsen og de udbudsretlige regler beskæftiger sig med regulering af 

forløbet før aftalens indgåelse.  

Ydermere beskæftiger afhandlingen sig alene med de udvalgte bestemmelser om risiko, som 

anses for relevante for besvarelsen af de problemer, som er opstillet i casen.  

Staten er underlagt visse begrænsninger i aftalefriheden, idet statslige anlægs- og 

byggeprojekter skal anvende AB-reglerne, dog med mulighed for at fravige bestemmelser med 

henblik på anvendelse af partnering. Selvom bygherren i casen er den danske stat, fokusere 
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afhandlingen ikke specifikt på om, der er tale om en statslig eller en privat bygherre, idet AB-

vilkårene anvendes uændret.  

1.5 Anvendelse af case 

Opgaven tager udgangspunkt i en fiktiv case. Det skal her fremhæves, at reglerne for statslige 

bygge og anlægsprojekter kun medtages i begrænset omfang selvom bygherren i casen er den 

danske stat, og at EU-retlige problemstillinger ikke berøres selvom det omhandlede byggeri 

sker mellem to EU-lande.  

1.5.1 Case beskrivelse  

Der skal bygges en bro mellem Tyskland og Danmark. I forbindelse med byggeriet oprettes 

Tysklandsbroen A/S, et selskab som ejes af den danske stat. Tysklandsbroen A/S er bygherre 

og vil indgå en partneringaftale med artikekt, ingeniøren og entreprenøren eller 

entreprenørene. Byggeriet estimeres ved begyndelsen at tage 6 år at udføre. Under byggeriet 

sker følgende hændelser.  

 

12 mdr. inde i projektet fremsætter Tysklandsbroen A/S skriftligt et krav om ændring i 

byggeriet til virksomheden Bropillen A/S. Det pågældende stykke arbejde har alene været 

udført af denne virksomhed. Ændringen betyder, at det arbejde som allerede er udført skal 

gennemgå yderligere arbejde, hvilket påregnes at medføre at færdiggørelsen af arbejdet vil 

forsinkes med 2 mdr. Arbejdet kan koordineres således at efterfølgende entrepriseaftaler kan 

begynde rettidigt.  

Bropillen A/S kræver dermed forlængelse af tidsfristen til færdiggørelsen af entreprisen med 

den påregnede tid på 2 mdr. og forøgelse af kontraktsummen med 10 mio. kr.   

En mandag morgen møder håndværkerne op på byggepladsen, og til deres store overraskelse 

har der i løbet af weekenden været udbudne gæster, som har brudt ind og beskadiget både 

materiel og materialer. Hele byggepladsen har været afskærmet samt aflåst og udstyr m.m. har 

været afslåst i opsatte containere. Entreprenøren er selvfølgeligt meget ærgelig ,og kræver af 

bygherren 4 ugers tidsfristforlængelse grundet den forsinkelse i tidsplanen, som hærværket 

medfører pga. at en del af udstyret enten skal erstattes eller repareres.  

Senere i byggeriet udføre virksomheden Stål & Sten ApS arbejde på broen. Under arbejdet 

påbegynder virksomheden Beton & Søn A/S et andet seperat stykke arbejde, som udføres 

uafhængigt af Stål & Sten ApS´s arbejde. Under byggeriet beskadiger Beton og Søn A/S ved en 
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fejl det arbejde, som Stål & Sten ApS har udført, da de fejlagtigt taber en del betonklodser imens 

de flyttes med kran. Omkostningerne til udbedring af skaden udregnes til 750.000 kr.  

1.6 Struktur  

Afhandlingen er overordnet opdelt i 5 kapitler,  

hvor kapitel 2 indeholder et indledende kapitel, kapitel 3 indeholder den juridiske analyse, 

kapitel 4 indeholder den økonomiske analyse, kapitel 5 den integreret analyse og en samlet 

konklusion i kapitel 6. Kapitel 3 besvare det juridiske delspørgsmål i problemformuleringen og 

kapitel 4 besvare det økonomiske delspørgsmål. I kapitel 5 anvendes og analyseres resulaterne 

fra kapitel 3 og kapitel 4 til at besvare det integrerede delspørgsmål.  

I kapitel 2 gennemgås de grundlæggende begreber som entrepriseretten, der omfatter aftaler 

mellem bygherre og entreprenør, udførelsesentreprise, der relatere sig til anvendelsen af AB 

92, totalentreprise, der relatere sig til ABT 93 samt en beskrivelse af begrebet partnering, der 

betegnes som en samarbejdsform, som er baseret på tillid, åbenhed og samarbejde.  

I kapitel 3 analyseres risikofordelingen mellem parterne når AB 92 eller ABT 93 er vedtaget 

udfra de problemstillinger, som er angivet i casen. Herefter analyseres hvilken effekt 

anvendelsen af partnering har i forhold til risikoallokeringen mellem parterne.  

I kapitel 4 udledes det først og fremmest hvilke problemer, som opstår i en principal-agent 

relation mellem bygherren og entreprenøren, og hvilken effekt anvendelsen af partnering har i 

forhold til de angivne problemer. Herefter foretages en efficiens analyse af den nuværende 

risikoallokering.  

I kapitel 5 anvendes resultaterne fra kapitel 3 og 4 til at foretage en retspolitisk analyse af 

hvorvidt reguleringen bør justeres således at efficiente løsninger tilskyndes. Det udledes hvilke 

effekter som reallokering vil have og hvorvidt partnering kan anvendes som redskab til 

skabelse af efficiens.   

1.7 Juridisk metode 

1.7.1 Retsdogmatisk metode 

Den juridiske problemstilling besvares ved brug af den retsdogmatiske metode. Den 

retsdogmatiske metode anvendes for at udlede gældende ret, de lege lata. Gældende ret er 

resultatet af retsvidenskabelige analyser af juridiske problemstillinger.2  

                                                        
2 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier s. 29 
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Der er ingen rangorden mellem retskilderne i dansk ret, men ved retsdogmatisk fortolkning 

anvendes en rækkefølge. Retskildelæren kan deles op i 4 hovedgrupper: lovgivning, 

præjudikater, retssædvaner og forholdets natur.3 I denne afhandling anvendes de retskilder 

som findes at have relevans ift. besvarelse af problemformuleringen. Indenfor retskilden 

regulering gælder princippet om lex superior, hvor en trin højere regel går forud for en trin 

lavere regel, således at en trin lavere regel er ugyldig, såfremt denne strider imod en trin højere 

regel. I Danmark har grundloven højeste rang, herefter almindelige love som har højere rang 

end bekendtgørelser og andre administrative forskrifter som har en højere rang end private 

aftaler.4  

Retskilderne 

Der findes ingen lovgivning som generelt regulere forholdet mellem parterne i byggeriet. 

Entrepriseretten er karakteriseret ved aftalefrihed og kontrakten anses for at være en vigtig 

retskilde til at fastslå, hvilke rettigheder parterne har. Aftaler/kontrakter spiller en væsentlig 

rolle som regulering i samspillet mellem erhvervsdrivende. Kontraktfrihed er friheden til at 

indgå i en kontrakt med, hvem man ønsker og med det indhold, som parterne kan blive enige 

om. Princippet om kontraktfrihed og kontrakters bindende virkning – pacta sunt servanda er 

anerkendt som almindelige retlige grundsætninger.5  

Retspraksis  

Retpspraksis indenfor entrepriseret er domineret af voldgiftspraksis, idet vedtagelsen af AB 

indebærer at tvister skal afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, hvis 

afgørelser er bindende og endelige jf. AB § 47, stk. 1. Praksis fra civil voldgift efter voldgiftsloven 

har formentlig svag præjudikatværdi.6 

Standardvilkår  

AB er ikke lov, men et såkaldt agreed dokument, og skal vedtages i aftale mellem kontraherende 

parter for at have retsvirkning.7 AB er utvivlsomt dansk entrepriserets mest betydningsfulde 

standardvilkår.8 AB-reglerne er en del af aftalegrundlaget såfremt regelsættet er vedtaget og 

indeholder fordelingen af opgaver under byggeriets udførelse, parternes stilling ved 

                                                        
3 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier s. 49 
4 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier, s. 225 
5 Almindelig kontraktsret s. 14-15 
6 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier s. 172 
7 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier – s. 96 
8 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entrepriseret s. 13 
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arbejdsændringer og udforudsete forhold, parternes samvirke, risikofordelingen mellem 

parterne samt følgerne af forsinkelse og mangler. 9  Standard vilkår, der udarbejdes af den 

branche som i fælleskab anvender vilkårene kan få karakter af sædvaneret.10  

1.7.2 Komparativt element  

I den juridiske analyse sammenlignes bestemmelser om risiko fra to forskellige sæt 

standarvilkår, AB 92 og ABT 93. ABT 93 er udarbejdet direkte udfra AB 92 og de fleste af 

bestemmelserne er identiske. Dog anvendes reglerne forskelligt, idet ansvar og risiko tildeles 

anderledes. Forskellige og ligheder udredes i analysen og anvendes til at udlede den nuværende 

risikofordeling mellem parterne.  

1.8 Økonomisk metode  

Efter den retsdogmatiske analyse, som udleder gældende ret, undersøges det hvilke problemer 

som kan opstå i en kontraktrelation mellem bygherre og entreprenør samt hvorvidt den 

nuværende risikoallokering kan anses som efficient. I følgende gennemgås de relevante teorier, 

som anvendes i større eller mindre omfang til besvarelse af den økonomiske problemstilling i 

afhandlingen.  

 

 

Retsøkonomi 

Retsøkonomien tager udspring i artiklen; the problem of the social cost af Ronald Coase fra 

1960 som udgjorde begyndelsen af økonomiske studier af rettens formål og funktion. 

Retsøkonomien anvender økonomiske teorier, metoder og værktøjer til at analysere problemer 

i retten. Retsøkonomisk teori anvendes til forklaring af reglers effekt eller bidrage til 

fastsættelse af efficiente regler for parterne i markedet.11 Retsøkonomien omfatter både teorier 

som bygger på neoklassisk teori og teorier som betegnes som nyere institutionel økonomi.12 

Neoklassisk teori  

Neoklassisk teori bygger på den klassiske økonomiske teori13, men indføre nyttebegrebet og 

nytteteori. Nyttebegrebet består i at en rationel agent, under frihed, vil tage valg som 

                                                        
9 Betænkning nr. 1246, s. 16 
10 Gomard, Bernhard. 1996. Almindelig kontraktsret s. 255, n15.  
11 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier, s. 440 
12 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier, s. 439 
13 Klassisk økonomisk teori bygger på Adam Smiths værk ”The Wealth of nations”, 1776 som 
overordnet fastslog at to parter frivilligt indgår aftaler når begge parter kan opnå profit herved og 
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maksimere agentens nytte. 14  I den neoklassiske teori er grundstenen et ubegrænset 

rationalitet-princip, som giver økonomiske agenter ubegrænsede beslutnings-kompetencer til 

at udvise optimal adfærd. Ydermere ligges der vægt på antagelsen om profitmaksimering og 

forudsætninger som eksempelvis perfekt eller ufuldkommen information, der præcisere hvilke 

informationer som er til rådighed for virksomheder 15 . Den neoklassiske toeri består i at 

undersøge, hvilke resultater eller ligevægtstilstande profitmaksimerende adfærd giver, under 

forskellige markedsformer.16  

Pricinpal-agent teori  

Principal-agent teorien bygger på neoklassiske traditioner.  

Principal-agent teori beskæftiger sig med at løse de probleme,r som opstår når principalen og 

agentens interesser eller mål ikke er i overenstemmelse med hinanden samt de problemer, som 

opstår når principalen og agenten har forskellige tilgange til risiko.  

Et prinicpal-agent forhold kan katakteriseres som en relation mellem to parter: en principal og 

en agent. En principal overdrager en del af sin beslutningskompetence til agenten, som skal 

træffe en række beslutninger på principalens vegne. Det interessante ved principal-agent 

relationen er når der eksisterer asymmetrisk information, som medføre at principalen har 

mindre information om agentens handlinger end agenten har. Er dette tilfældet kan agenten 

udnytte principalens uvidenhed til at følge egne interesser uden at principalen opdager dette. 

Asymmetrisk information opstår enten fordi agenten har større ekspertise eller fordi 

principalen ikke direkte og uden omkostninger, kan observere agentens handlinger. Problemet 

løses bl.a. ved brugen af incitamentskontrakter, hvor principalens og agentens interesser søges 

forenet. Asymmetrisk information består enten i adverse selection (skjult information) eller 

moral hazard (skjult handling)17. Der fokuseres i opgaven primært på moral hazard, idet denne 

type af asymmetrisk information opstår efter kontraken er indgået. og derfor er mest relevant 

i forhold til analyse af problemer mellem bygherre og entreprenør i kontrakten. Teorien 

fokusere på, hvordan optimale eller incitamentsforenelig kontrakter kan anvendes i situationer 

                                                        
derved maksimeres den samlede velfærd. Ydermere fastlægger klassisk økonomisk teori at 
markedskræfterne er bestemmende for prisdannelse, udbud og efterspørgsel samt at staten bør undgå 
indgriben på markedet.  
14 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier, s. 438-439 
15 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi bind 2,  s. 53-54 
16 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi bind 2, s. 68 
17 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi bind 2, s. 164 
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med asymmetrisk information, hvor parterne er nyttemaksimerende. En optimal eller 

incitamentsforenelig kontrakt, skal finde den rigtige balance mellem omkostningerne ved at få 

agenten til at bære en større risiko (ved at indgå incitamentskontrakt) og de fordele som 

incitamenterne giver.18  

Antagelser i principal-agent teorien er, at parterne er egennyttemaksimerende og agere 

opportunistisk, agentens arbejdsindsats påvirker agentens nytte negativt, der er asymmetrisk 

information og principalen og agenten har som udgangspunkt forskellige interesser/mål. 

Coase 

Coase teoremet er opkaldt efter økonomen Ronald Coase, som udviklede teorien, som 

fastsætter at når der er ingen transaktionsomkostninger, ejendomsrettigheder er veldefineret 

og parterne er rationelle vil et efficient resultat opnås. Transaktionsomkostninger defineres 

som omkostninger til at overføre, etablere og opretholde ejendomsrettigheder, herunder 

omkostninger forbundet med information, forhandling og håndhævelse af rettigheder. 

Ejendomsrettigheder defineres som retten til at anvende, sælge og afskære andres brug af 

ejendommen.19  

 

 

Nyinstitutionel økonomi  

Nyinstitutionel økonomi er en interdisciplinær tilgang som kombinere både økonomi og jura.20 

Ny institutionel økonomi bygger på og udvider den neoklassiske teori. Nyinstitutionel økonomi 

anvender ikke antagelsen om at individer er fuldkommen rationelle, som ellers antages i den 

neoklassiske økonomi, men istedet antagelsen om begrænset rationalitet. Nyinstitutionel 

økonomi fokusere på private løsninger, og at i mange tilfælde vil parterne i konflikt kunne finde 

frem til en mere tilfredsstillende løsning, end der kan opnås ved anvendelse af generelle 

juridiske regler. 

Den neoklassiske økonomi antager at institutioner er overflødige, når der ikke er nogen 

transaktionsomkostninger. 21 Ifølge nyinstitutionel økonomi vil dette aldrig være tilfældet, idet 

der altid vil være omkostninger forbundet med en transaktion.  

                                                        
18 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi bind 2, s. 168 
19 Medema, Steven G. & Richard O. Zerbe (2015). Lessons from the coase theorem,  s. 72 
20 Klein, Peter G. (1999) New Institutional Economics, p. 456 
21 North, Douglass C. (1993) The new institutional economics and development – p. 1 
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Transaktionomkostning består i omkostninger forbundet med koordination og motivation. 

Koordinationsomkostninger er omkostninger forbundet med klarlæggelse af transaktionens 

bestemmelser, til kommunikation mellem parterne og tabte investeringer såfremt en 

transaktion ikke gennemføres. Disse omkostninger relatere sig primært til forløbet før 

kontraktens indgåelse. Motivationsomkostninger er omkostning som relatere sig til 

ufuldkommen information, informationsasymmetri og ustabilt samarbejde. 

Motivationsomkostningerne knytter sig til principal-agent problemerne som tidligere 

beskrevet.  

 

Relationelle og inkomplette kontrakter  

Der er to årsager til at fuldstændigt komplette kontrakter er umulige. Den første er, at der findes 

en uendelig mængde af omstændigheder, som kan indtræffe. og det vil være meget 

omkostningsfuldt eller umuligt at specificere betingelser for enhver mulig omstændighed. For 

det andet kan transaktionsomkostninger som eksempelvis omkostninger ved at udarbejde 

kontrakten, hændhæve bestemmelserne og omkostninger ved genforhandling af kontrakten, 

gøre det meget dyrt eller ueffektivt at kontrahere på visse omstændigheder. Et eksempel på 

inkomplette kontrakter er relationelle kontrakter, som beskriver fælles mål og principper som 

regulere forholdet.22  

En partneringaftale kan defineres som relationel, idet aftalen ikke fastsætter hvem der skal 

bærer hvilke risici, men istedet hvilket principper der skal samarbejdes under.    

Relationel kontraktteori fokusere på hvordan forholdet mellem de kontraherende parter kan 

sikre at opportunistisk adfærd undgås.23 Og gennemgås nærmere i forbindelse med teoriens 

anvendelse i den økonomisk analyse.  

 

Efficiens teori  

Formålet med den økonomisk analyse er bl.a. at finde ud af hvorvidt gældende ret kan defineres 

som at være efficient. Der findes flere forskellige efficiensbetragtninger, som definere efficiens 

forskelligt. I denne afhandlinger anvendes både Pareto-optimalitet og Kaldor-Hicks efficiens, 

som gennemgås i den økonomiske analyse. Pareto-optimalitet anvendes idet denne efficient 

                                                        
22Klein, Peter G. (1999) New Institutional Economics, s. 466-467 
23 Hviid, Morten (1999) Long-term contract and relational contracts s. 54 
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betragtning fokusere på parterne i kontraktrelationen, og Kaldor-Hicks efficiens betragtning 

anvendes for at udlede hvorvidt kontraktens samlede værdi kan maksimeres.  

1.9 Integreret metode 

Principal-agent teorien anvendes for at udlede hvilke problemer som kan opstå i en relation 

mellem bygherren og entreprenøren.  

Relationel kontraktteori anvendes for at beskrive hvorledes partnering kan anvendes, som 

løsning på nogle af de problemer som opstår i relationen.  

Økonomisk efficiensteori anvendes på gældende ret for at udlede hvorvidt gældende ret er 

efficient eller ej.  

 

Retspoltisk metode 

I denne afhandling integreres den juridiske analyse og den økonomiske analyse ved en 

retspolitisk analyse, som har til formål at fremsætte hvorvidt reguleringen i dansk 

entrepriseret specifikt ift. risikofordelingen mellem parterne i en entreprisekontrakt bør 

udformes således, at reguleringen tilskynder til et så efficient resultat som muligt.  

Som nævnt har den retsdogmatiske analyse til formål at udlede gældende ret – de lege lata, 

hvor den retspolitikken beskæftiger sig med, hvordan retten bør være. Retspolitik kan opdeles 

i de lege ferenda, hvor den retspolitiske analyse fremsætter forslag til lovgiver, om hvorvidt 

regler eller lovgivning bør ændres, og i de sentendia ferenda, hvor den retspolitiske analyse har 

til formål, at angive hvordan anvendelsen af love og regler bør være.24  

I denne afhandling tages der udgangspunkt i de lege ferenda, hvor retspolitikken fokusere på 

at angive hvordan lovgivning udfra betragtninger om efficiens bør udformes.  

Retspolitik kan defineres som: ”en retlig videnskabelig analyse, der har til formål at klarlægge, 

hvordan politiske formål og hensyn kan opnås via lovgivning, hvor adfærdsanalysen er baseret på 

eksempelvis økonomisk teori. Retspolitisk analyse har til formål så objektivt som muligt at angive, 

hvordan reguleringen bør være eller bør udformes for at opfylde målet”. 25  Definitionen kan 

illustreres som følgende:  

                                                        
24 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier, s. 29 
25 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina. 2011. Retskilder og Retsteorier,  s. 451 
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Det fremgår således, at økonomisk teori kan anvendes for at skabe forbindelse mellem 

retsdogmatikken og retspolitikken, ved at  der analyseres hvordan reglerne bør udarbejdes for 

at opnå et ønsket resultat.  

Kapitel 2: Introduktion 

2.1 Entrepriseretten 

Entrepriseretten omfatter hvorledes aftaler mellem entreprenør og bygherre skal reguleres. 26 

Entrepriseretten er hovedsageligt ulovbestemt og beror overvejende på den indgåede aftale.  

Vigtig aftaleretlig regulering sker gennem standardvilkår i branchen herunder Almindelige 

betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92) og Almindelige 

betingelser for totalentreprise (ABT93), der indeholder regler som regulere de særlige forhold 

ved byggeprocessen. Selvom AB finder anvendelse på kontraktforholdet, reguleres dette ikke 

udtømmende af AB’s bestemmelser, idet der må suppleres med andre gældende retsregler, 

specielle bestemmelser i den enkelte kontrakt, relevante sædvaner, kutymer og særligt 

retspraksis, som overvejende består af voldgiftspraksis på grund af voldgiftsbestemmelserne i 

AB.27  

 

AB er et agreed document, som er tilblevet gennem enighed ved forhandling mellem byggeriets 

parter: bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører samt (det nu nedlagte) 

Boligministeriet.28 AB er den dominerende retskilde indenfor entrepriseretten og vedtages i 

langt de fleste tilfælde som en del af entreprisekontrakten. AB-reglernes formål er at 

afbalancere interesserne hos parterne: bygherre og entreprenør.29  

                                                        
26 http://www.jura-guide.dk/entrepriseret. Entrepriseret. 
27 Hørlyck, Erik. 2014. Entreprise, s. 21 
28 Forfatters egen indskydelse i kursiv 
29 Betænkning nr. 1246, 1993. s. 16 

http://www.jura-guide.dk/entrepriseret
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Da AB 92 ikke er lov, men en række standard vilkår, er disse vilkår alene gældende såfremt 

parterne har vedtaget dette i kontrakten.30 Parterne kan frit aftale at fravige nogle af reglerne i 

AB92.31 ABT 93 er almindelige betingelser for totalentreprise og skal som ved AB 92 ligeledes 

tilsluttes af partnerne ved kontraktindgåelse.  

 

2.2 Etablerede entrepriseformer32 

2.2.1 Traditionel entreprise - Udførelsesentreprise 

Den traditonelle udførelsesaftale har lagt grundstenen for entrepriserettens udvikling i 

Danmark. Udførelsen af arbejdet, som entreprenøren har påtaget sig, sker på grundlag af det 

færdige projekt, som på forhånd er udarbejdet af bygherre og dennes rådgivere. Der er således 

en skarp opdeling mellem projektering og udførelse, idet bygherre beskriver sine behov 

endeligt før der sker aftale om udførelsen med entreprenøren. Entreprenøren skal således 

hverken rådgive eller projektere. 33 

 

Begrebet udførelsesentreprise dækker over både fag- og hovedentreprise. Begge defineres ved, 

at bygherren alene står for projekteringen. Ved fagentreprise indgår bygherren aftaler med de 

enkelte håndværksfirmaer (en eller flere enkelte aftaler) og ved hovedentreprise indgår 

bygherren en aftale med en hovedentreprenør, der er ansvarlig for hele udførelsen (én aftale). 

Denne entrepriseform kan også betegnes design-bid-build, der defineres ved at:” this approach 

splits construction on project into two distinct phases: design and construction”.34  

                                                        
30 Naldal, Torben. 2011. Byggeriets faser og organisering, s. 43 
31 Jessen, Christian Lomborg. 2014. Optimering af entreprisekontrakter.  
32 Hansen, Ole. 2013. Entrepriseretlige mellemfromer – Alle figurer i afsnit 2.2 er inspireret af 
kapitel 2.  
33 Hansen, Ole. 2013. Entrepriseretlige mellemformer, s. 20-21 
34 Wiggins, Patricia. 2009. Local agencies and design-build contracting, s. 2 
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I modsætning til den traditionelle entreprise står den moderne entreprise, hvor entreprenøren 

også påtager sig en forpligtigelse til at rådgive eller projektere.   

 

2.2.2 Totalentreprise 

Ved totalentreprise forstås i dansk ret jf. ABT93 § 1, stk. 2: en entreprise, der omfatter den 

væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget. 

Typisk indgås aftalen mellem bygherren og totalentreprenøren på baggrund af et 

byggeprogram, som indeholder bygherrens krav til byggeriet. Totalentreprenøren påtager sig 

herefter videregående projektering og udførelsen af arbejdet. Denne entrepriseform defineres 

også som design-build, hvilket beskrives som: ” one of the most popular alternatives to design-

bid-build.  Under design-build, the owner contracts with a single entity to both design and 

construct a project.  Before inviting bids, the owner prepares documents that describe the basic 

concept of the project, as opposed to a complete set of drawings and specifications of the final 

product”.35 

  

Overgangen mellem ovenstående to entrepriseformer er ikke skarp, og som betegnelse for 

tilfælde imellem traditionel entreprise og totalentreprise anvendes udtrykket 

”mellemformer”.36 

 

                                                        
35 Wiggins, Patricia. 2009. Local agencies and design-build contracting, s. 2 
36 Hansen, Ole og Iversen, Torsten. 2014. AB og nye aftaleformer i byggeriet, s. 46 
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2.2.3 Entrepriseretlige mellemformer  

En stor gruppe af nye aftaleformer fremstår som kontraktuelle mellemformer mellem 

traditionel udførelse og totalentreprise. Disse mellemformer kan minde mere eller mindre om 

henholdsvis den traditionelle udførelsesentreprise og totalentreprise. Der er ingen skarp 

afgrænsning imellem de forskellige aftaleformer, da den enkelte entrepriseaftale konstrueres 

således, at den får sin egen position mellem traditionel udførelse og totalentreprise. Fælles for 

mellemformerne er at de fraviger fra den grundlæggende ydelses- og ansvarsfordeling som AB-

systemet fastsætter.37  

 

 

2.2 Standardvilkårene AB 92 og ABT 93.  

AB-reglerne 

AB er dansk entrepriserets mest betydningsfulde standardvilkår. 38 AB betegnes agreed 

documents som er standardvilkår, der er blevet til gennem forhandling mellem repræsentanter 

for modstående interessegrupper. Som nævnt er AB 92 og ABT 93 ikke love og skal derfor være 

aftalt mellem parterne for at finde anvendelse.  

                                                        
37 Hansen, Ole, 2013. Entrepriseretlige mellemformer s. 30-31  
38 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entrepriseret, s. 13 
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Balancen i AB-vilkårene ligges i at parterne bærer risikoen for det, de er nærmest til at kunne 

påvirke. Bygherrerne må således som udgangspunkt bære risikoen for det, de stiller til 

rådighed for entreprenørerne, først og fremmest byggegrunden og udbudsmaterialet, mens 

entreprenørerne må bære risikoen for selve udførelsen og for, at ydelsen er som aftalt. 

Entreprenøren har iøvrigt ansvar for mangler og forsinkelser og er således en del af 

entreprenørens risiko. For upåregnelige forhold må risikoen fordeles mellem bygherren og 

entreprenøren.39  

 

AB 92 og ABT 93 regulerer vigtige forhold som eksempelvis: 

 Udbud og tilbudsgivning 

 Sikkerhedsstillelse og forsikring 

 Entreprisens udførelse 

 Betalingsforhold 

 Levering 

 Mangler 

 Tvister40 

AB 92 

AB 92 er udarbejdet med traditionel udførelsesentreprise for øje, hvor entrepriseaftalen indgås 

på grundlag af et allerede færdig udarbejdet projekt.41  Standardvilkårene sigter mod at give 

rimelig vilkår, hvilket har afgørende betydning for de kontraherende parter, i en 

entreprisekontrakt, som har væsentlig samfundsøkonomiske betydning.42  

 

AB 93 

ABT 93 adskiller sig ift. AB 92 på ovenstående områder ved, at der i reglerne i førstnævnte tages 

højde for, at totalentreprenøren ikke alene påtager sig forpligtigelse til at projektere.  

 

                                                        
39 Betænkning nr. 1246, 1993, s. 16 
40 www.danskeark.dk - Entreprisretlige forhold  AB 92, samt Betænkning nr. 1246, 1993 s. 
16 
41 Hansen, Ole. 2013. Entrepriseretlige mellemformer, s. 59 
42 Betænkning nr. 1246, 1993, s. 18 

http://www.danskeark.dk/
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ABT 93 har bred anvendelse i Danmark som grundlag for totalentrepriseaftaler. 

Totalentreprise betyder, at entreprenøren påtager sig både udførelse og den væsentlige del af 

projektering jf. AB 93 § 1, stk. 2.  Bestemmelserne i ABT 93 er udarbejdet med udgangspunkt i 

bestemmelserne i AB 92 og største delen af bestemmelserne er identiske.  

 

Totalentreprise betyder normalt, at bygherren kan begrænse teknisk rådgivning til 

udarbejdelse af et byggeprogram, som indeholder en beskrivelse af de grundlæggende krav, 

som bygherren forventer af projektet. Fordelen ved anvendelse af totalentreprise i stedet for 

traditionel entreprise antages at være, at bygherren kan udnytte entreprenørens særlige viden 

indenfor et specielt felt og derved optimere projekteringsfasen. Ydermere opnår bygherren et 

mere enkelt ansvarsbillede ved fejl og bygherrens koordineringsforpligtelser lettes.  

For entreprenørens side giver totalentrepriseformen mere kontrol og valgfrihed både i forhold 

til udførelse og projektering. De risici som totalentreprenøren påtager sig i forhold til 

traditionel udførelsesentreprise opvejes ved betaling.  

I praksis suppleres standardvilkårene normalt med omfattende kontraktmateriale, som 

indeholder præciseringer, fravigelser og fortolkningsbidrag og AB anvendes således ikke i sin 

helhed, sådan som AB-udvalget ellers havde udtænkt jf. AB-Betænkningen s. 61+22.43 

 

2.3 Partnering  

Aftaler om partnering brød frem i Danmark i slutning af 1990’erne. Pga. byggepolitiske tiltag 

udvikledes aftalekoncepter, som havde til formål at begrænse eller fjerne modsætningsforhold 

og fremme samarbejdet mellem aftaleparterne. Udviklingen begrundes i lav 

produktivitetsudvikling, mange mangler og mange tvister i byggeriet.44 

I den danske bygge- og anlægssektor indebærer en partneringaftale typisk at entreprenøren på 

et tidligt tidspunkt deltager i projektoptimering, med det formål at begrænse fejl og 

misforståelser mellem parterne, for at undgå fremtidige konflikter. Ydermere forpligter 

parterne sig ofte til at vise åbenhed under forhandlingerne, indgå aftaler om bonus eller deling 

                                                        
43 Hansen, Ole. 2013. Entrepriseretlige mellemformer, s. 75-79 
44 BYGHERREVEJLEDNING 2008, s. 69, afsnit 4.5.1 
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af overskud og om alternativ konfliktløsning.45 Gennem partnering søges samarbejdet ændret 

fra modspil og mistillid til medspil og tillid.46  

 

Partnering defineres som: ”en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt, der er baseret på 

dialog, tillid, åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter. Projektet gennemføres under en 

fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser.”47 

 

Partnering er generelt set en samarbejdsform, hvor projektet udføres med udgangspunkt i 

fælles vision og fælles økonomiske interesser mellem de parter som er involveret. Den fælles 

økonomiske interesse i partnering samarbejdet består i, at alle parter får tilgodeset deres egne 

økonomiske mål, og at ingen af parterne søger at øge egen økonomisk vinding på bekostning af 

andres. Således indgås en partneringaftale mellem alle parterne med det formål at optimere 

kontraktparternes samlede værdi. Partnering bygger på tillid og åbenhed og sigter mod optimal 

adfærd mellem kontraktens parter i stedet for fokus på de juridiske spilleregler, hvilket bl.a. er 

årsag til at konfliktløsning er et væsentligt element i en partneringsaftale.48  

 

Statslig og almene bygherrer er som udgangspunkt forpligtede til at anvende AB 92 og ABT 93 

uden fravigelser i bygge- og anlægsaftaler. Partneringaftaler adskiller sig imidlertidigt 

væsentligt fra de entrepriseformer som AB 92 og ABT 93 er tiltænkt at skulle dække over. Med 

dette for øje meddelte Erhvervs- og byggestyrelsen, at de statslige bygherrer kan fravige 

standard betingelserne når bygge- og anlægsarbejdet udføres ved samarbejdsformen 

partnering.49 

 

En række af bestemmelser i hhv. AB 92 og ABT 93 kan være relevante og vurdere nærmere ift. 

partnering herunder bl.a.:  

 § 1, stk. 3, om fravigelser i relation til partneringaftalen. 

 § 4, om entrepriseaftalen og partneringaftalen. 

                                                        
45 Hansen, Ole. 2013. Entrepriseretlige mellemformer, s. 51-52 
46 BYGHERREVEJLEDNING 2008, s. 69 
47Vejledning i partnering 2006, s. 9   
48 Naldal, Torben. 2011. Byggeriets faser og organisering, s. 34-35 
49 Cirkulære nr. 9099 af 03. marts 2004.  
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 § 5, stk. 1, om overdragelse af rettigheder. 

 § 12, om arbejdets forringelse og vedligeholdelse. 

 §§ 45, 46 og 47, partneringaftalen vil normalt indeholder supplerende bestemmelser om 

løsning af tvister.  

Partneringaftalen indgås typisk inden der indgås en entreprisekontrakt, men kan også indgås 

samtidigt med at entreprisekontrakten indgås. Partneringaftalen henviser i langt de fleste 

tilfælde til AB-vilkårene og har ikke til formål at fungere som udtømmende retsgrundlag, men 

som rammeaftale, der fungere som styringsinstrument for den efterfølgende forhandling.50 

 

En partnering aftale kan bl.a. typisk indeholde51:  

- Fælles målsætninger 

- Parternes særlige målsætninger 

- Åbne kalkulationer og regnskaber  

- Overordnet tidsplan 

- Beskrivelse af parternes ansvar og ydelser  

- Incitamenter og bonus  

- Håndtering af konflikter  

 

Kapitel 3: Juridisk Analyse 

Den juridiske analyse tager sit udgangspunkt i casen i afsnit (NUMMER) og de problemstillinger 

som er repræsenteret heri.  

3.1 Den danske stat som bygherre 

Staten har som bygherre anvendt standardvilkårene AB igennem de sidste 100 år. Staten er 

forpligtet til at bruge AB og bør som hovedregel anvendes uden fravigelser. Jf. CIS nr 9099 af 

03/03/2004 fastsættes det dog, at det er tilladt at fravige aftaledokumenterne for statslige 

bygherrer såfremt fravigelserne er nødvendige i forbindelse med byggeri, som gennemføres på 

grundlag af en partneringaftale. Fravigelser skal være begrundet i partneringaftalen og 

fravigelserne skal ydermere være tydligt og udtrykkeligt angivet i aftalen. Partneringaftalen er 

                                                        
50 Deleuran, Pia. Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri, s. 29 
51 Vejledning i partnering, s. 39 
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det eneste eksempel på statens generelle fravigelse fra pligten til at bruge AB og begrundes 

med, at forpligtelsen generelt ville være en hindring for indgåelse af en partneringaftale. 

 

3.2 Flere entrepriseformer 

Ved byggeriet af Tysklandsbroen står bygherren umiddelbart som det første overfor valget 

mellem flere entrepriseformer. Valget af entrepriseform har betydning for risici forbundet med 

kontraktindgåelse, koordineringsbyrde mellem flere nødvendige parter i byggeriet samt 

projekteringen.  

Bygherren skal tage stilling til, hvor stor indflydelse denne ønsker på byggeriet udformning. 

Bygherrens ønske om medvirken har indflydelse på valget af samarbejds- og entrepriseform.  

 

Ved fagentreprise indgår bygherren en række kontrakter med indbyrdes uafhængige 

medkontrahenter, herunder et bestemt antal entreprenører og rådgivere m.fl. 

Fagentrepriseformen giver bygherren mulighed for at have direkte kontakt med den enkelte 

fagentreprenør og kræver omhyggelig tilrettelæggelse og styring af byggeprocessen fra 

bygherren side.52 Ulempen ved denne type entreprise er derfor, at bygherren bærer risikoen 

og ansvaret for at de forskellige kontraktforhold indbyrdes er koordineret jf. AB 92, § 24, stk. 1, 

nr. 2 og § 27. 53    

 

Bygherren kan lette koordineringsbyrden ved at vælge hovedentreprise. Beslutningen om 

anvendelse af hovedentreprise kan bl.a. ske på baggrund af, hvorvidt bygherre mener, at kunne 

styre byggeprocessen selv for en mindre udgift, end hvad hovedentreprenøren kræver at skulle 

kompenseres med. Bygherre skal ydermere være opmærksom på, at konkurrencen er mindre, 

da ikke alle entreprenører kan påtage sig opgaven som hovedentreprenør.54  

 

For yderligere koncentrering af kontraktforholdene kan totalentrepriseformen anvendes. 55 

Ved totalentreprise kontrahere bygherre kun med en medkontrahent, totalentreprenøren, som 

både udarbejder den væsentlige del af projekteringen og selve udførelsen af projektet. 

                                                        
52 BYGHERREVEJLEDNING 2008, s. 64, afsnit: 4.2.1  
53 Hørlyck, Erik. 2014. Entreprise, s. 17 
54 BYGHERREVEJLEDNING 2008, s. 65, afsnit 4.2.3  
55 Hørlyck, Erik. 2014. Entreprise, s. 29 
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Totalentreprenørens ansvar og risiko følger de sædvanlige regler for entrepriser, dog hæfter 

totalentreprenøren også for projekteringen og manglende koordinering mellem selve 

projektering og udførelsen af projektet. I tilfælde af mangler fritages bygherren ved 

totalentreprise for at skulle tage silling til, hvorvidt ansvaret skal placeres på enten 

projekterende rådgivere eller udførende entreprenør.  

 

Partnering er ikke en entrepriseform, men en samarbejdsform, og kan således anvendes ved 

både fagentreprise og totalentreprise.  

 

3.3 Projektering og AB-reglerne 

Ved traditionel entreprise står bygherre alene for projekteringen. Er projektmaterialet 

mangelfuldt, må entreprenøren acceptere, at dette bliver korrigeret, og medfører ændringerne 

at entreprenøren pålægges betydelige meromkostninger kan disse kræves erstattet. Ydermere 

kan entreprenøren, såfremt projektfejlen medføre forsinkelser, kræve tidsfristforlængelse jf. 

AB 92 § 24, stk. 1, nr. 1 eller 2. Kan fejlen tilregnes entreprenøren, kan denne ikke kræve 

merbetaling, medmindre bygherren burde have opdaget fejlen jf. UfR 1899.986 LHSD.  

Ved totalentreprise påtager entreprenøren sig den væsentligste del af projekteringen. Selvom 

AB 92 § 15 er uændret overført til ABT § 15, skal der tages hensyn til den omstændighed, at 

bygherren ikke længere er ansvarlig for projekteringen. Totalentreprenøren skal som 

udgangspunkt selv skaffe fornøden vejledning gennem projektmateriale og forundersøgelser, 

som kræves i overenstemmelse med god projekteringsskik.56  

 

Valget mellem henholdsvis totalentreprise og traditionel entreprise beror således på 

fordelingen af ansvar og risiko mellem parterne specielt ift. koordinering og projektering.  

 

3.4 Fagentreprise og bygherrens ret til ændringer i arbejdet 

Ifølge AB 92 § 14, har Tysklandsbroen A/S som bygherre ret til, mod vederlag, at kræve 

ændringer i ydelsens art og omfang. Der er to begrænsninger af retten, idet der skal være en 

naturlig sammenhæng med den allerede indgående entrepriseaftale jf. AB 92 § 14, stk. 1, og 

ydermere kan entreprenøren begrænse sin pligt ved at aftale forudgående for 

                                                        
56 Hørlyck, Erik. 1994. Totalentreprise, s. 69 
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entrepriseaftalen, at et bestemt arbejde vil være udtryk for en ændring af den indgåede 

entrepriseaftale.57  

Jf. AB 92 § 14, stk. 1 har entreprenøren ret til at udføre ekstraarbejder. Denne ret begrænses 

ved at bygherren kan lade en anden entreprenør udføre arbejde, såfremt dette arbejde ikke har 

en naturlig forbindelse til den oprindelige entreprise og tilfælde hvor den oprindelige 

entreprenør er i forsinkelse og udførelsen af ekstraarbejder vil forårsage yderligere 

forsinkelse.58 

Parterne har en standpunktsrisiko som indebærer, at såfremt bygherren uberrettiget bortgiver 

arbejde til anden side, så bliver denne erstatningsansvarlig overfor den forbigåede 

entreprenør, og såfremt entreprenøren med urette nægter at udføre et ekstraarbejde, så bliver 

denne erstatningsansvarlig overfor bygherren.59  

Ifølge ovenstående er der som udgangspunkt intet der taler imod at bygherren gør ret i at 

fremsætte ændringskravet til Bropillen A/S. Jf. AB 92 § 14, stk. 3 og stk. 4 reguleres 

entreprisesummen ved hjælp af aftalte enhedspriser eller såfremt der ikke er aftalt 

enhedspriser, som ekstraarbejde efter regning.60 Jf. AB 92 § 14, stk. 5 skal bygherren dække 

entreprenørens tab når arbejdets omfang formindskes således at entreprenøren alligevel 

modtager fortjeneste også for arbejde, som ikke er udført. Bygherren kan dog nedsætte 

entreprisesummen med optil 15% uden at skulle kompensere entreprenøren, når der er aftalt 

enhedspriser jf.  § AB 92 14, stk. 3. Er der ikke aftalt retningslinjer for afregning gælder 

udgangspunktet at bygherren skal betale hvad entreprenøren kræver så længe dette ikke anses 

for urimeligt.61  

 

3.5 Totalentreprise og bygherrens ret til ændringer 

§ 14 i AB 92 er identisk med den tilsvarende § 14 i ABT 93. Risikoen for ændring af 

kontraktsummen er således uændret selvom entrepriseformen ændres. Anvendelsen af 

bestemmelsen om regulering af kontraktsummen påvirkes dog, idet ansvaret for 

projekteringen skifter fra bygherren til totalentreprenøren. Det er således ikke længere 

                                                        
57 Hørlyck, Erik. 2014. Entreprise s. 193 
58 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entrepriseret, s. 84-86 
59 Hansen, Mogens m.fl. 1993. AB 92 for praktikere, s. 51 
60 Hansen, Mogens m.fl. 1993. AB 92 for praktikere, s. 55-56 
61 Princip udledt af KBL § 5, se AB 92 for praktikere s. 56 
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bygherren, som ændre på bygherrens eget projekteringsmateriale, men bygherren som kræver 

ændringer i det projekteringsmateriale som totalentreprenøren har udarbejdet.  

Såfremt totalentreprenøren kan påvises at have udvist adfærd, som kan medføre konflikt om 

projektets omfang bør dette komme til skade for denne, men det må samtidig være bygherrens 

pligt at udvise omhyggeligt kontrol af det projektmateriale, som er grundlag for 

entrepriseaftalen og hvorvidt dette opfylder bygherrens krav. 62 

 

Angående regulering af kontraktsummen jf. ABT 93 § 14, stk. 3-5 må problematikken omkring 

totalentreprisen således omhandle hvorvidt omprojektering er nødvendigt og hvordan betaling 

for projekteringen reguleres. Projekteringen kan enten være inkluderet i de aftale enhedspriser 

og, såfremt dette ikke er tilfældet, vil totalentreprenøren være berettiget til at modtage 

merbetaling. 63  Det udledes heraf at Bropillen A/S kan kræve betaling for det ekstra arbejde, 

som skal udføres samt merbetaling for den omprojektering, som er nødvendig ift. ændringen.  

 

3.6 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse og fagentreprise  

Når en omstændighed indtræffer, som den pågældende ikke skal bærer risikoen for, kan denne 

kræve tidsfristforlængelse, når der er forårsaget forsinkelse.  

Forsinkelse foreligger såfremt der ikke præsteres til det aftalte tidspunkt 64  og er 

ansvarspådragende, når entreprenøren ikke har ret til tidsfristforlængelse jf. AB 92 § 25, stk. 1. 

Når forsinkelsen skyldes tidsfristforlængende omstændigheder jf. AB 92 § 24 er forsinkelsen 

ikke ansvarspådragende. 65  Der er to grundbetingelser, som skal være opfyldt, for at 

entreprenøren kan kræve tidsfristforlægelse. For det første skal der foreligge en forsinkelse, 

enten ved udsat udførelse eller udførelse i nedsat hastighed. For det andet skal forsinkelse være 

forårsaget af en af omstændighederne angivet i § 24, stk. 1, nr. 1-5. 66 

Ifølge AB 92 § 24, stk. 1, nr. 1 har entreprenøren ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse 

af arbejde, som følge af ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14.  

                                                        
62 Hørlyck, Erik. 1994. Totalentreprise, s. 99 
63 Hørlyck, Erik. 1994. Totalentreprise, s. 99-102 
64 Vagner, Hans Henrik, s. 101 
65 Hansen, Mogens m.fl. 1993. AB 92 for praktikere, s. 102 
66 Hansen, Mogens m.fl. 1993. AB 92 for praktikere, s. 90 



Side 28 af 87 
 

 

Når en entreprenørs arbejde forlænges kan det forårsage, at efterfølgende arbejder ikke kan 

komme igang rettidigt. Jf. KFE 1975.46 DIV kan den efterfølgende entreprenør også kræve 

tidsfristforlængelse. Dette begrundes i at bygherren har pligt til at sørge for, at entreprenøren 

kan påbegynde sit arbejde rettidigt, da entreprenørerne ved fagentreprise ingen indflydelse 

har på de øvrige entreprenører og deres tidsplaner. Hver enkelt entreprenør kontrahere alene 

med bygherren, som har koordingeringsansvaret og må derfor bærer ansvaret, når dennes 

ændringer medfører forsinkelser i byggeriet.   

 

3.7 Tidsfristforlængelse og totalentreprise 

ABT 93 § 24 er i det store hele identiske med den tilsvarende § 24 i AB 92. Dermed kan også 

totalentreprenøren kræve tidsfristforlængelse ved bygherrens ændringer. Den fundamentale 

forskel mellem fagentreprise og totalentreprise er, at også forsinkelse ved projekteringen eller 

omprojektering kan medføre, at totalentreprenøren kan kræve tidsfristforlængelse. Man kan 

eksempelvis forestille sig at bygherren kræver ændringer, som medføre at totalentreprenøren 

skal bruge ressourcer på omprojektering og at tidsfristen derfor må yderligere forlænges.  

Dermed kan totalentreprenøren  også kræve tidsfristforlængelse, når ændringerne medfører 

omprojektering også selvom selve udførelsen ikke forsinkes. 

 

En væsentlig forskel mellem AB 92 og ABT 93 § 24 er at totalentreprenøren ikke kan kræve 

tidsfristforlængelse på grund af anden entreprenørs forsinkelse, dette begrundes i det forhold 

at totalentreprenøren bærer ansvaret for eventuelle underentreprenører, som han vælger at 

kontrahere med. 67  Overskrider totalentreprenøren tidsfristen uden at have ret til 

tidsfristforlængelse, er der tale om ansvarspådragende forsinkelse fra dennes side.68 

 

3.8 Force Majeure  

Når entreprisen er underlagt bestemmelser i AB 92 eller ABT 93 kan entreprenøren få 

tidsfristforlængelse ved hærværk jf. AB § 24, stk. 1 nr. 3. Bestemmelsen, der fastsætter at 

entreprenøren får tidsfristforlængelse ved forsinkelse som følge af forhold, der opstår uden 

                                                        
67 Heldgaard, Niels. 201. Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper, s.  6 
68 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entrepriseret, s. 349 
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hans skyld og som han ikke har indflydelse på, er en force majeure-regel. Force majeure 

defineres som hindringer, der er opstået uden entreprenørens skyld og som han ikke på 

tidspunktet for aftalens indgåelse kendte eller burde kende, og som han ikke har haft/har 

indflydelse på.69 Bestemmelsen nævner eksempler på force majeure som krig, usædvanlige 

naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk.70 Forlængelsen skal svare til den 

ekstra tid som arbejdet tager. Entreprenøren bærer risikoen for arbejdet indtil risikoen er 

overgået til bygherren, ved enten ibrugtagning eller aflevering jf. AB § 12, og medføre at denne 

må dække omkostninger forbundet ved forringelse, ødelæggelse eller bortkomst.  

 

Ved hærværk kan entreprenøren kræve tidsfristforlængelse og bygherren bærer således den 

tidsmæssige risiko jf. AB-betænkningen s. 104. Jf. AB § 24, stk. 1, nr. 3 er det en betingelse for 

tidsfristforlængelse, at entreprenøren skal være uden skyld. Det fremgår, at der har været 

foretaget fornødne foranstaltninger på byggepladsen, og entreprenøren afskæres derfor ikke 

fra at kunne kræve tidsfristforlængelse pga. skyld.71 Jf. AB § 12, stk. 1 bærer entreprenøren den 

økonomiske risiko indtil risikoen overgår til bygherren ved aflevering, og entreprenøren har 

hverken ret til erstatning eller godtgørelse, når årsagen til forsinkelsen kan henføres til AB § 

24, stk. 1, nr. 3 jf. AB § 27, stk. 3.72 

  

3.9 Entreprenørers gensidige skadeforvoldelse ved fagentreprise 

Bygherren har indgået kontrakterne med den enkelte entreprenør, og dermed er Sten & Stål 

ApS og Beton & Søn A/S ikke i et kontraktforhold med hinanden. Jf. AB 92 § 12, stk. 1 forringes, 

ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af arbejdet inden afleveringen eller 

ibrugtagningen, er dette entreprenørens risiko. Jf. AB 92 § 12, stk. 2 er skade, som 

entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, bygherren 

uvedkommende. Dette betyder at den entreprenør, som bærer risikoen må fremsætte 

eventuelle krav overfor den skadevoldende entreprenør. 73  Dette afgøres efter almindelige 

                                                        
69 Hørlyck, Erik. 2014. Entreprise, s. 304 
70 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entrepriseret, s. 106 
71 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entrepriseret, s. 108 
72 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entrepriseret, s. 83 
73 Hørlyck, Erik. 2014. Entreprise s. 176-177  
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erstatningsretlige regler, som bl.a. betinger at der skal være lidt et økonomisk tab og at der skal 

være et ansvarsgrundlag. 

 

Risikoen kan overføres til bygherren såfremt forholdet kan henføres til denne jf. AB 92 § 12, 

stk. 2 sammenholdt med § 12, stk. 1 og ifølge KFE 1976.10 DIV. har bygherren handlet 

ansvarspådragende såfremt han forsømmer pligten til at beskytte allerede udført arbejde.   

Havde arbejdet allerede været afleveret ville risikoen være overgået til bygherre, som måtte 

holde sig til den skadevoldende entreprenør angående erstatningskrav. Da der ikke er sket 

aflevering af det udførte arbejde som Sten & Stål ApS har udført, må virksomheden bærer 

risikoen for Beton & Søn A/S skadevoldelse.  

 

Det udledes af ovenstående at Stål & Sten ApS bærer risikoen for at andre entreprenører kan 

beskadige hans arbejde indtil dette er afleveret. Da Stål og Sten ApS bærer risikoen skal 

virksomheden foretage udbedring og må dermed søge sine omkostninger forbundet med dette 

dækket af Beton & Søn A/S. Foretages der ingen udbedring af skaden foreligger der mangel ved 

arbejdet, som kan medføre at bygherren kan gøre mangelsbeføjelser gældende.  

 

3.10 Entreprenørers gensidige skadeforvoldelse ved totalentreprise  

ABT 93 § 12 er identisk med den tilsvarende bestemmelse i AB 92 og fastholder den almindelige 

entrepriseretlige regel, hvor entreprenøren bærer risikoen indtil aflevering eller ibrugtagning. 

I totalentreprise har denne bestemmelse primært betydning mellem totalentreprenørens 

underentreprenører.  

Underentreprenøren skal vederlagsfrit udbedre skaden og må søge sine omkostninger dækket 

af skadevolder efter de almindelige erstatningsretlige regler.  Stål & Sten ApS skal derfor 

udbedre skaden og søge omkostningerne på 750.000 kr. dækket af Beton & Søn A/S. Udbedres 

fejlen ikke vil totalentreprenørens arbejde være mangelfuldt og giver i sidste ende bygherren 

mangelsbeføjelser.  

 

3.11 Mangler og fagentreprise   

Mangelsbestemmelsen i AB 92 § 30 beskæftiger sig med ansvarsgrundlaget, herunder hvilke 

handlinger og undladelser fra entreprenøren som medføre at denne har præsteret mangelfuld 
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ydelse. Efter bestemmelsen skal udførelsen ske i overenstemmelse med aftalen, fagmæssigt 

korrekt eller i overenstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15.  

Bygherrens mangelsbeføjelser er en umiddelbar konsekvens af konstatering af at arbejdet ikke 

er udført i overenstemmelse med aftalen eller fagmæssigt korrekt. Bedømmelsen af arbejdet 

sker på afleveringstidspunktet jf. AB 92 § 30, stk. 4, og medfører at bygherren i princippet ikke 

kan påberåbe sig mangler før afleveringen. Det centrale i vurderingen af om der foreligger 

ansvarspådragende mangel i henhold til AB 92 § 30 er, hvorvidt entreprenøren er skyld i 

afvigelsen. Det er bygherren som skal løfte bevisbyrden for, at der foreligger mangel. I praksis 

løftes byrden ved syn og skøn.74 

 

Konstateres  der mangler kan entreprenøren undtages såfremt denne kan bevise at manglen 

ikke skyldes fejl eller forsømmelse fra dennes side eller at forsømmelsen skyldes forhold, som 

entreprenøren ikke bærer risikoen for. Da entreprenøren bærer risikoen for anden 

entreprenørs skadeforvoldelse, må mangler som følge af manglende udbedring af skaden, 

medføre at bygherren får mangelsbeføjelser overfor entreprenøren.  

 

3.12 Mangler og totalentreprise 

Mangelsbestemmelserne i AB 92 § 30-36 er identiske med de tilsvarende bestemmelser i ABT 

93. Den grundlæggende forskel er, at selvom totalentreprenørens mangelsansvar skal 

bedømmes efter samme entrepriseretligeregler, omfatter mangelsansvaret ikke alene 

udførelsen men også for projekteringsdelen.  

Mangelsbedømmelsen er forskellig på den måde, at der ved totalentreprise i en større grad 

foretages en funktionsbedømmelse af arbejdet og i mindre grad sammenholdes udførelsen med 

selve aftalegrundlaget, idet grundlaget ved totalentreprise, i praksis er væsentligt mindre 

detaljeret end grundlaget ved traditionel entreprise, fordi totalentreprenøren har ansvaret for 

en væsentlig del af projekteringen.75  

 

3.13 Bygherrens mangelsbeføjelser ved fagentreprise  

 Afhjælpning jf. § 31 

                                                        
74 Hørlyck, Erik. 2014. Entreprise s. 371 
75 Hørlyck Erik, Totalentreprise s. 116-117 
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 Udbedringsgodtgørelse: dækning af afhjælpningsomkostninger jf. § 31, stk. 4 

 Afslag i entreprisesummen jf. § 34 

 Erstatningskrav for følgeskader jf. § 35  

 

Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, som påvises ved afleveringen jf. AB 92 § 

31, stk. 1. Retsvirkningen af at afhjælpning ikke sker rettidigt er efter AB 92 § 31, stk. 4 er, at 

bygherren kan kræve erstatning til dækning af afhjælpningsomkostninger eller kræve afslag i 

entreprisesummen jf. AB 92 § 34. Afslag i entreprisesummen udmåles som 

udbedringsomkostningerne eller som forskellen i arbejdets værdi med og uden manglen. 76 

 

Afhjælpningsretten ses i sammenhæng med det almindelige erstatningsretlige grundprincip 

om tabsbegrænsning, idet entreprenøren billigst selv kan udføre afhjælpning end andre 

entreprenører kan. Uanset hvad må det være billigere at afhjælpe end at skulle betale 

erstatning, idet erstatning også omfatter den afhjælpende entreprenørs avance. Afskæres 

entreprenøren uberretiget fra afhjælpningsretten begrænses ansvaret til det beløb, som det 

ville have kostet havde entreprenøren selv afhjulpet manglen.77 

 

Der er to begrænsninger i entreprenørens afhjælpningspligt og afhjælpningsret. Vil 

entreprenøren fastholde sin afhjælpningsret skal han udføre afhjælpning rettidigt jf. AB 92 § 

31, stk. 4 og afhjælpningspligten bortfalder, hvis afhjælpningen er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter jf. AB 92 § 33.  

 

Entreprenøren er ansvarlig for tab, der sker som følge af mangler ved entreprenørens ydelse, 

når manglen skyldes dennes fejl eller forsømmelse jf. AB 92 § 35. Jf. AB 92 § 35, stk. 2 hæfter 

entreprenøren ikke for indirekte tab78, men for direkte tab som følge af manglen.   

Afhjælpningsretten udelukker ikke bygherren fra at gøre forsinkelsesbeføjelser, herunder 

dagbøder eller erstatning, gældende såfremt afhjælpningen medføre forsinket aflevering. 

                                                        
76 Hørlyck, Erik – Entreprise s. 430-431 
77 Hørlyck, Erik – Entreprise s. 405-407 
78 Indirekte tab: Avancetab og driftstab.  
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3.14 Bygherrens mangelsbeføjelser ved totalentreprise  

Reglerne om bygherrens mangelsbeføjelser i ABT 93 er identiske med de tilsvarende regler i 

AB 92. Totalentreprenørens pligt/ret påvirkes dog ikke af om manglen kan henføres til 

projekteringen eller udførelsen. Ved projektfejl skal både projektering og eventuelle fejlagtig 

udførelse, der stammer fra projektfejlen rettes af totalentreprenøren. Foretages der ikke 

afhjælpning kan bygherren vælge mellem erstatning til dækning af 

afhjælpningsomkostningerne eller kræve afslag i entreprisesummen jf. ABT 93 § 31, stk. 4. 

Totalentreprenøren kan efter almindelige regler gøre regres mod sine medkontrahenter, hvis 

disse er årsagen til det mangelfulde forhold.  

 

3.15 Bygherrens forsinkelsesbeføjelser ifølge AB92  

Entreprenøren er ifølge AB 92 i ansvarspådragende forsinkelse, hvis han ikke har krav på 

fristforlængelse efter AB 92 § 24.  

Jf. AB 92 § 25 stk. 2 og 3 er udgangspunktet at bygherrens tab dækkes i overenstemmelse med 

erstatningsrettens almindelige regler, men at parterne kan aftale dagbod, der gælder som 

forsinkelseserstatning, som oppebæres uden hensyn til faktiske tab og som udelukker 

erstatningskrav udover selve boden.  

Ved bedømmelse af, om der ifaldes dagbod eller anden særlig sanktion for forsinkelse efter § 

25, er tidspunktet for entreprisens færdiggørelse afgørende, hvis ikke det er aftalt, at 

mellemterminer skal udløse ansvar. 

Medmindre der er aftalt dagbod eller anden særlig sanktion, omfatter forsinkelsesansvaret 

tillige alle påregnelige følgeskader og indirekte tab modsat entreprenørens erstatningsansvar 

ved mangler, jf. § 35, stk. 2.79 

 

3.16 Bygherrens forsinkelsesbeføjelser ifølge ABT 93 

Reglen er identisk med den tilsvarende regel i AB 92 og totalentreprenøren er i 

ansvarspådragende forsinkelse, hvis han ikke har krav på tidsfristforlængelse jf. ABT 93 § 24.   

                                                        
79 Vejledning nr. 22 af 31. januar 1994. Bemærkninger til § 25 
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Ved totalentreprise må det være totalentreprenørens opgave at planlægge det samlede forløb, 

og denne bør ansvarsfrit kunne ændre på aktiviteters rækkefølge og varighed, så længe 

færdiggørelsesfristen overholdes. På denne måde opnås den optimale tilrettelæggelse af 

udførelsen og derved minimering af de samlede omkostninger.  

Da totalentreprise også omfatter projekteringen indgår denne også i de ydelser, som skal 

udføres indenfor fastsætte tidsfrister.80  

 

I tilfælde hvor parterne er uenige om hvilke rettigheder parterne har, eller hvorvidt der 

foreligger forsinkelse eller en mangel, kan parterne forsøge at løse konflikten ved hjælp af AB-

reglernes bestemmelser om tvister. Byggerier er ofte komplicerede processer med mange 

aktører og dette er bl.a. årsag til at der opstår mange tvister mellem parterne i byggebranchen.  

 

3.17 Konfliktløsning 

Konfliktløsning behandles i AB 92 og ABT 93 i Kapitel J om tvister §§ 45-47. Reglerne om syn 

og skøn, sagkyndig beslutning og voldgift er identiske bortset fra at der i ABT § 45, stk. 6 og § 

47, stk. 8 er tilføjet ”eller tilsvarende bestemmelser” som referere til andre AB-vilkår.  

 

Parterne i en entreprisekontrakt kan enten vælge at anvende de bestemmelser, der er fastsat i 

AB92 og ABT93, hvorved tvister løses i Volgiftsnævnets regi, eller parterne kan være enige på 

anden måde, enten før eller efter tvisten er opstået, om at vælge Voldgiftsnævnet som 

tvistløsningsorgan. Voldgiftsnævnet har flere muligheder for tvistløsning afhængigt af den 

specifikke tvist, herunder syn og skøn, sagkyndig beslutning, foregreben tvistløsning,  

voldgiftsbehandling samt mægling og mediation.81 

 

Konfliktløsning ifølge AB-reglernes kapitel J 

3.17.1 Syn og Skøn 

Syn og skøn defineres som en fagkyndig besigtigelse med efterfølgende bedømmelse. 82 

                                                        
80 Hørlyck, Erik. 1994.Totalentreprise, s. 153 
81 www.volgift.dk – Sagstyper  
82 Hørlyck, Erik. 2015. Syn og skøn, s. 14 

http://www.volgift.dk/
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Adgangen til at begære syn og skøn findes i § 45. Syn og skøn har et dobbelt formål både 

bevissikring (syn), hvorledes faktiske forhold beskrives, og bedømmelse (skøn), hvor de 

faktiske forhold fagkyndigt bedømmes på grundlag af foretagne besigtigelser og 

undersøgelser.83 Syn og skøn kan gennemføres for at få klarhed over problemerne, således at 

parterne derefter selv kan finde en løsning eller efterfølgende på baggrund af 

skønsforretningen vælger at anlægge en voldgiftssag. Behovet for syn og skøn kan også opstå 

under en voldgiftssag.84 Ved tvivl kan et syn og skøn eksempelvis være et godt fingerpeg for en 

bygherre  om de faktiske omstændigher og hvorvidt der faktisk foreligger mangler.85 

 

Voldgiftsnævnet kan efter anmodning udpege en skønsmand til at give en faglig og teknisk 

vurdering af fejl og mangler ved et igangværende eller afleveret arbejde på bygge- og 

anlægsområdet. Det kan enten være aftalt på forhånd, at Voldgiftsnævnet skal varetage 

opgaven, primært ved brug af AB systemet, eller parterne kan være enige om at anvende 

Voldgiftsnævnet, når konflikten er opstået. Anvendelse af Voldgiftsnævnet forudsætter således, 

at parterne er enige herom. 86  

 

En uoverensstemmelse afgøres ikke ved syn og skøn, da skønsmanden ikke kan foretage den 

juridiske bedømmelse, men beskæftiger sig alene med sagens faktum. Såfremt striden ender i 

voldgiftsretten bruges det bevis, som er fastlagt gennem syn og skøn og kan have afgørende 

betydning.87 

 

3.17.2 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed 

Bygherren og entreprenører skal jf. § 6, stk. 7 og § 7, stk. 3 i standardaftaledokumenterne stille 

sikkerhed over for hinanden for henholdsvis entreprisesummens betaling og entreprisens 

udførelse. 

 

                                                        
83 Hørlyck, Erik. 2015. Syn og skøn, s. 21 
84 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entreprise, s. 486 
85 Vejledning nr. 22 af 31. januar 1994, s. 57 – ”Bevis for mangler” 
86 www.voldgift.dk  syn og skøn 
87 Hørlyck, Erik. 2015. Syn og skøn, s. 15-16 

http://www.voldgift.dk/
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Sagkyndig beslutning kan anvendes ved tre situationer jf. § 46, stk. 1: bygherrens begæring om 

udbetaling af entreprenørens sikkerhedsstillelse, entreprenørens begæring om udbetaling af 

bygherrens sikkerhedsstillelse eller om bygherren med rette har afvist at efterkomme 

begæring om udbetaling fra entreprenøren eller med rette har foretaget modregning i 

entreprenørens betalingskrav. Således tager den sagkyndige beslutning om hvovidt 

ovenstående begæringer kan tages til følge.  

 

Formålet med regelsættet om sagkyndige beslutninger er alene at foretage en foreløbig 

efterprøvelse eller sandsynliggørelse af berettigelsen af udbetalingskrav over for stillet 

sikkerhed og/eller bygherrens tilbagehold. 88  Jf. AB-betænkning s. 152 er en sagkyndig 

beslutning ikke eksegibel og kan derfor ikke tvangsfuldbyrdes ved fogedretten, men parterne 

kan vælge at rette sig efter den sagkyndige belutning og derved undgå en voldgiftssag. 89 

Sagkyndige beslutninger kan være effektivt redskab til at løse uoverensstemmelser mellem 

parterne og sagkyndige beslutninger er endvidere kendetegnet ved, at processen kan 

behandles indenfor en meget kort periode. 

 

Det er væsentligt at have in mente, at en sagkyndig beslutning ikke efterfølgende kan anvendes 

som bevismiddel i en voldgiftssag. Den sagkyndige beslutning har således ingen bevismæssig 

betydning i forhold til en eventuel efterfølgende voldgiftssag, men er et nyttigt værktøj til 

hurtigt og effektivt at løse konflikter mellem parterne vedrørende deres økonomiske 

mellemværende.90 

 

3.17.3 Voldgift  

Voldgift defineres som: ”det forhold, at parterne i en retstvist i stedet for at gå til domstolene enes 

om at lade striden bindene afgøre ved en eller flere personer, som de i almindelighed selv vælger 

dertil.” (von Eyben, 2008)91 

 

                                                        
88 www.advokatsamfundet.dk – Artikel: Sagkyndige beslutninger ikke et bevismiddel. 2009.  
89 Johansen, Christian. 2004. AB92 § 46 og 400 sager om sagkyndig beslutning, s. 100 
90 www.bent-stamer.dk  Sagkyndig beslutning  
91 von Eyben, Bo. Juridisk Ordbog. Opslag: ”Voldgift” 

http://www.advokatsamfundet.dk/
http://www.bent-stamer.dk/
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Voldgift er den sædvanlige afgørelsesmåde ved tvister i entrepriseforhold.92 Voldgiftsrettens 

afgørelser er endelige. Der er således ikke nogen ankemulighed.  

Voldgiftsbehandling kan efter § 47, stk. 8 omfatte samtlige parters indbyrdes forhold. 

Bestemmelsen tager også sigte på ansvar udenfor kontrakt i forbindelse med arbejdets 

udførelse, f.eks. entreprenørers skader på hinandens arbejder. 

 

Når parterne i entrepriseaftalen har vedtaget AB 92 og ikke har fraveget § 47, jf. § 1, stk. 3 er 

det muligt at få afgjort tvister mellem parterne af Voldgiftsnævnet for bygge og 

anlægsvirksomhed. Der er her tale om institutionel voldgift, hvor institutionens procesregler 

anvendes når tvisten behandles. Voldgiftsrettens kendelser er eksegible og kan fuldbyrdes efter 

lov om voldgift. Voldgift i Danmark reguleres i voldgiftsloven og voldgiftsbekendtgørelsen93.  

 

Der er både fordele og ulemper ved voldgift. Som fordele kan nævnes:  

 Voldgift åbner op for anvendelse af specialister indenfor fagområder, som findes 

relevant i forhold til den specifikke konflikt.  

 Voldgift er ikke offentligt og giver parterne diskretion, da f.eks. konkurrenter og pressen 

ikke får kendskab til sagen.  

 Voldgiftskendelsen er endelig og kan som hovedregel ikke appelleres, hvilket medføre 

at tvister afgøres hurtigere end ved de ordinære domstole. Denne fordel kan dog anses 

som en ulempe for den tabende part, som ikke kan appellere, men som dog har 

muligheden for at få tilsidesat kendelsen som ugyldig.  

 Voldgift, kan opleves af involverede parter som mindre konflikt fyldt end ved retssag og 

kan dermed bidrage til at parterne kan bevare forretningsforbindelsen.  

Som ulemper kan nævnes:  

 Procesomkostningerne kan ved mindre sager være uforholdsmæssigt store ved voldgift 

pga. voldgiftsrettens honorar.  

                                                        
92 Vagner, Hans Henrik. 2005. Entrepriseret, s. 330 
93 Voldgiftsreglerne behandles ikke nærmere, da dette ikke anses som nødvendigt for 
besvarelsen af afhandlingens problemstillinger 
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 Voldgift kan være et problem for retsudviklingen, fordi fortroligheden medfører at 

offentligheden ikke for kendskab til afsagte voldgiftskendelser (afhjælpes delvist ved at 

nogle voldgiftsinstitutioner offentliggøre kendelser i et større omgang). 94 

    

For at begrænse antallet af voldgiftssager har voldgiftsnævnet udarbejdet regler om foregreben 

tvisteløsning, 1993. Foregreben tvisteløsning går ud på at en sagkyndig udarbejder en 

vejledende udtalelse, udfra spørgsmål som parterne har anmodet om redegørelse for. 

Bedømmelsen har ingen betydning for retslige afgørelser eller parternes retsstilling.95 

 

3.18 Anvendelse af partnering   

Partnering bruges i samarbejde med aftalegrundlagene AB92 og ABT93. Der ændres derfor 

ikke i ansvarsforholdene mellem bygherren og entreprenøren ved indgåelse af partnering.96 

Selvom partnering ikke direkte ændre på den risiko og ansvarsfordeling som er fastsat i i AB92 

og ABT 93 ændres der alligevel på forholdet mellem parterne på nogle væsentlige punkter. Der 

ændres bl.a. på tilgangen til løsning af tvister og anvendelse af incitamentstuktur. Ved 

fagentreprise og totalentreprise anvendes AB reglernes kapitel J, mens partnering yderligere 

tilføjer løsningsmetoder for at undgå voldgift. Det kan siges at der normalt hviles på reaktive 

juridiske løsning, hvor konflikten allerede er opstået, istedet for proaktive løsninger hvor 

uoverenstemmelser forsøges løst inden disse udvikler sig til reelle konflikter.    

 

3.18.1 Partnering og projekteringen 

Det er almindeligt at bygherren vælger at indgå en partneringaftale i forbindelse med 

totalentreprise for at nedbringe antallet af samarbejdspartnere. På denne måde er det 

totalentreprenøren, som sammensætter et team og står for koordineringen.  

Partneringssamarbejdet er som nævnt baseret på de sædvanlige aftalegrundlag. På baggrund 

af dette ændres der ikke i det sædvanlige ansvarsforhold mellem bygherre og de projekterende 

samt udførende i byggesagen. Det særlige ved partnering specfikt i forhold til selve 

projekteringen er parternes ansvar for beslutninger om projektet og udførelsen af projektet, 

                                                        
94 www.voldgiftsforeningen.dk  Hvad er voldgift 
95 Regler om foregreben tvisteløsning ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 
96 Puggaard, Ann-Pia m.fl. 2006. Partnering ABC, s. 29 

http://www.voldgiftsforeningen.dk/
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som træffes i samarbejde parterne imellem. Det er vigtigt for partneringsamarbejdet at 

parterne er indforstået med, at selvom parterne arbejder udfra et synspunkt om at 

projekteringen foretages ved udnyttelse af den samlede viden fra alle parter, så bevarer den 

projekterende sit sædvanlige ansvar, medmindre ændringer af dette er klart aftalt.97  

3.18.2 Incitamenter  

Åbne regnskaber 

Pligten til fælles optimering hænger sammen med pligten til at have åbne regnskaber for alle 

parterne, idet synlighed åbner op for mængden af information, som deles og dermed mindskes 

risikoen for at en af parterne afviger fra målet om fælles optimeringen og i stedet fokusere på 

egenoptimering.98 Således skaber pligten incitament for parterne til at have det fælles formål 

for øje.  

 

Bonus 

For at motivere parterne i aftalen til at samarbejde ud fra de fælles interesser frem for egne 

interesser anvendes der ofte økonomiske incitamenter/bonus i aftalen. Som eksempel på mål, 

der anvendes i bonusordninger kan bl.a. være overholdelse af tidsplan, mangelfri aflevering 

eller høj sikkerhed målt i arbejdsulykker. For at incitamentet skal have effekt, skal parterne 

kunne have indflydelse på de forhold, som det økonomiske incitament knytter sig til.99  

Typiske former for bonusser er besparelsesbonus, tidsbonus og sikkerhedsbonus. 

Besparelsesbonus fungere på den måde at nettobesparelsen i byggeriet fordeles mellem 

parterne og kan se således ud:  

 

For færdiggørelse af projektet til tiden eller før tiden bør afsættes en tidsbonus på 1-3% af 

kontraktsummen, fordelingen tilfalder primært entreprenørene (85-90%) og resten til 

rådgivere. Typisk præmiering af god sikkerhed og sundhed er omkring 0,5-2% af 

kontraktsummen og afsættes ofte på en konto og opskrives ved god indsats  og nedsættes ved 

eksempelvis ulykker.100 Bonus er med til at skabe incitament til at finde bedre og/eller billigere 

løsninger i byggeriet samt hurtig og effektiv færdiggørelse.  

                                                        
97 Vejledning i partnering 2006, s. 40 
98 Deleuran, Pia. 2011. Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri, s. 23  
99 Naldal, Torben. 2011. Byggeriets faser og organisering, s. 35 
100 Busk, Knud Erik. 2003. Partnering – håndbog for bygherre, s. 29 

Bygherren 40-50% Rådgivere 10-15% Entreprenører 40-50% 
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Dagbod  

Dagbod kan fungere som incitament for entreprenøren til at færdiggøre arbejdet til den aftalte 

tid.101 I ovenstående blev det fastlagt at forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse jf. 

AB § 24, er ansvarspådragende og medføre at bygherren kun kan rejse erstatningskrav, hvis 

der ikke er fastsat bod  eller lignende jf. AB § 25. Det er værd at overveje ved et 

partneringsamarbejde hvorvidt, det er i overenstemmelse med aftalens formål, at bygherren 

forbeholder sig retten til at kræve dagbod i tilfælde af forsinkelse eller om denne istedet kan 

holde sig til  det andet alternativ jf. AB92 § 25.102 Ved de almindelige erstatningsregler skal 

skadelidte bevise at det er lidt et økonomisk tab. Dette er ikke tilfældet ved aftalt dagbod, da 

denne godtgørelsesform er uafhængig af det faktiske lidte tab. Dagbod kan med fordel anvendes 

når økonomiske tab kun vanskeligt kan opgøres.103 

 

I forbindelse med byggeriet af Øresundsforbindelsen blev partnering principperne afprøvet 

blandt andet i forbindelse med dagboder. Dagbøderne var fastsat til et en lavere sum en det 

faktiske tab pga. forsinkelsen. 

Dagsbodsystemet fungerede som sikkerhed imod entreprenørens lave indsats. I realiteten blev 

krav om dagsbod brugt på en måde som respekterede vigtigheden i at oppebære en god relation 

mellem parterne. Eksempelvis i en situation hvor forsinkelse indtrådte forsøgte bygherren at 

agere med de involverede parter i forsøg på at finde et konstruktivt resultat. Dette var ofte 

muligt og til slut blev udfaldet, at parterne omlagde byggeplanlægningen således, at det blev 

muligt at undgå eventuelle forsinkelser som helhed. Uanset om forsinkelse endeligt kunne 

undgås blev godtgørelseskrav enten modregnet i krav mod bygherren, eller rykket frem sådan, 

at der kun kunne gøres krav, såfremt entreprenøren ikke kunne møde den nye tidfrist. Således 

forsøgte man at belønne positiv adfærd ved at genforhandle og udskyde krav, som ellers kunne 

være gjort gældende, for at bevare samarbejdet mellem parterne. 104 

                                                        
101 www.advodan.dk  Dagsbøder og forsinkelse 
102 Puggaard, Ann-Pia m.fl. 2006. Partnering ABC, s. 29  
103 Dahl, Børge m.fl. 2012.  Erhvervsjura, s. 122 
104 www.nexus.som.yale.edu/ffl/?q=node/95.Yale School of Management – Case 10-
040:”Damages, Withholding of Payment , and the handling of Claims” 2010.  

http://www.advodan.dk/
http://www.nexus.som.yale.edu/ffl/?q=node/95
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Der blev ikke kørt ”hårdt mod hårdt” som ellers er/har været standard adfærd i byggebranchen 

gennem mange år, hvor alle parter forsøger at fraskrive sig ansvaret. 105  Ved byggeriet af 

Øresundsforbindelsen blev flere dele af projektet færdig før tid, budgetter blev overholdt og 

ingen konflikter endte i voldgift.106 

 

3.18.3 Konfliktløsning og partnering  

Anvendelse af partnering som samarbejdsform indebærer ikke at de bestemmelser som 

fastsættes i partnering aftalen om konflikter erstatter tvistreglerne i AB 92 og ABT 93, istedet 

skal partnering bestemmelserne anvendes inden reglerne i AB bringes i anvendelse. Det 

centrale ved partnering er at uenigheder søges løst med parternes interesser for øje istedet for 

at bruge regler og magt. Nogle af de løsningsmetoder som findes er bl.a. beslutningstrappe, 

mægling og mediation. 107  

 

I en partneringaftale forpligter parterne sig til at handle i overensstemmelse med 

bestemmelserne i denne, også i tilfælde hvor der opstår konflikt. Partneringaftalen specificere 

ikke misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser, istedet opsætter aftalen bestemmelser, som 

skal styre parternes adfærd. I partneringaftalen anvendes bl.a. incitamentsstrukturer, som 

sikre at de særlige karakteristika som f.eks. samarbejde, tillid og fælles optimering opfyldes af 

parterne i aftalen. Der fokuseres på aflønning af den korrekte adfærd frem for straf for 

manglende opfyldelse. Ved partnering aftales det af samarbejde og tillid går forud for de 

juridiske spilleregler. Begge parter indgår i en aftale, hvor de acceptere at vente med at gøre de 

almindelige regler ved tvister gældende, før andre mere samarbejdsvenlige metoder har været 

anvendt på konflikten.108  

 

Partneringaftalens særlige karakteristika beskrives som at ”aftalen bygger på bygherrens behov 

frem for kravspecifikationer, fælles mål og optimering frem for egen optimering i form af 

opfyldelse og levering af kravspecifik ydelse, incitamenter frem for misligholdelsesbeføjelser, 

samarbejde, tillid og åbenhed, dialogbaserede løsninger i stedet for kontrol og risikostyring, samt 

                                                        
105 Deleuran, Pia. 2011. Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri, s. 42-43 
106 Puggaard, Ann-Pia m.fl. 2006. Partnering ABC, s. 12 
107 Høgsted, Mogens og Olsen, Ib Steen. 2006. Partnering i byggeriet, s. 30 
108 Vejledning i partnering. 2006. s, 49-50 
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en særlig klausul om anvendelse af en alternativ tvistløsning mellem aftaleparterne frem for den 

normalt voldgiftsprocedure” (Tvarnø, 2011).109 

 

Det er vigtigt, at eventuelle uenigheder ikke får indflydelse på samarbejdets og projektets 

fremdrift. Når der opstår en konflikt, skal der sigtes mod at finde et resultat, som er i 

overenstemmelse med formålet og indholdet i partneringaftalen. Der er således en 

forpligtigelse til at sikre samarbejdet og transaktionens gennemførelse ved at etablere en 

konfliktløsningsmodel. Konfliktløsningsmodellen indeholder nærmere fastsættelse af hvor 

lang tid konflikten må være et sted i organisationen, før denne skal flyttes et niveau højere op, 

og hvorvidt der anvendes mægler eller mediator, såfremt konflikten ikke kan løses af parterne 

selv.  

 

Som eksempel på en bestemmelse om håndtering ved uoverenstemmelser: 

 

Parterne kan falde og falder i visse situationer tilbage på baggrundsretten, AB-reglerne, da 

dette ofte kan føles som den sikre juridiske løsning for parterne istedet for de 

konfliktløsningsmetoder som anvendes i partneringaftalen.110  

 

                                                        
109 Deleuran, Pia. 2011. Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri, s. 15-16 
110Deleuran, Pia. 2011. Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri, s. 16 
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Når konflikter skal håndteres forudsætter partneringaftalen at principperne om fælles 

optimering og samarbejde også skal anvendes her. Disse principper tager ikke i betragtning ved 

voldgift, hvor udfaldet af juridiske tvister er bestemt af retsregler og ikke nødvendigvis 

parternes reelle interesser.111 Netop dette taler for anvendelsen af mediation, hvor parterne 

selv forhandler sig frem til en løsning.  

 

3.18.3.1 Mægling og mediation  

Der er en forudsætning for anvendelse af mægling og mediation, at der er enighed mellem 

parterne om anvendelsen. Mægling og mediation står udenfor AB-reglerne, men kan enten 

være aftalt i entreprisekontrakten, partneringaftalen eller aftales efter tvisten opstår. Formålet 

med mægling og mediation er at sikre en kvalificeret, hurtig og fleksibel løsning af tvister om 

bygge og anlægsopgaver gennem en mægler eller mediator med faglig indsigt, enten af teknisk, 

økonomisk eller juridisk karakter.112 

 

Mægleren kan komme med mæglingsforslag og give sin juridiske, økonomiske og tekniske 

vurdering af sagen. En mægler kan ikke træffe afgørelse i parternes konflikt, men kan 

fremkomme med forligsforslag pga. af dennes faglige ekspertviden.  

 

Mediation, har hverken juridisk eller teknisk karakter, men anvendes mellem parterne når der 

ønskes en neutral forhandler, der gennem mediation teknikker hjælper parterne til selv af finde 

den rette løsning. 113 Det er frivilligt om parterne på baggrund af mediation vil indgå et forlig. 

 

3.18.3.2 Voldgift og partnering  

Specielt i forhold til partnering kan det diskuteres, hvorvidt voldgift kan anses som et 

tvistløsningsorgan, der bidrager til at bevare samarbejdet. Voldgift er et bedre alternativ end 

en retssag, bl.a. fordi voldgift ikke er offentlig, men i langt de fleste tilfælde ødelægger en 

voldgiftssag muligheden for fremtidigt samarbejde mellem parterne. Voldgiftssager er meget 

ressourcekrævende og parterne føler ofte at resultatet ikke er tilfredsstillende.114 

                                                        
111Iversen, Torsten m.fl. 2009. Festrskrift til det danske selskab for byggeret Pedersen, s. 239 
112 Regler for mægling og mediation ved Voldgiftsnævnet, Introduktion s. 1 
113 IBID §§ 1 og 2 
114 Hansen, Claus Juel m.fl. 2015. Nyhedsbrev: Retssager og Voldgift, s. 2 
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Som nævnt tidligere tages der i en voldgiftssag ikke hensyn til de principper som er en del af 

partneringkonceptet.  Der tages således ikke højde for de interesser som parterne har haft ved 

indgåelse af en partneringaftale, og må derfor give parterne større incitament til at løse 

uoverenstemmelser selv før konflikten søges afgjort ved voldgift. Bl.a. derfor bruges voldgift 

først når parterne ikke med succes har kunne løse uoverenstemmelserne på tidligere trin.  

 

I en tvist bør voldgiftsinstitituionen stræbe imod at udlede den optimale løsning ift. 

partneringaftalen og principperne i denne. Ofte indholder partnering aftalen ikke definitioner 

på hvordan begreber som optimalt, incitament og effektivtet skal fortolkes, og her kan 

økonomiske teori anvendes, da parterne i forbindelse med indgåelsen af aftalen anvendte 

økonomiske forhold til forhandling af aftalens grundlag. Ved tvist vil det være være nødvendigt 

at tage udgangspunkt i økonomiske forhold i aftalen om fælles nyttemaksimering. Fortolkning 

bør reflekteres i aftalens økonomiske forudsætninger og betingelser.115 

 

3.19 Delkonklusion  

Standardvilkårene AB 92 og ABT 93 er i det store hele identiske, dog alligevel med væsentlige 

forskelle. Ved fagentreprise (AB 92) indgår bygherren en række kontrakter med indbyrdes 

uafhængige kontrahenter og bygherren bærer derfor koordineringsbyrden. Bygherrens 

koordineringsbyrde lettes væsentligt ved totalentreprise (ABT 93) idet totalentreprenøren 

påtager sig denne. Ydermere påtager totalentreprenøren sig den væsentlige del af 

projekteringen, og medføre at totalentreprenøren er ansvarlig for eventuelle projekteringsfejl.  

 

Balancen i AB-reglerne ligger i, at parterne skal bære risikoen for det, som de er nærmest til at 

påvirke. Bygherren gives ret til at kræve ændringer og giver som udgangspunkt entreprenøren 

ret til kompensation eller merbetaling og tidsfristforlængelse.  

Ved force majeure situationer bærer entreprenøren risiko for arbejdets forringelse, 

ødelæggelse eller undergang indtil arbejdets ibrugtagning eller aflevering. Dog kan 

entreprenøren forlange tidsfristforlængelse jf. AB § 24. Den tidsmæssige risiko bæres derfor af 

bygherren og den økonomiske risiko af entreprenøren, idet entreprenøren ikke kan kræve 

                                                        
115 Tvarnø, Christina – Partnering – En aftaleretlige udfordring, s. 80-81 
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erstatning eller godtgørelse ved force majeure. Entreprenøren bærer risikoen for arbejdet 

indtil denne overgår til bygherren og dette medføre at såfremt en entreprenør skader en 

andens arbejde, er dette bygherren uvedkommende, og den skadelidte entreprenør må søge 

omkostninger forbundet med udbedring dækket ved brug af almindelige erstatningsretlige 

regler. Udbedres skader ikke gives bygherren mangelsbeføjelser, herunder afhjælpning, afslag 

i entreprisesummen, udbedringsgodtgørelse og erstatningskrav for følgeskader.  

 

Forskelle i risikofordelingen mellem henholdsvis AB 92 og ABT 93 relatere sig primært til det 

faktum af totalentreprenøren overtager risiko for projektering fra bygherren i skiftet mellem 

udførelsesentreprise og totalentreprise. Valget mellem udførelsesentreprise og totalentreprise 

afhænger af hvilke forpligtigelser parterne er villige og kompetente til at påtage sig.  

 

Partnering som samarbejdsform er baseret på de sædvanlige aftalegrundlag og ændre således 

ikke i risikoallokeringen som fastsat i AB-vilkårene. Anvendelse af partnering, forpligter dog 

parterne til at arbejde udfra tillid og fælles målsætning, samt forpligter parterne til at anvende 

ressourcer på selve samarbejdet. Samarbejdet medføre således at parterne påtager sig 

yderligere risiko, idet ressourcer anvendes på et samarbejde, der risikere ikke at kunne 

opretholdes.  

Partnering lægger vægt på incitamentstrukturen og konfliktløsningsmetoderne i aftalen og er 

et vigtigt element i partneringaftalen. Incitamentstrukturen anvendes for at motivere parterne 

til at samarbejde udfra fælles interesser og konfliktløsningsmetoderne anvendes for at kunne 

bevare fremtidigt samarbejde samt undgå de væsentlige omkostninger som ofte er  forbundet 

med konfliktløsning i entreprise.   

 

Kapitel 4: Økonomiske analyse 

4.1 Risiko, risikostyring og risikoallokering 

Risiko kan defineres som “an event or set of circumstances that, should it occur, will have an effect 

on the achievement of the project’s objectives” (Simon, Hillson and Newland, 1997). Bygge- og 

anlægsprojekter involvere en del interagerende aktiviteter, som er risikofyldte og som hver 

især, i nogen udstrækning kan påvirke omkostninger, tid og kvalitet. Risikostyring omhandler 

identifikation, analyse, vurdering og afhjælpning af risici og kan defineres som ”the culture, 
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processes and structures that are directed towards realising potential opportunities whilst 

managing adverse effects”.116  

Risiko som ikke håndteres korrekt kan få alvorlige konsekvenser for selve byggeriet samt en 

byrde på retslige ressoucer pga. de uundgåelige konflikter, som opstår hvis risici i projektet er 

ude af kontrol.117 

De centrale risici i et byggeri er forskellige for hhv. bygherre og entreprenør. Bygherrens vil 

generelt set omhandle hvorvidt projektet finansielt er muligt, at projektet kan forløbe uden 

forstyrrelser, at budgettet og tidsplanen overholdes, at projektet opfylder slutbrugerens krav 

og at projektet møder designmæssige, byggemæssige og brugsmæssige kriterier.  

Entreprenøren vil centrale risici generelt omhandle hvorvidt betaling sker i overensstemmelse 

med aftalen, at ønskede indtjening opnås, at tidsplanen overholdes, at kontrakten er rimeligt 

udarbejdet og at undgå ansvar overfor tredjemand eller bygherren herunder eksempelvis 

erstatning og konventionalbod.  

Der findes mange typer af risici i entreprise som påvirker alle parterne, herunder bl.a.: force 

majeure, vejret generelt, miljø, lovgivning, forsikring, insolvens, sikkerhed, politik, skade på 

personer eller ting samt design og selve udførelsen.   

En af årsagerne til de dyre og meget tidskrævende retssager og konflikter er at en part er 

forpligtet til at påtage sig en risiko, som denne enten ikke har indflydelse på eller som denne 

ikke er kompenseret tilstrækkeligt for. 118 

En risiko kan karakteriseres af risikobegivenheden, sandsynligeden for at begivenheden 

indtræffer og værdien af potentielle tab eller gevinster. 119  Risikoallokering, definering og 

fordeling af ansvar forbundet med mulige fremtidige tab eller gevinster, tildeler ansvaret for 

forskellige hypotetiske omstændigheder i tilfælde af at projektet ikke går som planlagt. 

Risikoallokeringen, er som en del af risikostyring, almindeligvis fastsat gennem kontrakter. I 

byggebranchen er kontrakten ofte udarbejdet af den kontraherende part som påbegynder 

projektet, altså bygherren. Det er almindeligt, at bygherren har forsøger rent kontraktuelt at 

overføre ansvaret for de fleste risici til entreprenøren. En entreprisekontrakt kan derfor anses 

som en afvejning mellem entreprenørens pris for udførelsen af arbejdet og hans vilje til at 

                                                        
116 Mead, Patrick. 2007, s. 25-26 
117 Zhang, Shiubo. 2006.s. 35 
118 Lando, Henrik. 2011, s. 32 
119 Lam, K.C m.fl. 2007, s. 485-493 
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påtage sig både kontrollerbare og ukontrollerbare risici. Tildeling af for høje risici til 

entreprenøren modsvares af denne ved at kræve en høj risikopræmie. En uoptimal 

risikoallokering kan ydermere medføre øget omkostninger til løsning af konflikter. 

Risikoallokeringen er således en vigtigt del af de beslutninger, der skal føre til byggeriets 

succes.  

Formålet med risikostyring er at minimere de totale risikoomkostninger i et projekt og ikke 

nødvendigvis minimering af omkostningerne for den enkelte kontraherende part. 

Udfordringen er at allokere risiko således at målet opnås effektivt. 120   

Problemet med risikostyring ift. entreprise er, at entreprenørens adfærd har en stor påvirkning 

på bygherrens risiko. Bygherren er derfor interesseret i at entreprenøren handler i 

overensstemmelse med bygherrens ønsker, idet der ellers kan skabes uønsket risiko, som kan 

medføre konflikt mellem parterne.  

4.2 Principal-agent teorien 

Ved principal agent teorien er det vigtigt at være opmærksom på valg og udformning af 

incitamenter samt betydningen af asymmetrisk information, vanskeligt målbare resultater, 

usikkerhed, risikoaversion og målkonflikter. 121 

Principal-agent teorien kan defineres som økonomisk teori om incitamenter. Der er tale om en 

principal-agent relation når adfærden fra en part påvirker en anden part. I et byggeri er der en 

principal-agent relation mellem bygherren og entreprenøren, idet entreprenørens arbejde har 

stor betydning for bygherren. Et centralt begreb i teorien er adverse selection også kaldet skjult 

information, hvor agenten besidder information, som er skjult for principalen. Et andet centralt 

begreb er moral hazard også kaldet skjult handling, hvor agenten agere ud fra det forhold, at 

principalen ikke kan observere agentens handlinger. Skjult information er et ex-ante problem, 

som knytter sig til situationen inden kontrakten indgås, hvor skjult handling er et ex-post 

problem, der knytter sig til situationen efter kontrakten er indgået.122 

En simpel principal-agent model kan sammenfattes som:  

En principal, bygherren, ønsker at en agent, entreprenøren, bygger en bro på principalens 

vegne. Bygherren kan ikke observere hvilken indsats, entreprenøren yder for at bygge broen 

                                                        
120 Lam, K.C m.fl 2007 – ”Introduction” 
121 Bregn, Kirsten. 2011, s. 22 
122 Bregn, Kirsten. 2011, s. 7 
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pga. asymmetrisk information, men kun observere det resultat som fremkommer af indsatsen. 

Der er usikkerhed ift. sammenhæng mellem indsats og resultater i byggeriet, idet byggeriet 

afhænger af forhold udover entreprenørens indsats, som ingen af parterne har indflydelse på. 

Det antages således, at der er visse risici forbundet med byggeriet, som kan knyttes til en vis 

sandsynlighed. Begge parter antages at være rationelle, og handler derfor egen 

nyttemaksimerende. 

Bygherren og entreprenøren har som udgangspunkt forskellige mål. Bygherrens mål er at 

byggeriet sker så hurtigt og så lidt omkostningsfuldt som muligt (effektivt), mens 

entreprenørens mål er, at maksimere nytten som afhænger af indtjening og indsats, idet 

niveauet af indsats er forbundet med omkostninger (disutility). Jo større indsats, jo større 

omkostninger. Principal agent problemet opstår fordi parterne har forskellige mål og ikke fordi 

parterne er egennyttemaksimerende. 123  

Der tages udgangspunkt i at entreprisekontakten er indgået og det interessante ift. principal-

agent teorien er derfor at undersøge hvorvidt der opstår moral hazard problemer og i så fald 

hvordan disse problemer løses af parterne.  

4.2.1 Moral Hazard  

Moral Hazard er post kontraktuel opportunisme som opstår fordi handlinger, som har 

konsekvenser for den efficiente løsning, ikke er observerbare og medføre, at et individ som 

foretager handlingen, vælger at forfølge egne interesser på bekostning af andres. 124 

Besværligheden og/eller omkostningerne ved at overvåge og påtvinge ønsket adfærd skaber 

moral hazard problemet. Problemet med opportunistisk adfærd opstår fordi, at kontrakten er 

inkomplet. Årsagen til at kontrakten er inkomplet kan være fordi, der ikke er grund til at 

kontrahere på den bestemte og ønskede adfærd, når adfærden ikke kan observeres, idet dette 

vil medføre at kontrakten alligevel ikke kan effektivt håndhæves.  

I en entreprisekontrakt kan der opstå moral hazard problemer, såfremt bygherren ikke kan 

observere adfærden hos entreprenøren, og entreprenøren dermed er fristet til at forfølge egne 

interesser, når entreprenørens interesser ikke er overensstemmende med bygherrens. 125 

Problemer med moral hazard i entreprise er ofte relateret til at entreprenøren for at øge egen 

                                                        
123 Bregn, Kirsten. 2011, s. 21 
124 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992, s. 167 
125 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992, s. 168 
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indtjening eller mindske tab bruger materialer af dårligere kvalitet end aftalt eller springer 

over hvor gærdet er lavest, og dermed slækker på arbejdsindsatsen.126  

For at et moral hazard problem opstår skal der både være to parter med forskellige interesser, 

et grundlag for en fordelagtig udveksling eller fordelagtigt samarbejde samt at der skal være 

problemer med at fastslå hvorvidt aftalens bestemmelser overholdes og/eller med at 

håndhæve kontraktens bestemmelser.  Problemet opstår ofte ved at overvågning af adfærd er 

meget omkostningsfyldt eller umulig, men også hvor parterne er velvidende om, at kontraktens 

bestemmelser ikke er overholdt, men at dette er umuligt for en tredjemand at verificere. Dette 

kunne eksempelvis være en problematik omkring forpligtigelsen til at samarbejde, hvor 

parterne i kontrakten ved at samarbejdet er afveget, men at dette kan være umuligt for en 

dommer at fastslå.  

4.2.2 Løsning af moral hazard  

Overvågning  

Overvågning kan anvendes for at undgå uønsket adfærd eller for at mindske sandsynligheden 

for at uønsket adfærd går ustraffet hen. Overvågning er dermed grundlag for enten belønning 

eller straf. I forhold til entreprise kan overvågning eventuelt opsættes af bygherren på 

byggepladsen, og på denne måde kan entreprenøren og dennes ansattes adfærd observeres. 

Overvågning er dog ofte omkostningsfyldt både i form af investeringer i overvågningsudstyr, 

men også den tid som bruges på at gennemgå overvågningsoptagelserne.  

Incitamentskontrakter 

Når bygherren indgår en kontrakt med entreprenøren om at udføre et stykke arbejde for denne, 

kan der indgås incitaments- eller resultatkontrakt. På den måde knyttes entreprenørens 

betaling til forskellige målbare præstationer, som skal motivere entreprenøren til at yde en 

indsats samt motivere til kreative løsninger og udvisning af loyalitet. Udarbejdes og 

administreres incitamenter korrekt er disse effektive metoder, hvorpå bygherren kan få 

entreprenøren til at udvise den ønskede adfærd.127  

Modtager entreprenøren fast betaling uafhængigt at resultaterne, vil entreprenøren udnytte at 

bygherren ikke kan observere, hvilken indsats entreprenøren yder. Dette problem kan løses 

ved at anvende incitamentskontrakter, der belønner entreprenøren for ethvert resultat som 

                                                        
126 Wang, Dehai. 2011, s. 370  
127Milgrom, Paul og Robert, John. 1992, s. 179 
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principalen kan observere. En incitamentskontrakt skal give entreprenøren incitament til at 

handle i overensstemmelse med bygherrens ønsker ved at kontrakten er attraktiv overfor 

entreprenøren samtidigt med, at det observerbare resultat fastsættes således, at 

entreprenøren påvirkes til at yde den indsats, som er gunstig for bygherren. Problemet løses i 

partnering eksempelvis ved at dele besparelser i byggeriet med entreprenøren.  

Når begge parter er risikoneutrale – og altså indifferent mellem et fast beløb og et usikkert 

beløb, så længe den forventede værdi er den samme – vil det bedste være at knytte hele 

entreprenørens indtjening til resultaterne, idet entreprenøren derved har det stærkeste 

incitament til at yde i overensstemmelse med bygherrens interesse. Entreprenøren er dog 

oftest risikoavers og vil foretrække en fast betaling modsat en usikker betaling, medmindre den 

forventede værdi af den usikre betaling, er større end ved den faste betaling. Når entreprenøren 

er risikoavers skal denne således kompenseres for at deltage i en incitamentskontrakt hvor 

indtjeningen er usikker, såfremt entreprenøren skal finde kontrakten attraktiv. Dette skyldes 

at en risikoavers entreprenør vil  have en vis disutility knyttet til indgåelse af incitaments- eller 

resultatkontrakt.128 

En effektiv kontrakt afhænger af balancen mellem omkostningerne ved at overføre risiko til 

entreprenøren og den gevinst som opnås ved at give incitamenter.129 

Jo mere risikoavers entreprenøren er, desto mindre risiko er det optimalt at overføre til denne 

og i så fald bør den variable aflønning vægte mindre end den faste. Samtidigt gælder det at i jo 

højere omfang entreprenørens adfærd påvirkes af et økonomisk incitament, desto mere 

optimalt er det at overføre risiko til denne og altså vægte variabel indtjening ift. fast betaling.  

Og jo større usikkerhed der er mellem entreprenørens indsats og resultatet, desto mindre 

risiko er det optimalt, at overføre til entreprenøren og desto mindre skal den variable 

indtjening være i forhold til den faste. Usikkerhed relatere sig her til i hvilket omfang 

udefrakommende omstændigheder som entreprenøren ikke har kontrol over har indflydelse 

på resultatet. 

Konceptet bag incitamentskontrakter er at opnå sammenfald mellem principalen og agents 

mål. Er bygherren eksempelvis interesseret i, at byggeriet skal være færdigt på så kort tid som 

mulig. kan denne belønne entreprenøren for hver dag, byggeriet er færdig før en fastsat dato. 

                                                        
128 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992, s. 187-188 
129 Bregn, Kirsten. 2011, s. 9-10 
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Ønsker bygherren, at entreprenøren skal yde en hvis omsorg og indsats, og kan denne indsats 

ikke observeres af bygherren, kan incitamenter med fordel knyttes til observerbare resultater 

som knytter sig til entreprenørens indsats. I sådanne tilfælde kan resultatbaseret belønning 

med fordel anvendes. Det kan midlertidigt være problematisk at finde observerbare resultater, 

som har perfekt sammenhæng med den ønskede men uobserverbare adfærd.  

Problemet med at få entreprenøren til at yde den ønskede indsats er midlertidigt ikke det 

eneste problem. Det er således også vigtigt at få entreprenøren til at yde den korrekte indsats. 

ment som hvordan indsatsen fordeles mellem forskellige aktiviteter, herunder mellem 

forskellige arbejdsopgaver og hvordan entreprenøren afbalancere kvantitet og kvalitet. Er det 

ikke muligt at måle resultatet ved en af de ønskede aktiviteter bør der ikke være 

resultatafhængig løn, idet at incitamentet ellers vil medføre at arbejdsindsatsen lægges i de 

aktiviteter. som der aflønnes på, og altså ikke på en af den umålbare men ønskede aktivitet. Det 

er dog muligt med resultatafhængig løn såfremt opgaver, hvor det er muligt at måle indsatsen 

kan adskilles fra opgaver hvor dette ikke er muligt eller meget omkostningsfuldt. I så fald kan 

der anvendes forskellig aflønningsmetoder for forskellige opgaver.   

Når bygherrens mål ikke er kontraherbart og derfor må anvende et andet kontraherbart mål, 

er det vigtigt for at kontrakten er effektiv ved at målene er tæt korreleret således at 

entreprenørens valg af indsats for opfyldelse af det kontraherbare mål, hænger sammen med 

opfyldelsen af bygherrens ukontraherbare mål. Findes der ikke kontraherbare mål, som har tæt 

korrelation med bygherrens mål, bør incitamenter kun fastlægges vagt eller helt undgås for at 

undgå at belønne for ét, mens man ønsker noget andet.  

Resultatbaseret løn vil dominere, når entreprenøren har skjult information, som bygherren 

ikke har, og der er kontraherbare mål for det resultat, som bygherren ønsker. Modsat vil 

fastpris dominere når der ikke er asymmetrisk information. eller når der ikke er kontraherer 

mål for det resultat som ønskes.130  

Omdømme  

Ved moral hazard kan omdømme afhjælpe problemet ved at påvirke agenten til at agere i 

overensstemmelse med principalens interesser. Omdømme anvendes som en implicit 

                                                        
130 Bregn, Kirsten. 2011, s. 11 
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kontraktuel mekanisme, som afhjælper at agenten allokere omkostninger uoptimalt for 

principalen.131  

Er relation knyttet til en enkelt periode, hvor adfærd ikke påvirker efterfølgende perioder, er 

det nyttemaksimerende for parterne at snyde den anden. Bygherren kan eksempelvis ved 

incitaments- eller resultatkontrakter undlade at udbetale belønningen, og entreprenøren kan 

eksempelvis undlade at færdiggøre projektet, selvom betaling allerede er sket. Viden om at 

kontraktparten vil afvige fra aftalen medføre, at parterne ikke vil kontrahere til at begynde med.  

Ved flere perioder er den adfærd som er optimal ved én enkelt periode ikke nødvendigvis 

optimal ved flere perioder. Viser erfaring at en af parterne ikke yder som aftalt, vil dette 

medføre at denne part straffes i efterfølgende perioder. Medtages hensynet til omdømme 

medføre dette at incitamentet til at afvige reduceres idet tillid, som ellers ville blive brudt, kan 

være afgørende for at kontraktforholdet forsætter i fremtiden. Markedsregulering spiller her 

en rolle, idet eksempelvis byggebranchen som helhed straffer virksomheder, som afviger fra 

deres aftaler, ved at undgå fremtidigt samarbejde med disse.  

Vil en af parterne ikke fortsætte kontraktforholdet, såfremt en af parterne afviger fra aftalen. 

må gevinsten ved at afvige opvejes mod det tab, som opstår i fremtiden ved at 

kontraktforholdet ikke fortsætter. Er diskonteringsfaktoren høj vil værdien af fremtidigt 

samarbejde være lille og fristen til at afvige stor. Modsat er diskonteringsfaktoren lav vil 

værdien af fremtidigt samarbejde være høj og fristelsen til at afvige lille. Derfor må eksempelvis 

bonusbetaling ikke være så stor, at gevinsten ved at afvige for principalen, ved ikke udbetale 

bonus, er større end værdien af fremtidigt samarbejde. Når diskonteringsfaktoren er lille vil 

kontrakten nærme sig den effektive kontrakt. 132 

I princippet ville en fuldkommen perfekt udarbejdet komplet kontrakt løse motivations 

problemet.133 Kontrakten ville i så fald præcisere, hvordan parterne skal agere i enhver mulig 

situation samt distribuere omkostninger og fordele således at enhver kontraherende part, 

finder det optimalt at overholde kontrakten. Det udledes heraf, at motivations problemet 

opstår fordi kontrakter ikke beskriver enhver situation og dermed kan betegnes som 

inkomplet.  

                                                        
131 Dobson, John. 1993. s. 6-7  
132 Bregn, Kirsten. 2011, s. 14-15 
133 Motivationsproblemet omhandler hvordan agenter kan motiveres til at agere på en 
bestemt måde. 
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Udarbejdelse af en komplet kontrakt vil i realiteten være problematisk grundet 

transaktionsomkostninger og parternes begrænsede rationalitet. Begrænset rationalitet 

medføre, at ikke alle omstændigheder kan medtages i kontrakten bl.a. på grund af parternes 

begrænsede evner til at forudse problemer.  

Transaktionsomkostninger er forbundet med motivations problemet. Den første type af 

omkostninger er dem forbundet med ufuldstændig og asymmetrisk information, som er nævnt 

i ovenstående, hvor en af parterne ikke besidder al relevant information for at kunne vurdere 

om en aftale er acceptabel og om bestemmelser i aftalen faktisk imødekommes. Den anden type 

er ufuldkommen forpligtigelse hvor parterne pga. opportunistisk adfærd ikke vil bindes af 

løfter, som tidligere er givet fordi de senere kan maksimere nytten ved at bryde løftet.   

Ved begrænset rationalitet, ved parterne at de ikke kan forudse alle mulige situationer som kan 

opstå, og forstår at kommunikation er omkostningsfuldt og at forståelse ofte er fejlagtigt. 

Parterne agere derfor så optimalt som muligt under disse begrænsninger.  

Uanset begrænset rationalitet er entreprisekontrakter ofte meget komplekse og det er ofte ikke 

muligt at medtage enhver mulig omstændighed pga. de høje omkostninger forbundet hermed. 

Er parterne under den opfattelse, at en omstændighed sker med en meget lav sandsynlighed, 

er det muligt at de undlader at kontrahere herpå, idet omkostningerne ved udarbejdelse af 

kontrakten opvejes mod forventede omkostninger ved omstændigheden.  

I komplicerede relationer opstår uforudsete situationer som medføre at parterne må tilpasse 

sig omstændighederne. Denne mulighed for tilpasning giver mulighed for opportunistisk 

adfærd. 134 

4.3 Inkomplette kontrakter og opportunistisk adfærd  

Roden til mange konflikter er identificeret som kontraktuel inkomplethed og opportunisme. 

Inkomplette kontrakter er årsagen til opportunisme. Er der ingen huller i kontrakten og ingen 

efterfølgende ændringer i krav og design, så vil der ikke være behov for ex post regulering og 

dermed ingen mulighed for entreprenøren at handle opportunistisk. Når kontrakten er uden 

huller og ikke kræver ændringer i løbet af byggeriet kan kontrakten betegnes som komplet. På 

grund af byggeriets kompleksitet er kontrakten dog uundgåeligt inkomplet. Hovedårsagerne til 

kontraktuel inkomplethed er usikkerhed, som er drevet af kompleksiteten ved byggeprocessen 

                                                        
134 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992, s. 126-128 
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og den begrænsede rationalitet af parterne. Opportunisme er en del af den menneskelig adfæd 

og relateres ofte til, at den individuelle kontraktpart er egen nyttemaksimerende. 

En forudsætning for succesfuld opportunisme er tilstedeværelsen af hold-up effekten, hvor 

parterne har haft transaktions bestemte investeringer. Dette medføre at der i 

kontraktforholdet opstår en midlertidigt monopol lignende tilstand, hvorefter en af parterne 

ubetinget afhænger af den anden.  

Et eksempel på transaktionsbestemte investeringer for entreprenøren kan være en, dog 

sandsynligvis begrænset og ofte minimeret, pengemændge som er fastlåst i projektet. For 

bygherren er den vigtigste investering selve byggepladsen, som i byggeperioden er under 

entreprenørens kontrol, hvilket forværre de tab, som ville opstå, såfremt bygherren er nødt til 

at finde en anden entreprenør. Entreprenørens hold-up effekt forstærkes af den fysiske 

besiddelse af byggepladsen. Den opportunistiske adfærd består i, at entreprenøren forsøger at 

kræve ekstra betaling eller tidsfristforlængelse. Et krav kan allerede være fastlagt i kontrakten, 

men entrepnreøns krav kan øges af adfærden.135  

Hold-up truslen er når entreprenøren udnytter det faktum, at efter kontrakten er indgået, kan 

entreprenøren ikke uden videre erstattes med en anden af bygherren. Det betyder, at 

entreprenørens forhandlingsstyrke er bedre end før kontrakten blev indgået, og entreprenøren 

udnytter derfor dette til at forsøge, at øge sin indtægt. Dette kan eksempelvis undgås ved, at 

indføre løbende genforhandling af kontrakten.136 Risiko for hold-up adfærd kan også undgås 

ved eksempelvis at etablere en god relationel kontrakt, mulighed for ansættelse af alternative 

entreprenører og de konfliktløsningsmetoder som anvendes.137  

4.3.1 Eksempel på ex post opportunistisk adfærd: Hold-up effekten 

Vi har bygherren og entreprenøren som hver især skal investere 4 i byggeriet og den samlede 

fortjeneste er 16. Det antages at parterne deler overskuddet lige mellem sig og dermed en et 

samlet overskud på 8 og en fortjeneste til hver på 4. For at vise ex post opportunistisk adfærd 

antages det at parterne i kontrakten skal foretage et valg, og at det ikke er muligt at medtage 

dette i kontrakten. Valget er mellem henholdsvis at dele eller at tage. Anstrengelsen ved at tage 

koster 6. Opstilles mulighederne i et spilmatrix ser det ud som følgende:  

  Bygherren 

                                                        
135 Yates & Hardcastle, 2003, s. 119 
136 Lando, Henrik. 2011, s. 23 
137 Lando, Henrik. 2011, s. 31-32 
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  Tage Dele 

Entreprenøren 
Tage -2,-2 6,-4 

Dele -4,6 4,4 

 

Når kun en af parterne tager og den anden deler. Mister den af parterne som deler sin 

investering på 4 og den anden for således fortjenesten på 16 minus investering på 4 og 

omkostningen ved at tage på 6 og dermed et overskud på 6.138 Vælger begge parterne at tage, 

mister de hver især deres investering på 4 og påtager sig omkostningerne ved at tage på 6 og 

for derved et resultat på -2.139  Vælger begge at dele får de hver især et overskud på 4.140 

Problemet ved parternes opportunistiske adfærd er at parterne søger at øge egen nytte. Har 

entreprenøren en forventning om at bygherren vil dele, vil entreprenøren vælge at tage fordi 

denne kan maksimere sin egen nytte herved idet 6>4. Såfremt entreprenøren forventer af 

bygherren vælger at tage, er entreprenørens egen nyttemaksimerende valg at tage idet -2>-4. 

Uanset bygherrens valg er det nytte maksimerende for entreprenøren, at vælge at tage. Det 

samme ræsonnement gælder for bygherren. Begge vælger derfor at tage, selvom at dele ville 

være et mere efficient valg både ud fra et Pareto og Kaldor-Hicks perspektiv.  

Når begge parter indser at dette er udfaldet af deres investering, vil parterne som 

udgangspunkt slet ikke indgå i en kontraktrelation. Ex post opportunistisk adfærd medfører 

altså at incitamentet til at indgå i kontrakten ødelægges. 141 

Vigtigheden af en virksomheds omdømme kan være et effektivt redskab til at undgå ex post 

opportunistisk adfærd. I en verden hvor kontrakter er omkostningsfyldte og inkomplette er 

tillid vigtigt for mange transaktioner. Et dårligt omdømme kan være afgørende for fremtidige 

muligheder for at indgå i profitable transaktioner, og kan derfor være med til at undgå 

incitamentet til at agere opportunistisk. Værdien af omdømmet afhænger af hvor ofte det har 

betydning for indgåelse af transaktion. Hvor ofte det har betydning relatere sig til hvor hyppigt 

der forekommer lignende transaktioner, den forventede tidshorisont for lignende 

transaktioner samt hvor profitable transaktionen er. Incitamentet til at opbygge og bevare et 

                                                        
138 Udregning: 16-(4+6)= 6 
139 Udregning: 8-(6+4) = -2  eller (16-(12+8))/2 = -2  
140 Udregning:8-4 = 4 eller (16-8)/2 = 4  
141 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992, s. 137-138 
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omdømme øges ved transaktioner jo oftere de indgås, jo længere tidshorisonten er og jo mere 

profitabelt transaktionen er. 142 

Den opportunistiske adfærd kan modvirkes af det relationelle i en partnering kontrakt. 

Parterne forsøger, at undgå opportunistisk adfærd ved at indgå kontrakter med parter som de 

har en relation til, idet parterne af hensyn til omdømme, tillid og af hensyn til fremtidige 

indtægtsmuligheder vil undgå opportunistisk adfærd for at bevare samarbejdet.  

For at samarbejde skal overskygge den opportunistiske adfærd, skal en succesfuld 

partneringaftale være retfærdig sådan at parterne deles om både arbejde, profit og tab, risiko 

og præmie strategier, konfliktløsning og håndtering af uoverensstemmelser. Som nævnt er 

opportunistisk adfærd drevet af parternes transaktions bestemte investeringer, som skaber en 

udnyttelig hold-up effekt. I partnering er investeringen i form af engagementet i selve projektet, 

men også engagementet i den længerevarende relation. Det at parterne ligestilles i 

forhandlingsstyrke, idet begge har investeret ligeligt i selve relationen medføre at færre 

konflikter opstår på grund af den opportunistiske adfærd. Opportunistisk adfærd svækkes ved 

stærke relationer.143  

Partnering aftalen kan således løse problemet med opportunistisk adfærd, idet 

partneringaftalen udfylder de huller som er efterladt i den inkomplette entreprisekontrakt, 

som er indgået på baggrund af AB-reglerne. Vedtagelsen af AB-reglerne medføre ikke en 

komplet kontrakt, som forudser enhver mulig situation. Når AB-reglerne således kombineres 

med samarbejdsformen partnering løses problematikken ved inkomplette kontrakter, idet 

samarbejdet forventes at løse uforudsete omstændigheder effektivt.  

Som nævnt kan relationel kontraktindgåelse anvendes for at undgå problematikken omkring 

begrænset rationalitet, inkomplette kontrakter og opportunistisk adfærd. Årsagen til dette er, 

at i en relationel kontrakt ikke sigter parterne ikke mod at udarbejde en komplet kontrakt, men 

istedet nøjes med at indgå en aftale som indrammer parternes forhold. Parterne aftaler ikke 

detaljeret handlingsplan men istedet fælles målsætninger, på generelle bestemmelser som har 

et bredt anvendelsesområde, på kriterier som skal anvendes når uforudsete omstændigheder 

opstår og konflitkløsningsmetoder når uenigheder opstår.  

                                                        
142 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992 s. 139 
143 Greenwood, D.J & Yates, D.J. 2006. The determinants of successful partnering: A 
transaction cost perspective s. 12 
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4.4 Relationelle kontrakter  

Relationelle kontrakter kan ofte defineres som personlige og længerevarende. Relationelle 

kontrakter er ikke nødvendigvis specifikke og præcise angående fordelingen af risiko, men er 

aftale om at samarbejde mod et fælles mål. Anvendes partnering kan kontrakten defineres som 

relationel idet partnering fokusere på fælles mål og fælles nyttemaksimering. Ifølge Macniel 

(1974) behandler parterne, ud fra et relationelt synspunkt, ”their contracts more like marriages 

than like one-night stands. Obligations grow out of commitment that they have made to one 

another, and the conventions that the trading community establishes for such commitments; they 

are not frozen at the initial moment of commitment, but change as circumstances change; the 

object of contracting is not primarily to allocate risks, but to signify a commitment to co-operate. 

In bad times parties are expected to lend one another mutual support, rather than standing on 

their rights; each will treat the others insistence on literal performance as willful obstructionism; 

if unexpected contingencies occur resulting in severe losses, the parties are to search for equitable 

ways of dividing the losses; and the sanction for egregiously bad behavior, is always […] refusal to 

deal again.”144   

En relationel kontrakt kan opstå, når to parter har indset, at de afhænger af hinandens 

samarbejde. Hver part samarbejder velvidende, at såfremt han afviger fra samarbejdet, så gør 

den anden part det tilsvarende også. Dette er optimalt, så længe adfærden er observerbar for 

den kontraherende part i aftalen. Kontrakten er selv-håndhævende, idet frygten for 

gengældelse kan være tilstrækkeligt for begge parter til, at bevare et værdimaksimerende 

samarbejde. Iøvrigt øges villigheden til samarbejde når parterne udvikler et personlig forhold, 

føler de kan stole på hinanden og især når en part føler sig sikker på, at en anden vil samarbejde 

selvom alle handlinger ikke er observerbare. 

Samarbejde uden relationelle præferencer bygges alene på egennyttemaksimering. Er der 

ingen værdi knyttet til selve samarbejdet er forventet indtjening ved samarbejdet og fordele 

ved at afvige herfra vigtige faktorer for hvorvidt samarbejdet opretholdes. Når parterne kan se 

frem til et samarbejde hvor værdien ved at overholde samarbejdet er større end ved at afvige, 

forventes samarbejdet at fortsætte. 145 

                                                        
144 Gordon, Robert W. 1985. Macneil, Macaulay, and the Discovery of Power and Solidarity in 
Contract Law. Faculty Scholarship Series. Paper 1367. s. 569  
145 Lando, Henrik. 2011, s. 19-20  
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Ved samarbejde med relationelle præferencer består samarbejdet ikke alene pga. 

egeninteresse men også pga. tillid. Tillid bidrager til at samarbejdet bliver mere stabilt, idet 

parterne vil opfylde samarbejdet selv i situationer, hvor handlinger er skjulte for den anden 

part. Parterne bør stadig være opmærksomme på hvorvidt den anden part tiltrækkes af ikke-

samarbejde, idet økonomiske fristelser kan triumfere over morale og relationer. Parterne bør 

også være opmærksomme på de risici som er forbundet ved et tillidsbaseret forhold, herunder 

eksempelvis misforståelser eller uenigheder. 146 

Kommunikation og effektive metode til løsning af uoverensstemmelser mellem parterne inden 

de udvikles til reelle konflikter er vigtigt i relationelle kontrakter. Kommunikation skal 

anvendes for at gøre det klart mellem parterne hvilke prioriteringer og præferencer de hver 

især har, således at det er klart hvad der forventes af samarbejdet.  

Som nævnt tidligere fokusere partnering på samarbejde og konfliktløsning. Der anvendes 

mange ressourcer på at skabe et samarbejde hvor konflikter kan løses på et så lavt og 

omkostningsfrit plan som muligt. Uoverensstemmelser og konflikter er en stor risiko som både 

skader samarbejdet mellem parterne og medføre ressourcespild såfremt parterne bruger tid 

og penge på at bekæmpe hinanden istedet for at løse problemer i fællesskab. Pålægges 

entreprenøren en væsentlig risiko eksempelvis ved at være underlagt en stor konventionalbod 

vil denne sandsynligvis bruge en del ressourcer på at undgå at skulle betale. For at undgå at 

betale bruges ekstra ressourcer på enten at være helt sikker på at blive færdig til tiden eller på 

et bekæmpe et betalings- eller erstatningskrav. Udfra ovenstående bør konventionalbod derfor 

sættes på et lavere niveau medmindre den høje konventionalbod sænker sandsynligheden for 

forsinkelse væsentligt. 147  

4.5 Efficiens betragtninger  

I et økonomisk forhold er målet som udgangspunkt at tilfredsstille parterne. For at måle 

parternes tilfredshed tilskrives parterne præferencer. Det antages derfor at parternes velfærd 

kan måles ved nyttefunktioner, at en situation er foretrukket fremfor en anden kun såfremt 

denne giver en større nytte og at det økonomiske mål er at maksimere nytten. Efficiens kan 

anses som det forhold, at intet alternativ er generelt at foretrække i forhold til parternes mål 

og præferencer.  

                                                        
146 IBID s. 21 
147 Lando, Henrik. 2011, s. 22-23 
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Ifølge Milgrom og Roberts (1992) er efficiens princippet at såfremt parterne har mulighed for 

at forhandle effektivt og effektivt kan implementere og håndhæve beslutninger, så vil resultatet 

af den økonomiske aktivitet have tendens til at være efficient (i hvert fald for de parterne i 

forhandlingen).148 

Dette princip har overvejende lighed med Coase teoremet og dettes efficiens betragtning.  

4.5.1 Coase Teoremet  

Coase teoremets efficiens betragtning fastslår at når transaktionsomkostninger er 

tilstrækkeligt lave og ejendomsrettighederne er veldefineret, løses juridiske konflikter efficient 

ved gensidigt fordelagtigt, frivillig udveksling. Ressourcer allokeres således til den part hvor de 

har størst værdi. Coase teoremet er i overensstemmelse med det aftaleretlige princip om 

aftalefrihed idet teoremet fastslår at den frie ubegrænsede ret at indgå aftaler medføre efficient 

allokering. 149 

Coase teoremet danner grundlag for retsøkonomien, idet teoremet viser under hvilke 

betingelser lovregler har betydning for den økonomiske efficiens. Teoremet kan anvendes til at 

analysere og vurdere de økonomiske konsekvenser af juridiske regler gennem grundlæggende 

cost-benefit principper. Coase teoremet fastslår at under bestemte betingelser juridiske regler 

ikke vil have nogen effekt på den økonomisk efficiente ressource allokering. 

Transaktionsomkostninger er de omkostninger, som er forbundet med at udføre transaktionen 

(økonomisk handling) og disse omkostninger er forskellige alt efter typen af transaktion og 

hvordan denne udføres.150 Transaktionsomkostninger opstår fra behovet for forhandling til en 

aftale, til udarbejdelse af kontrakt og til foranstaltninger som er nødvendige til at sikre at 

aftalen overholdes m.fl.151  

En løsning defineres som inefficient såfremt et andet tilgængeligt alternativ er muligt og som 

stiller en part bedre uden at skade en anden part. Vendes denne definition betyder dette at en 

løsning er efficient, når der ikke er en anden tilgængelig løsning, som stiller alle parter mindst 

ligeså godt, og som mindst en af parterne vil foretrække. 152  I forhold til kontrakter er 

kontrakten efficient i det omfang intet alternativ findes, som giver et resultat som foretrækkes 

                                                        
148 Milgrom, Paul og Robert, John, s. 24 
149 Riis, Thomas. 1999, s. 1159-1160  
150 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992 s. 28 
151 Coase 1960, s. 22 
152 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992, s. 22 
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mere af parterne.153 Efficiens bruges som målestok for hvornår ressourcerne er allokeret der 

hvor de tillægges den største værdi. Derfor tages der udgangspunkt i et efficienskriterium, hvor 

især to kriteriet anvendes.154  

4.5.2 Pareto 

Pareto efficiens er defineret som en allokering, hvor det ikke er muligt at reallokere ressourcer 

sådan at en person stilles bedre, uden at en person stilles værre. En Pareto-forbedring sker når 

mindst en økonomisk agent stilles bedre uden at skade en anden økonomisk agent. Økonomisk 

efficiens kan derfor anses som den situation, hvor alle mulige Pareto-forbedringer er udnyttet. 

155 

 

Pareto efficiens kan beskrives ved hjælp af ovenstående illustration som viser parternes 

nytte.156 Entreprenørens nytte måles langs y-aksen og bygherrens nytte måles langs x-aksen. 

Den blå kurve viser parternes nyttekombinationer som en entrepriseaftale  gør det muligt for 

                                                        
153 Milgrom, Paul og Robert, John. 1992, s. 24 
154 Riis, Thomas. 1999, s. 1155 
155Eide, Erling og Stavand, Endre. 2013, s. 35  
156 Eide, Erling og Stavand, Endre. 2013, s. 109-110 



Side 61 af 87 
 

parterne at opnå ud fra den mest optimale kontrahering med partnering (samarbejde). 

Bevægelse langs den blå kurve fordeler således nytten mellem entreprenør og bygherren. Er 

nyttefordelingen mellem parterne ikke efficient befinder parterne sig i en fordeling som ligger 

under den blå kurve. Udgangspunktet tages i punkt A, hvor parterne i situationen ikke 

samarbejder. Samarbejder parterne ikke, er bygherrens nytte således lig UB og entreprenørens 

nytte lig UE. For at opnå en Pareto-forbedring må parterne således ikke stilles værre end den 

nytte som parterne får ved punkt A. Pareto-forbedring kan ske indenfor punkterne ABC, idet 

ethvert punkt indenfor dette område stiller mindst en af parterne bedre end ved punkt A. En 

Pareto-optimal fordeling opnås når parterne befinder sig på den blå kurve i eller mellem 

punkterne B og C.   

Havde udgangspunktet dog været C eller B (eller et hvilket som helst andet punkt på den blå 

kurve) havde det i så fald ikke været muligt med en Pareto-forbedring, idet ethvert punkt på 

den blå kurve er Pareto-optimalt.  

 4.5.3 Kaldor-Hick efficiens  

I tilfælde hvor en nyttefordeling er til en af parternes fordel, men til ulempe for en anden, kan 

Kaldor-Hicks kriteriet anvendes. Kriteriet går ud på at en fordeling skal gennemføres så længe 

at der skabes stor nok værdi for den vindende part således, at den tabende part kan 

kompenseres for dette tab og at mindst en af parterne ender med at være bedre stillet end før. 

Kriteriet kan anvendes selvom kompensation faktisk ikke finder sted.  
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Der tages igen udgangspunkt i A, hvor parterne ikke samarbejder. Den linje som går igennem 

punkt A illustrere de kombinationer af nytte som giver samme samlede nytteværdi som ved 

punkt A. Når udgangspunktet tages i punkt A er enhver bevægelse i det Gul+Grønne område en 

Kaldor-Hicks forbedring, idet den samlede nytteværdi stiger i forhold til den samlede 

nytteværdi ved punkt A. Det antages af parterne ved samarbejde kan flytte fra punkt A til punkt 

D, som ligger udenfor de mulige Pareto-forbedringer i området markeret ved punkterne ABC, 

også vist som det grønne område. Som følge af bevægelsen fra punkt A til punkt D stilles 

bygherren væsentligt bedre end ved punkt A og entreprenøren stilles væsentligt dårligere end 

ved punkt A. Derfor kan denne bevægelse ikke bedømmes efter Pareto-kriteriet. Dog kan 

Kaldor-Hicks-kriteriet forklare hvorvidt bevægelsen bidrager til en efficient fordeling af 

mellem parterne. For at ændringen skal være efficient skal bygherren når denne kompensere 
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entreprenøren, således at entreprenøren stilles mindst ligeså godt som før ændringen, være 

stillet bedre. 157 

Eksempel: Punktet A giver entreprenøren en nytte på 75 og bygherren en nytte på 50. Ved en 

ændring til punktet D opnår entreprenøren en nytte på 35 og bygherren en nytte på 100. I så 

fald kan bygherren kompensere entreprenøren med 40, for at stille denne mindst ligeså godt 

som før (75), og opnå en mernytte på 10. I dette tilfælde vil det således være efficient i følge 

Kaldor-Hicks kriteriet at foretage reallokering.  

Det vil således være efficient ifølge Kaldor-Hicks kriteriet, at foretage reallokering når en af 

parternes nytte forbedres, så længe den andens nytte maksimalt forværres tilsvarende minus 

epsilon, og tilsvarende være inefficient når forværringen er større end forbedringen. Det ses 

ydermere af ovenstående illustration, at enhver Pareto forbedring er en Kaldor-Hicks 

forbedring og at Kaldor-Hick som udgangspunkt for efficiens giver flere muligheder for 

forbedring af efficiens i forhold til Pareto efficiens.  

Både Pareto optimalitet og Kaldor-Hicks efficiens betragter den økonomiske efficiens på 

nuværende tidspunkt og ligger således ikke vægt på de langsigtede forventninger. Pareto 

optimalitet fokusere på efficiens imellem parterne således at efficiens søges ud fra en 

betragtning om at alle parter skal stilles så godt som muligt uden at dette påvirker en andens 

nytte. Kaldor-Hicks efficiens tager istedet udgangspunkt i forhold til hvad er mest efficient fra 

et samfundsmæssigt synspunkt, og fokusere således på hvordan forholdet mellem parterne kan 

skabe den største samlede nytteværdi.  

4.6 Efficiensanalyse  

4.6.1 Bygherrens ændringsret  

Når bygherren gives ret til at foretage ændringer allokeres al risiko forbundet hermed til 

bygherren. Bygherren bærer således både den tidsmæssige risiko og den økonomiske risiko. 

Den tidsmæssige risiko består af de konsekvenser som opstår ved at ændringen medføre at 

tidsfristen skal udskydes ift. den aftalte tidsfrist. Den økonomiske risiko består i at alle 

omkostninger forbundet med ændringen skal dækkes fuldt ud af bygherren.  

Ifølge Coase-teoremet opnås et efficient resultat ved at parterne gensidigt og frivilligt kan 

forhandle under forudsætningerne at transaktionsomkostningerne er tilstrækkeligt lave og 

                                                        
157 Eide, Erling og Stavand, Endre. 2013, s. 111 
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rettighederne veldefineret. Som nævnt er Coase teoremet en del af den neoklassiske teori og 

forudsætter derfor ubegrænset rationalitet og altså egennyttemaksimerende parter. 

 

I ovenstående illustration tages udgangspunktet i punkt A, som udtrykker kontraktens værdi 

og parternes nytte heraf inden ændringen foretages. Den blå kurve repræsentere parternes 

mulige nyttekombinationer som entrepriseaftalen tillader, inden ændringen foretages, ved den 

mest optimale kontrahering. Punktet A er således udtryk for en Pareto-optimal fordeling idet 

reallokering langs den blå kurve ikke kan ske uden at en af parterne stilles. Punktet A kan også 

betragtes som en Kaldor-Hicks efficient fordeling idet kontraktens samlede værdi er 

maksimeret her. Kaldor-Hicks efficiens kan udledes af den sorte diagonale linje som viser alle 

kombinationer som giver den samme samlede kontraktværdi. Enhver anden kombination af 

nytte ligger under den sorte linje og medføre altså at den samlede kontraktværdi falder.  

Den røde kurve repræsentere en øgning i kontraktens samlede nytteværdi, og er udtryk for 

parternes mulige nyttekombinationer i kontrakten, når en ændring kan skabe mere værdi i 

kontrakten.  
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Tages der alene udgangspunkt i værdiskabelsen for bygherren, kan det udledes af ovenstående 

illustration at en ændring fra punkt A til punkt B medføre end øgning af bygherrens nytte fra 

UB til UB’ og en bevægelse fra den blå kurve til den røde.  

Som antaget er bygherren egennyttemaksimerende og vil kun foretage en ændring i 

entreprisens ydelse såfremt ændringen er værdiskabende for bygherren. For at ændringen er 

værdiskabende for bygherren skal dennes fordele ved at foretage ændringen værre større end 

de omkostninger som er forbundet med ændringen. Bygherren vil derfor udnytte 

ændringsretten så fremt ændringen medføre en nytteværdi som er større end den givet ved UB-

linjen.  

Når bygherren vil foretage ændringen kan dette enten betyde for entreprenøren at denne skal 

udføre mere arbejde eller mindre arbejde end oprindeligt aftalt. Når ændringen medføre 

merarbejde skal entreprenøren modtage betaling herfor og derved opnår en merindtjening, det 

antages derfor at entreprenøren derved for en større nytteværdi. Den betaling som skal 

overføres til entreprenøren fra bygherren medføre således at bygherrens nytteværdi falder. 

Dette illustreres i ovenstående fremstilling ved flytning fra punktet B til punktet F.  

Enhver bevægelse på den røde kurve mellem punkterne C og B, eller indenfor området ABC 

repræsentere en Pareto-forbedring ift. udgangspunktet A. Alle punkterne B, C, D, E og F 

repræsentere derfor hver i sær en Pareto-optimal allokering af den nye forøget kontraktværdi, 

dog kan der ikke ske bevægelser mellem punkterne uden at en part stilles bedre på bekostning 

af en anden. 

Når en ændring medføre formindskelse af arbejdets omfang og entreprenøren ikke kan stilles 

værre end ved kontraktens udgangspunkt A kan nytteværdien ikke falder under linjen UE.  

Udfra en Kaldor-Hicks efficiens betragtning er enhver allokering som ligger til højre for den 

diagonale sorte linje, som går igennem A, efficient idet den samlede nytteværdi for kontrakten 

øges eller hvor fordelene for den ene part som minimum er Ɛ større end tabet for den anden af 

parterne.  

Da det tidligere blev antaget at bygherren kun vil foretage ændringer sålænge dette er 

nyttemaksimerende for denne, vil en allokering således ske til højre for UB-linjen men på eller 

over linjen UE. Dette betragtes som optimalt udfra Pareto-optimalitet kriteriet idet ingen af 

parterne for en bedre nytteværdi på bekostning af en andens nytteværdi. Ydermere betragtes 

bevægelse fra udgangspunktet også som Kaldor-Hicks efficient idet ændring kun foretages når 
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kontratens samlede nytteværdi stiger. Enhver udnyttelse af ændringsretten vil derfor medføre 

allokering til højre for den sorte diagonale linje, til højre for UB, idet bygherren kun foretager 

ændringer såfremt dennes nytte maksimeres, og over linjen UE. Enhver reallokering som 

konsekvens af en ændring vil derfor befinde sig i området ABC og derfor være både Pareto og 

Kaldor-Hicks efficient.  

Når bygherren kan kræve formindskelse i arbejdets omfang og entreprenøren ikke har krav på 

kompensation må entreprenøren acceptere nedsættelse i dennes nytteværdi. Dette kan 

illustreres som følgende:  

 

 

Det område som er markeret med rødt illustrere den mulige inefficiente allokering, der kan ske 

som følge af ændring hvor entreprenørens nytte kan nedsættes som følge af ingen 

kompensation ved en formindskelse af arbejdet. Det område som er markeret med grønt 

illustrere de mulige Kaldor-Hicks efficiente allokeringer, som opstår ved af ændringen, og 

enhver allokering i det røde område illustrere de mulige inefficiente allokeringer ifølge både 

Pareto-optimalitet og Kaldor-Hicks kriteriet, som opstår ved ændringen. Udgangspunktet A er 

som nævnt både Pareto-optimalt og Kaldor-Hicks efficient og en bevægelse til det røde område 
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vil medføre at bygherren stilles bedre på bekostning af entreprenøren, illustreret ved 

bevægelse under linjen UE, og at den samlede kontraktværdi falder, illustreret ved bevægelse 

til venstre for den sorte diagonale linje. En bevægelse fra udgangspunktet A til det grønne 

område medføre efficiens ifølge Kaldor-Hicks kriteriet idet den samlede kontraktværdi stiger, 

men er inefficient ifølge Pareto-optimalitets kriteriet idet entreprenøren uanset må acceptere 

en nedsættelse af nytteværdien.  

Man kan sammenfattende udlede at enhver ændring, hvor entreprenøren skal kompenseres 

ved nedsættelse, vil allokere parternes nytte således at der sker bevægelse mod højre ift. den 

sorte diagonale linje, men indenfor området ABC. Enhver reallokering vil derfor kunne 

betragtes som både Pareto-optimal og Kaldor-Hicsks efficient. En ændring vil ikke kunne 

betragtes som inefficient, idet der ikke tillades ændringer, som giver entreprenøren en 

dårligere nytteværdi, og fordi bygherren kun vil udnytte retten såfremt dennes nytteværdi 

stiger. Det er dog muligt med en inefficient allokering når entreprenøren må acceptere en 

nedsættelse af arbejdets omfang og dermed nedsættelse af indtjeningen, idet enhver allokering 

betragtes som inefficient ifølge Pareto kriteriet når bygherrens nytteværdi stiger på bekostning 

af entreprenørens.  

4.6.2 Force majeure 

Force majeure betragtes som en udfrakommende omstændighed som er udenfor parternes 

kontrol. Det særlige ved force majeure er at ingen af parterne kan påvirke sandsynligheden for 

at omstændigheden indtræffer. Når ingen af parterne kan direkte kontrollere sandsynligheden 

for at risikoen realiseres er spørgsmålet hvorledes risikoen da skal allokeres for at opnå en 

efficient løsning.  

Som nævnt i det indledende afsnit om risiko består denne i en sandsynlighed og en konsekvens 

i tilfælde af at risikoen realiseres. Der er stor usikkerhed forbundet med fastsættelse af 

sandsynligheden for at en force majeure begivenhed indtræffer. Det er ikke muligt for parterne 

at håndtere risikoen før begivenheden indtræffer. Dette skyldes usikkerhed og parternes 

uvidenheden, som medføre at parterne ikke kan foretage beslutninger om efficiente 

foranstaltninger når effekten af disse ikke kan påregnes.  

Når parterne ikke kan håndtere risikoen inden den opstår må risikoallokering istedet afhænge 

af hvordan og hvilke af parterne som bedst håndtere risikoen efter den realiseres. For at 

vurdere hvordan risiko mest effektivt allokeres mellem parterne kan følgende indgå i 
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overvejelserne: Hvem af parterne der billigst kan bære de forskellige typer af risiko og hvem af 

parterne der bedst kan tilpasse sig såfremt en risiko realiseres. 158   

Risikoen allokeres mellem bygherren og entreprenøren således at bygherren bærer de 

tidsmæssige omkostninger og entreprenøren bærer de økonomiske omkostninger. De 

tidsmæssige omkostninger består i de omkostninger som er forbundet med at tidsfristen for 

arbejdets færdiggørelse må udskydes. De økonomiske omkostninger består i de 

omkostningerne som er forbundet med genoprettelse af entreprisen gennem udbedring af 

skader.  

En efficient risikoallokering af force majeure risiko sker som nævnt når den af parterne som 

mindst omkostningsfyldt kan håndtere konsekvenserne efter risikoen er realiseret bærer 

risikoen. Entreprenøren bærer omkostninger forbundet med genoprettelsen af entreprisen, 

idet entreprenøren antages at være den af parterne som billigst kan udføre genoprettelsen. 

Dette udgangspunkt tages fordi entreprenøren, er den af parterne som har hel eller delvis 

rådighed over selve byggeriet, størst faglig viden om udbedring og at omkostninger minimeres 

til at omfatte afholdte omkostninger minus entreprenørens avance. 

                                                        
158Eide, Erling og Stavand, Endre. 2013. Rettsøkonomi,  s. 354 
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Den røde kurve repræsentere parternes mulige nyttekombinationer som kontrakten gør det 

muligt for parterne at opnå. Punktet C viser parternes nuværende nytteværdier udfra den 

nuværende risikofordeling. Force majeure begivenheder skal ses som en konvekvens ved at 

udføre entreprisen. Realisering af en force majeure risiko bringer kun udgifter/tab  med sig. 

Disse omkostninger må som udgangspunkt opvejes i selve entreprisekontraktens samlede 

værdi.  

Som det kan ses på ovenstående kan ingen bevægelse ske langs den røde kurve idet bevægelse 

væk fra punktet C vil medføre at enten bygherren eller entreprenøren stilles dårligere end 

udgangspunktet. Overføres mere risiko til enten bygherren eller entreprenøren vil dennes 

nytteværdi falde. Udgangspunktet C er derfor Pareto-optimalt og ingen Pareto-forbedring kan 

ske og fordi ingen risiko kan overføres til en anden part uden at denne part vil blive stillet 

værre.  

Den sorte diagonal som tangere til den røde kurve og som går igennem punktet C repræsentere 

de kombinationer af nytte som giver den samme samlede nytteværdi som ved punktet C. Det 

fremgår således at punktet C også repræsentere den maksimalt samlede nytteværdi som det er 

muligt at opnå i kontrakten. Dermed viser punktet C også en Kaldor-Hicks efficient løsning idet 

kontraktens samlede værdi maksimeres uagtet parterne fordeling af nytten.  



Side 70 af 87 
 

Man kan forestille sig at risiko som bedst bærers af en part, når denne overføres til anden 

medføre at den samlede kontraktværdi falder idet denne part skal afholde flere omokstninger 

end den optimale risikobærer. Det kan derfor betragtes som Kaldor-Hicks efficient at den part 

som bedst kan håndtere konsekvenserne skal bære denne risiko idet kontraktværdien 

maksimeres. Dette kan udledes af ovenstående illustration, ved at se effekten af bevægelsen fra 

C til E. Ved denne bevægelse vil risiko som bæres af bygherren overføres til entreprenøren og 

bygherren stilles derfor bedre og entreprenøren værre end udgangspunktet C. Men samtidigt 

ligger punktet E til venstre for den sorte diagonal hvilket betyder at kontraktens samlede værdi 

er faldet og derfor vil overførsel af risiko være inefficient ifølge Kaldor-Hicks kriteret.  

Sammenfattende kan det udledes af den nuværende fordeling hvor parterne bærer den risiko 

som de billigst kan håndtere er den mest efficiente løsning idet kontraktens samlede værdi her 

maksimeres.  

4.6.3 Gensidig skadeforvoldelse  

Risiko angående forringelse, ødelæggelse eller bortkomst af arbejdet, før dette er afleveret til 

eller taget i brug af bygherren, bæres alene af den skadelidte entreprenør når en anden 

entreprenør forvolder skaden. Dette må delvist være grundet entreprenørens hele eller delvise 

rådighed over arbejdet, og dermed også må være den af parterne som er nærmest til at og 

mindst omkostningsfuldt kan beskytte arbejdet indtil dette afleveres. Når entreprenøren bærer 

risikoen gives denne incitament til at foretage foranstaltninger for at beskytte arbejdet. 

Ydermere er entreprenøren også den af parterne som har mest information om eksempelvis 

skadens omfang, skadesforløbet og udbedrelsesomkostningerne, og således også den af 

parterne som mindst omkostningsfyldt kan fremsætte krav om dækning af omkostninger 

overfor den skadevoldende entreprenør.  

Bygherren skal være opmærksom på at når al risiko er tildelt entreprenøren kan dette medføre 

unødvendig forøgelse af omkostninger i entreprisen idet entreprenøren vil modsvare ved at 

kræve en større betaling. 159 

4.6.4 Konfliktløsningsomkostninger  

Som nævnt tidligere ændre anvendelsen af partnering ikke på selve risikofordelingen mellem 

parterne, men giver dog parterne yderligere forpligtelser til at samarbejde. Parterne i et 

partneringsamarbejde forventes at investere en del ressourcer i relationen og i at opretholde 

                                                        
159 Shapiro, Bryan. 2013, s. 10 
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denne. Investering i relationen har bl.a. til formål at kunne løse uoverenstemmelser inden de 

bliver til reelle konflikter som skal afgøres ved voldgift. Ift. samarbejdet forsøges voldgift at 

undgås, da denne konfliktløsningsmetode oftest er demotiverende for nuværende og fremtidigt 

samarbedje, Denne investering medføre at parterne påtager sig en risiko idet der er en 

sandsynlighed for at investeringen går tabt såfremt samarbejdet ikke består i en 

konfliktsituation eller som helhed.  

Investeringer som foretages i relationen må opvejes mod de fordele som samarbejdet forventes 

at medføre. Er den forventet indtjening større end forventede omkostninger er beslutningen 

om at indgå i et samarbejde efficient. Da parterne er nyttemaksimerende antages det at 

parterne kun vil indgå i et partneringsamarbejde såfremt samarbejdet stiller parterne bedre 

end parterne er stillet uden. Indgåelse af et partneringsamarbejdet kan derfor betragtes som 

efficent ifølge Kaldor-Hicks kriteriet idet kontraktens samlede værdi forventes at øges, såfremt 

dette ikke var tilfældet ville en nyttemaksimerende part ikke indgå i samarbejdet. Samarbejdet 

kan iøvrigt anses som Pareto-optimalt idet ingen af parterne forventes at ville indgå i 

samarbejdet hvis denne stilles dårligere end ved indgåelse af almindelig entreprisekontrakt. 

Iøvrigt skal begge parter ihvertfald stilles lidt bedre såfremt disse skal have interesse i 

samarbejdet og motiveres af samarbejdet.  

Virksomheder vælger partnering fordi de ikke kan opnå de ønskede mål ved almindelig 

kontraktindgåelse. Begge parter motiveres til samarbejde pga. egen interesse og med 

egennyttemaksimering for øje. Skal et partnering samarbejde opretholdes over en længere 

periode skal parterne hver i sær kunne forvente indtjening ved samarbejdet.  

4.7 Delkonklusion  

Det er en del risiko forbundet med at parterne indgår i en principal-agent relation, hvor 

bygherren lader entreprenøren udføre handlinger på bygherrens vegne. I en kontraktrelation 

opstår moral hazard og motivationsproblemer. Moral hazard og motivationsproblemer 

relatere sig til at entreprenøren forsøger at øge egen indtjening eller mindske tab på bekostning 

af bygherrens interesser, når bygherren ikke kan observere entreprenørens adfærd, og 

generelt hvordan entreprenøren motiveres til at handle på en bestemt måde.  

Problemerne kan løses ved brug af overvågning, incitamentskontrakter og hensynet til 

omdømme. Ved brug af overvågning kan entreprenøren ikke skjule sin adfærd overfor 

bygherren og fristelsen til at afvige fra bygherrens interesse mindskes derved. 
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Incitamentskontrakter anvendes for at opnå sammenfald mellem bygherren og entreprenørens 

mål således at entreprenøren udviser den af bygherren ønskede indsats. Parterne tager hensyn 

til omdømme når adfærd i nutid har en effekt på muligheder i fremtiden.  

Mange konflikter i byggeriet opstår på grund af kontraktens inkomplethed og entreprenørens 

ex post opportunistiske adfærd. Entreprisekontraktens inkomplethed er årsag til den ex post 

opportunistiske adfærd og succesfuld opportunisme kræver tilstedeværelse af hold-up effekt, 

som betyder at en af parterne i et kontraktforhold udnytter at den anden part ikke uden videre 

kan erstattes og dermed forsøger at øge sin egen nytte.  

Opportunistisk adfærd kan modvirkes ved indgåelse af relationelle kontrakter idet parterne af 

hensyn til omdømme, tillid og fremtidige muligheder for indtægter vil undgå adfærd som 

nedbryder samarbejdet. Dette skyldes at samarbejdet ikke kun bygger på 

egennyttemaksimering, men også på selve relationen, og medføre at parterne kan anvende 

partneringaftalens og dennes principper til at udfylde de huller, som er i kontrakten. 

Når bygherren gives ret til at foretage ændringer og entreprenøren ikke kan stilles værre end 

oprindelig aftalt er dette både Kaldor-Hicks efficient og Pareto optimalt, idet bygherren kun 

udnytter ændringsretten når dette valg maksimere bygherrens egen nytte. Når bygherren kan 

foretage en ændring og entreprenøren skal acceptere nedsættelse af sin nytteværdi, er dette 

Pareto inefficient, idet bygherrens nytte stiger på bekostning af entreprenørens, og kan både 

medføre efficiens eller inefficiens efter Kaldor-Hicks kriteriet idet ændringen enten kan 

medføre at kontraktens samlede værdi stiger eller falder.   

Ved force majeure begivenheder kan ingen Pareto-forbedring ske når parterne tildeles den 

risiko som de bedst kan håndtere og dette betegnes efficient ifølge Kaldor-Hicks kriteriet idet 

kontraktens samlede værdi maksimeres. 

Risiko ved arbejdet før dette er afleveret eller taget i brug bæres alene af entreprenøren. 

Årsagen til dette er at entreprenøren er den af parterne som billigst kan beskytte arbejdet indtil 

afleveringen og besidder mest information om arbejdets tilstand og skadesforløbet.  

Der er også risiko forbundet med de investeringer som parterne foretager i forbindelse med 

indgåelse og opretholdelse af et partneringsamarbejde. Parterne forventes kun at indgå i 

samarbejdet såfremt den samlede kontraktværdi stiger og såfremt parterne ihvertfald stilles 

bedre end hvis samarbejdet ikke indgås. Et partneringsamarbejde vil således kun indgås når 

dette kan betragtes som Kaldor-Hicks efficient og Pareto-optimalt.  
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Kapitel 5: Retspolitisk analyse  

5.1 Indledning  

I afhandlingens kapitel 2 blev gældende ret på entreprise området specifikt ift. 

risikofordelingen, når parterne i en entreprisekontrakt har vedtaget enten AB93 eller ABT93 

samt samarbejdsformen partnering udledt. Kapitel 3 analyserede problemer i 

kontraktrelationen mellem bygherre og entreprenør, hvorvidt reglerne i deres nuværende 

form kan betragtes som efficient, og i hvilket omfang partnering kan skabe værdi i kontrakten. 

Den retspolitiske analyse i dette kapitel anvendes som integreret analyse, der bygger på 

resultater fra både den juridiske og økonomiske analyse. Som illustreret i Kapitel 1 i afsnittet 

om afhandlingens struktur er den retspolitiske analyse sidste trin for at finde frem hvordan 

reglerne bør udformes, således at de skaber den største værdi specielt i forhold til samfundet.  

I Kapitel 1, afsnit: Retspolitik blev det fastsat at, den retspolitiske analyse tager udgangspunkt 

i de lege ferenda, hvor den retspolitiske analyse fremsætter forslag til lovgiver om hvorvidt 

regler eller lovgivning bør ændres. Retspolitiske overvejelser tages på baggrund af den 

økonomiske teori, herunder primært kriteriet om Kaldor-Hicks efficiens, hvor der tages 

udgangspunkt i værdimaksimering fra et samfundsmæssigt synspunkt.  

Fra et samfundsmæssigt synspunkt søger AB-reglerne at undgå samfundsmæssigt spild, 

herunder eksempelvis konkurser samt øgning af produktiviteten i byggeriet, hvor bygherreren 

planlægger bedst muligt, og entreprenøren arbejder så rationelt og effektivt som muligt, hvor 

bygherren og entreprenøren holdes fast i indgåede aftaler, hvor muligheder for ændringer og 

tidsfristforlængelser er så få som muligt.160 

Forskellige parter i byggebranchen har i fællesskab udarbejdet AB-reglerne med håndtering af 

byggeriets kompleksistet for øje. En udfordring i byggebranchen er, at afgørelse af tvister tager 

lang tid fordi de ofte ender i voldgift, som er omkostningstungt og tidskrævende. Det vurderes, 

at AB-reglerne styrker konkurrencen, skaber klarhed om vilkårene på markedet og kan bidrage 

til reducering af transaktionsomkostninger. Det er dog af den opfattelse, at parterne i 

byggebranchen ofte tager forbehold overfor en del af bestemmelserne for bedre, at kunne 

anvende samarbejdsformer som eksempelvis partnering hvilket forhøjer 

                                                        
160 Betænkning nr. 1246, 1993, s. 17-18 
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transaktionsomkostningerne161 og påvirker efficiensen negativt ifølge Coase. Et problem som 

ofte udpeges i byggebranchen er den manglende tillid som øger transaktionsomkostningerne 

specielt i forbindelse med konfliktomkostninger, hvilket bidrager til projekternes ineffektivitet. 

Ydermere påpeges det at incitamenter til at samarbejde, bør fokusere mere på overordnede 

succeskriterier for byggeriet, istedet for individuelle målbare ydelser, og at bygherrens fokus 

på pris som den faktor der vejer tungest, er en af årsagerne til, at der ofte underinvesteres i 

selve samarbejdet. 162 

Anvendelse af standardvilkår til indgåelse af en kontrakt vil i forhold til 

transaktionsomkostningerne være et billigt alternativ fremfor, at skulle forhandle samtlige 

vilkår i kontrakten fra entreprise til entreprise. Men når parterne vælger at indgå en 

partneringaftale, skal en del af bestemmelserne i AB-reglerne fraviges for at denne type af aftale 

kan indgås i samarbejde med standardvilkårene. Som nævnt øger dette 

transaktionsomkostningerne og påvirker efficiensen negativt.  

Skal risiko allokeres på anden måde end i standardvilkårene og kunne betragtes som efficient 

skal overførslen af risikoen medføre en besparelse af de omkostninger som er forbundet med 

risikoen. Besparelsen afhænger primært af bygherrens og entreprenørens evne til at håndtere 

risici gennem både nedsættelse af sandsynlighed og håndtering af konsekvenserne.163 Udover 

hvem der håndtere risikoen billigst er også transaktionsomkostningerne og risikopræmien 

afgørende for efficiensen. Når entreprenøren er den af parterne som er dårligst til at håndtere 

risikoen, vil denne kræve en risikopræmie af bygherren, som overstiger bygherrens 

omkostninger, når bygherren selv bærer risikoen.  

5.2 Bygherrens ændringsret 

Pacta sunt servanda er et grundlæggende princip i dansk ret og betyder, at aftaler er bindende 

jf. AFTL § 1.  

Den økonomiske analyse udledte at gældende ret hvor hovedreglen er, at bygherren har ret til 

at foretage ændringer i ydelsen mod kompensation til entreprenøren, således at entreprenøren 

ikke kan stilles værre end det udgangspunkt som blev taget da kontrakten blev indgået er 

efficient, idet kontraktens samlede værdi vil stige ved udnyttelse af ændringsretten da 

bygherren kun vil udnytte denne ret, når beslutningen er egennyttemaksimerende.  

                                                        
161 Trafikstyrelsen, 2003, afsnit 3.2.6 
162 Trafikstyrelsen, 2003, s. 69 
163 Khazaeni, Garshasb m.fl, 2012 s. 513 
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Ifølge AB-reglernes § 14, stk. 5 har entreprenøren krav på at få dækket sine tab når arbejdets 

omfang formindskes, hvilket betyder at entreprenøren får sin fortjeneste også på ikke udført 

arbejde. Dog nedskrives entreprisesummen med optil 15% såfremt, der er aftalt enhedspriser 

jf. AB § 14, stk. 3. Det betyder at nedsættelse optil 15% er gratis for bygherren, og 

entreprenøren må acceptere en nedsættelse.  

Undtagelsen i AB-reglernes § 14, stk. 5, 2. punktum kan medføre både efficiens og inefficiens 

ifølge Kaldor-Hicks kriteriet. For at undgå inefficiens bør undtagelsen være udarbejdet således, 

at den samlende nytteværdi for kontrakten efter ændringen overstiger den samlede nytteværdi 

som kontrakten havde i udgangspunktet.  

Dette må i langt de fleste situationer være tilfældet, idet bygherren må antages at opnå en 

besparelse svarende til den betaling, som entreprenøren ellers skulle have modtaget og 

ydemere opnår en større nytteværdi pga. andre forhold, som giver bygherren merværdi 

herunder eksempelvis besparelse af tid eller mulighed for udnyttelse af andre værdiskabende 

muligheder.  

Ydermere antages det, at der ligger visse hensyn til grund for udformningen af denne 

undtagelse herunder eksempelvis hensynet til byggeriet kompleksitet, hvor der ofte kræves 

løbende tilpasning af ydelsen, da omstændigheder kan indtræffe, som medføre at det som 

parterne var overbeviste om, at de skulle bruge, ikke længere er tilfældet eller at det ikke var 

sikkert fra begyndelsen, hvad der præcist var behov for.  

Hovedreglen er dog at entreprenøren enten har krav på merbetaling eller skal modtage sin 

fortjeneste også for ikke udført arbejde. Når ændringsretten således er underlagt denne 

betalingsforpligtigelse gives bygherren incitament til først og fremmest at udarbejde 

kontrakter på et velovervejet og gennemarbejdet grundlag og dernæst til ikke at foretage 

ændringer i aftalegrundlaget medmindre den værdi, som skabes heraf er så stor, at denne værdi 

er større end omkostningerne ved at skulle betale til entreprenøren.  

Denne hovedregel er i overenstemmelse med princippet bag pacta sunt servanda hvor aftaler 

– og altså kontrakter – har bindende virkning. På denne måde tilgodeses entreprenøren således 

at dennes indtjening sikres. Når entreprenøren indgår en kontrakt forbigår denne muligvis 

optil flere andre indtjeningsmuligheder, for at kunne arbejde på et specifikt projekt eller 

entreprenøren kan have foretaget specifikke investeringer, og det vil således være urimeligt, 

såfremt bygherren uden videre kan ændre kontraktens ydelse uden konsekvenser.  
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Udformningen af reglen om bygherrens ændringsret vil i de fleste tilfælde være efficient. Der 

er dog en sandsynlighed for at ændringsretten medføre et inefficient resultat fra et 

samfundsmæssigt synspunkt, såfremt bygherren foretager en ændring, hvor entreprenørens 

tabte nytteværdi overstiger bygherrens vundne nytteværdi. Dette må opvejes mod hensynet til 

byggeriet kompleksitet, hvor det er nødvendigt at foretage løbende justeringer i ydelsen. Der 

er således tale om en afvejning mellem et hensyn til bygherren og et hensyn til entreprenøren. 

Eksempelvis kunne man forestille sig at muligheden for at regulere ydelsen sænker 

sandsynligheden for at konflikter opstår og at grænsen på 15% er sat udfra det synspunkt, at 

dette er en grænse som entreprenøren må acceptere, og at denne grænse ikke medføre, at 

entreprenøren har forbigået andre væsentlige indtægtsmuligheder for at stå til rådighed for 

bygherren.  

5.3 Force majeure - hærværk 

Ofte kan risiko ikke undgås, overføres eller nedsættes og det eneste mulighed som er tilbage er 

accept. At undgå risiko betyder at fravælge udførelsen af aktiviteten og overførsel betyder 

overførsel til anden part mod betaling af risikopræmie. En stor del af risiko i entreprisen kan 

ikke håndteres ved undgåelse eller overførsel, men må istedet håndteres gennem nedsættelse 

eller accept. Nedsættelse af risiko kan ske gennem nedsættelse af enten sandsynligheden eller 

konsekvensen. Force majeure begivenheder kan ikke forudsiges eller kontrolleres, de kan ikke 

undgås og sandsynligheden kan ikke nedsættes. Den bedste strategi er derfor at håndtere 

konsekvenserne ved at mindske omfanget af skader. 164 

Når en force majeure begivenhed indtræffer deler parterne risici forbundet hermed imellem 

sig. Entreprenøren bærer den økonomiske risiko – omkostningerne ved arbejdets 

genoprettelse, og bygherren bærer den tidsmæssige risiko – omkostningerne forbundet med al 

forsinkelse. Dette fremgår af AB-bemærkningen165 at risiko i AB-reglerne fordeles således at 

parterne bærer risikoen for det, som de er nærmest til at kunne påvirke og den upåregnelig 

risiko fordeles mellem bygherren og entreprenøren. Udledt af den økonomiske analyse skyldes 

denne fordeling hovedsageligt at når risikoen fordeles på denne måde, så bæres risikoen af den 

part som billigst kan håndtere konsekvenserne ved begivenhedens indtræffen. Når parterne 

                                                        
164 Panthi, Kamalesh m.fl., 2007 – Risk Matrix as a guide to develop risk response strategies p. 
2-4 
165 Betænkning nr. 1246, 1993, s. 17 
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bærer den risiko som de billigst kan håndtere konsekvenserne af opnås, det maksimale af 

kontraktens samlede værdi og påvirker således Kaldor-Hicks efficiensen positivt.  

AB-reglerne er vedtaget af repræsentanter for byggeriets parter og reglerne anses således som 

udtryk for en afbalancering af interesserne hos de forskellige parter, specielt bygherren og 

entreprenøren. Iøvrigt viser erfaring at der ikke er vundet noget ved et system, hvor 

entreprenøren er stærkt udsat for at lide økonomiske tab.166  

Tidsfristforlængelse gives, som nævnt i den juridiske analyse, til entreprenøren når denne er 

uden skyld. Entreprenøren skal eksempelvis ved hærværk have foretaget rimelige 

foranstaltninger for at sikre arbejdet og der gives kun tidsfristforlængelse svarende til den tid, 

som færdiggørelsen ville være blevet forsinket, såfremt entreprenøren havde foretaget de 

rimelige foranstaltninger. Dette sikre at entreprenøren gives incitament til at beskytte arbejdet 

mens entreprenøren har rådighed over dette. Overføres hele den tidsmæssige risiko til 

entreprenøren således at denne er ansvarlig for al forsinkelse uanset skyld, er der risiko for at 

entreprenøren foretager flere foranstaltninger end optimalt eller bruger for mange ressourcer 

på at forcere arbejdet for at undgå forsinkelse, hvilket ofte vil være mere belastende for 

entreprenøren end det vil være for bygherren, at skulle acceptere at tidsfristen for 

færdiggørelse forlænges.167 

En allokering af risiko hvor entreprenøren pålægges al risiko, som er forbundet med force 

majeure, kan dette betyde at når en upåregnelig omstændighed indtræffer, at entreprenøren 

lider så stor økonomisk last, at der opstår en risiko for at entreprenøren forsøger at mindske 

tabet ved at sænke kvalitetsniveauet, sænke arbejdsindsatsen eller stille flere krav overfor 

bygherren, hvorved flere konflikter opstår og samarbejdet nedbrydes. I forbindelse med 

indgåelse af  partneringaftale hvor meget fokus er på en effektiv og så lidt omkostningstung 

konfliktløsning som muligt, syntes denne form for risikofordeling således at give entreprenøren 

forkerte incitamenter.  

Ydermere kan en overførsel af væsentlig risiko fra bygherren til entreprenøren anses for 

problematisk ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Dette skyldes at eksempelvis mindre 

entreprenører er mere risikoaverse end større entreprenører, og derfor vil mere risikoaverse 

entreprenører kræve en højere risikopræmie og dermed en højere samlet pris eller helt afholde 

                                                        
166 Betænkning nr. 1246, 1993, s. 16 
167 Vagner, Hans Henrik. 2005. s. 102 
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sig fra at afgive tilbud. Intensiteten af konkurrencen formindskes og større entreprenører 

udfordres ikke på samme måde af mindre, mere innovative aktører på markedet, hvilket i sidste 

ende kan føre til mindre effektive løsninger end muligt.  

Bygherren er i sidste ende den af parterne som kommer til at afholde omkostningerne, enten 

ved risikooverførsel til entreprenøren, som entreprenøren tager en risikopræmie for, eller ved 

selv af bærer risikoen. Ifølge AB-betænkningen168 er den tidsmæssige risiko ved hærværk anset 

som rimelig og i overensstemmelse med retspraksis at pålægge bygherren. 

Som udledt i den økonomiske analyse antages entreprenøren at være den af parterne som 

billigst kan håndtere konsekvenserne ved upåregnelige omstændigheder. Ved denne 

risikoallokering gives entreprenøren incitament til at beskytte af arbejdet, når entreprenøren 

skal afholde omkostningerne forbundet med genoprettelsen, når denne bærer den økonomiske 

risiko.  

Udfra ovenstående kan det således fastsættes at såfremt al risiko overføres til bygherren vil 

entreprenøren miste incitament til at beskytte arbejdet, mens denne har rådighed over dette 

og til at foretage de fornødne foranstaltninger for at mindske omfanget af konsekvensen. En 

risikofordeling er efficient, når den værdi som incitamentsgivningen skaber er større end 

bygherrens omkostninger ved at risikoen skal bæres af entreprenøren. Når entreprenøren er 

den som er nærmest til og billigst kan beskytte arbejdet og håndtere konsekvenserne, må det 

være efficient at lade entreprenøren bærer den økonomiske risiko, idet kontraktens samlede 

værdi derved maksimeres, medmindre entreprenørens risikopræmie overstiger den 

besparelse som ellers opnås.  

Entreprenørers gensidig skadeforvoldelse  

Ifølge gældende ret er entreprenørers gensidige skadeforvoldelse bygherren uvedkommende 

og som udledt af den økonomiske analyse betragtes det som efficient, at lade entreprenøren 

bærer risikoen, fordi entreprenøren billigst kan beskytte arbejdet og håndtere 

konsekvenserne, når en sådan omstændighed indtræffer, herunder specielt relateret til adgang 

til information og håndtering af eventuelle konflikter. Fordelingen betragtes derfor som 

efficient fra et samfundsmæssigt synspunkt, idet kontraktens samlede værdi maksimeres.  

Netop håndtering af konflikter er et stort fokusområde i byggebranchen og formålet med 

indgåelse af en partneringaftale relatere sig da også hertil. 

                                                        
168 Betænkning nr. 1246, 1993, s. 104 
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Værdiskabelse gennem anvendelse af partnering  

I AB-bemærkningen169 fremhæves det. at AB-reglerne er knyttet nøje til byggeriets virkelighed, 

at de accepteres af parterne som rimelige og brugbare i praksis. Ydermere opfattes regelsættes 

som egentlige retsregler, som bør følges så vidt muligt – hvilket klart er opfattelsen ved statslige 

og statsstøttet byggevirksomhed, idet anvendelsen af AB-reglerne i vidt omfang er 

obligatoriske. 170  AB-reglerne er dog som udgangspunkt fravigelige selvom reglerne har 

karakter som afbalanceret og et rimeligt regelsæt taler imod muligheder for fravigelser.171  

Anvendelsen af standard vilkår holder transaktionsomkostningerne nede og påvirker ifølge 

Coase-teoremet efficiensen positivt. Problemet med anvendelsen af AB-reglerne er, at dette 

regelsæt næppe kan dække over alle de behov som samtlige entreprise- og samarbejdsformer 

kræver. Af netop denne årsag er regelsættet udformes således at de enkelte bestemmelser kan 

fraviges. Indgåelse af partneringaftale i entreprise vil indeholde en bestemmelse hvori det er 

fastlagt, at aftalegrundlaget er baseret på selve partneringaftalen samt AB92 eller ABT93, hvor 

disse regelsæt vil vedtages med tilføjelser og fravigelser, som er nødvendige for at sikre at 

partneringsamarbejdet kan gennemføres,172  idet partneringaftaler adskiller sig på væsentlige 

punkter fra de entrepriseaftaler som AB-reglerne er tænkt at skulle dække.173 Anvendelsen af 

partnering medføre således en stigning i transaktionsomkostningerne idet parterne skal 

tilpasse standardvilkårene. Årsagen til at partneringaftalen bygger på AB-reglerne er, at det 

anses for hensigtsmæssigt, at parterne selv ændre de forhold, som de ikke ønsker skal være en 

del af aftalegrundlaget.174 

Partnering er en aftalemodel som var ukendt da AB-reglerne sidst blev revideret, det bør 

således overvejes hvorvidt AB-regelsættene kan justeres, således at de er bedre anvendelige på 

nyere aftaleformer.175 

Beslutningen om at AB-reglerne skal revideres er taget og udvalget bestående af branchens 

repræsentanter forventes færdige i 2018. I forbindelse med revisionen er opstillet 4 

                                                        
169 Betænkning nr. 1246, 1993, s. 13 
170 Ifølge Cirkulære nr. 9099 af 03.03.2004 kan AB-reglerne fraviges ved indgåelse af 
partneringaftaler.  
171 Betænkning nr. 1246, 1993, s. 22 
172 Tvarnøe, Christina, 2002, s. 7 
173 Vejledning i partnering 2006, s. 37 
174 Tvarnø, Christina. 2003, s. 8 
175 Stampe, Thomas. 2012, s. 58 
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målsætninger: Mere kvalitet i byggeriet, bedre planglægning og styring af byggesager, effektiv 

og hurtig konfliktløsning og samfundsansvar i byggeprocessen. Det påpeges at det er 

problematisk, at AB-reglerne bygger på de klassiske entrepriseretlige former som udførelses- 

og totalentreprise, således at aftalesystemet næppe passer tll de entrepriseretlige 

mellemformer, som er opstået senere. Som konsekvens heraf findes der ingen standarder for 

de forskellige mellemformer og parterne må derfor udarbejde individuelle vilkår. Dette kan 

medføre, at der opstår usikkerhed om parternes ansvarsfordeling når der anvendes partnering. 

Som løsning på dette problem bør der udvikles muligheder for tilvalg af rammebestemmelser 

for anvendelsen af partnering. På denne måde gøres det klart, i hvilket omfang anvendelsen af 

partnering afviger fra AB’s aftalegrundlag og dermed skabes der mindre usikkerhed. Iøvrigt 

betyder dette også at et standard grundlag for partnering medføre at 

transaktionsomkostningerne holdes nede.176 

Som nævnt tidligere ændre ansvarsforholdet mellem bygherren og entreprenøren sig ikke på 

trods af anvendelsen af partnering.  

Istedet påtager parterne sig yderligere forpligtigelser til at samarbejde og foretage 

investeringer i denne relation. Kravet om tillid til modparten strider generelt imod den 

sædvanlige tankegang i byggeriet177 og derfor er der en risiko for at samarbejdet nedbrydes. 

En andet vigtigt element for partneringaftalens succes er konflikthåndtering, fordi 

uoverensstemmelser og stridigheder er demotiverende for både nuværende og fremtidigt 

samarbejde.  

Partnering fokusere som nævnt på en effektiv og hurtig konfliktløsning, som ønskes generelt i 

byggebranchen. Årsagen til at håndtering af konflikter er i stort fokus, er at konflikter som 

ender i voldgift tager lang tid at løse, og er meget omkostningstungt. I et partneringsamarbejde 

er parterne forpligtet til at forsøge at løse uoverensstemmelser så tidligt som muligt fordi 

parterne skal forsøge at maksimere den samlede kontraktsværdi og fordi at løsning af 

konflikter tidligt skaber bedre muligheder for at opretholde et fremtidigt samarbejde.178 Kun 

få konflikter, som opstår i et partneringsamarbejde, ender i voldgift179 og giver således et praj 

                                                        
176 Hansen, Ole og Helena Bente. 2014, s. 17 
177Høgsted, Mogens og Olsen, Ib Steen. 2006, s. 145 
178 Johansen, Christian og Claus Kaare Pedersen – Bygherre foreningens katalog, Ønsker til 
reviios af byggeriets aftalesystem s. 18 
179 https://ing.dk/artikel/antallet-af-bagatelagtige-byggeslagsmal-eksploderer-89408  

https://ing.dk/artikel/antallet-af-bagatelagtige-byggeslagsmal-eksploderer-89408
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om at partnering effektivt løser problematikken ved omkostningstunge konfliktløsninger ved 

voldgift. Partnering indeholder konflikløsningsmetoder og principper, som med fordel kan 

forsøges indarbejdet i andre entrepriseformer.  

I forbindelse med løsning af konflikter når parterne har indgået en partneringaftale bør denne 

løses med henblik på at finde en løsning, hvor formålet og principperne bag 

partneringkonceptet tillægges stor værdi. Herunder spiller økonomisk teori en vigtig rolle ift. 

at finde en løsning som kan betragtes som fælles nyttemaksimerende, hvor den mest optimale 

løsning for begge parter findes, og hvordan der skabes den største samlede værdi i kontrakten. 

Anvendes principperne gennem hele byggeprocessen kan partnering bidrage til 

samfundsmæssigt mere efficiente byggeprojekter.  

 

Konklusion Kapitel 6: Samlet  

 

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB92, og 

Almindelige Betingelser for Totalentreprise, ABT93, indeholder regler som allokere forskellige 

risici forbundet med byggeprocessen mellem bygherren og entreprenøren. Standardvilkårene 

er i det store hele identiske, men fordeler risiko anderledes i forhold til risiko ved projektering 

og koordineringsbyrden, som overføres fra bygherren ved udførelsesentreprise til 

totalentreprenøren ved totalentrepise. Valget mellem de to entrepriseformer afhænger af 

hvilke forpligtelser parterne har kompetence og villighed til at påtage sig.  

Ifølge AB-reglerne skal parterne bærer risikoen for det, som de er nærmest til at påvirke og 

upåregnelig risiko skal fordeles mellem bygherren og entreprenøren. Bygherren har ret til at 

forlange ændringer i arbejdet, og pålægges at skulle bære ansvaret for konsekvenserne af 

denne. Kun såfremt enhedspriser er aftalt må entreprenøren acceptere at entreprisesummen 

kan reguleres med optil 15%. Ændringsretten kan betegnes som både Kaldor-Hicks efficient og 

Pareto optimal når entreprenøren ikke kan stilles være end oprindeligt aftalt. Skal 

entreprenøren acceptere nedsættelse af entreprisesummen er dette Pareto inefficient og kan 

betegnes som både Kaldor-Hicks efficient eller inefficient afhængigt af om ændringen øger 

kontraktens samlede værdi.  

Indtræffer en force majeure begivenhed fordeles risiko mellem bygherren og entreprenøren. 

Bygherren den tidsmæssige risiko, idet denne må acceptere tidsfristforlængelse, og 
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entreprenøren den økonomiske risiko, idet denne skal genoprette arbejdet. Parterne tildeles 

den risiko som de bedst kan håndtere og dette betragtes som Kaldor-Hicks efficient idet 

kontraktens samlede værdi maksimeres herved, men ingen Pareto-forbedring kan ske da risiko 

alene medføre negativ nytteværdi og ingen reallokering kan ske således at en af parterne stilles 

bedre uden at dette sker på bekostning af en anden.  

Entreprenøren bærer risikoen for arbejdet indtil risikoen overgår til bygherren ved aflevering 

eller ibrugtagning. Når en entreprenør skader en anden entreprenørs arbejde inden risikoen er 

overgået, må den skadelidte søge omkostningerne til genoprettelse af skadevolder. Ved denne 

allokering bæres risikoen af den af parterne som bedst kan håndtere konsekvensen ved 

risikobegivenheden og dette betragtes som Kaldor-Hicks efficient idet kontraktens samlede 

værdi maksimeres.   

Entreprenøren bærer mangelsansvaret og såfremt skader ikke udbedres gives bygherren 

misligholdelsesbeføjelserne; afhjælpning, afslag i entreprisesummen, udbedringsgodtgørelse 

og erstatningskrav for følgeskader.  

Anvendelse af partnering ændre ikke på risikofordelingen mellem bygherren og 

entreprenøren, men forpligter parterne til at indgå i et tillidsbaseret samarbejde, hvor fælles 

målsætninger, incitamenter og konfliktløsningsmetoder er i fokus. Parterne forventes at bruge 

ressourcer på samarbejdet og medføre, at parterne påtager sig yderligere risiko for tab af 

ressourcerne skulle samarbejdet nedbrydes. Incitamenter anvendes for at motivere parterne 

til at samarbejde mod de fælles målsætninger og konfliktløsningsmetoderne anvendes for at 

kunne bevare fremtidigt samarbejde, og undgå at bruge mange ressourcer på løsning af 

konflikter.  

Bygherren lader entreprenøren udføre handlinger på bygherrens vegne. I kontraktrelationen 

mellem bygherren og entreprenøren opstår moral hazard og motivationsproblemer. Problemer 

med moral hazard relatere sig til at bygherren ikke kan observere entreprenørens adfærd og 

motivationsproblemet relatere sig til, at hvordan entreprenøren motiveres til at handle som 

ønsket af bygherren. Løsning af disse problemer kan ske gennem overvågning, 

incitamentskontrakter og under hensynet til omdømme. 

Entreprisekontrakter er komplekse og betegnes som inkomplette. Kontrakters indkomplethed 

er årsagen til opportunistisk adfærd. Opportunistisk adfærd kan modvirkes ved indgåelse af et 

partneringsamarbejdet idet relationel kontraktindgåelse tager hensyn til omdømme, tillid og 
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udsigten til et fremtidigt profitabelt samarbejde, som kan påvirke parterne til at undgå 

opportunistisk adfærd.  

Fra et samfundsmæssigt synspunkt ønskes maksimering af kontrakters samlede værdi. Skal 

kontraktens værdi maksimeres bør risiko allokeres til den af parterne, som billigst kan 

håndtere risici gennem nedsættelse af sandsynligheden og/eller konsekvenserne når en 

risikobegivenhed indtræffer. Afgørende for en efficient reallokering af risiko er 

tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger og risikopræmien.  

AB-reglerne skal revideres og forventes at være færdige i 2018. Det påpeges, at reglerne bør 

opdateres således, at AB som aftalegrundlag bedre kan støtte anvendelsen entrepriseretlige 

mellemformer således, at transaktionsomkostninger mindskes og efficiensen påvirkes positivt. 

AB-reglerne revideres på baggrund af 4 målsætninger, herunder ønsket om effektiv og hurtig 

konfliktløsning. Partnering fokusere på dette og kan således anvendes som inspiration til 

hvordan målsætningen kan opnås.  
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