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ABSTRACT 

 

This thesis seeks to investigate whether the Danish courts should uphold a knock-for-knock-clause 

that exclude the contracting parties’ gross negligence. To do this the thesis’ legal analysis seeks to 

determine which matters that will be in favor of upholding the knock-for-knock-clause.  This 

discussion is based on the analysis of two knock-for-knock-clauses that are apparent in a Norwegian 

standard contract and an English standard clause.  

 

The main counterargument against the contracting parties’ use of knock-for-knock-clauses is that 

they reduce the preventive effect that the general law of damages usually entails. Therefore, this 

hypothesis will be discussed in the thesis’ economic analysis.  The economic analysis seeks to define 

a model showing whether the contracting parties incentives to take care are reduces under the use of 

a knock-for-knock-clauses compared to under the use of the negligence liability. Based on this model 

it can be shown that the contracting parties’ incentives are in fact reduced. In conclusion, the 

economic analysis will examine whether other mechanism, like health and safety regulation, will 

affect the contracting parties’ incentives to take care. 

 

In the end, the thesis will examine whether the knock-for-knock-clauses are desirable based on a 

desire for economic efficiency.  This will be so if the contracting parties can compensate the third 

parties for the negative externalities with the gains they obtain in the form of reduced dispute costs 

and insurance cost by using a knock-for-knock-clause. Regarding this, it can be concluded that the 

gains the contracting parties obtain are in fact enough to compensate the third parties for the negative 

externalities they experience, by way of example if they suffer a pure economic loss because this is 

not normally protected by the general law of damages in Denmark
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1. PRÆSENTATION AF TEMA OG PROBLEMSTILLING 

 

1.1. Introduktion  

Det er inden for olie- og gasindustrien i de sidste årtier blevet almindeligt for medlemmerne at fravige 

de almindelige erstatningsretlige regler og udarbejde en særlig fordeling af risiko og ansvar, som 

kommer til udtryk i knock-for-knock-klausulerne. Dette skyldes, at aktiviteterne indenfor olie- og 

gasindustrien er særlig komplekse og risikofyldte, således at sandsynligheden for, at en ulykke, der 

medfører betydelige tab og skader, indtræder, er relativ stor1. Aktiviteterne inden for olie- og 

gasindustrien opdeles almindeligvis mellem upstream, midstream og downstream, hvor førstnævnte 

er den mest risikofyldte, idet denne omhandler eksploration og produktion af olie og gas; denne vil 

således foregå på en boreplatform og dermed inkludere offshore aktiviteter. Det vil således være 

inden for denne aktivitet af olie- og gasindustrien, at medlemmerne vil vælge at anvende en knock-

for-knock-klausul frem for de almindelige erstatningsretlige regler. Såfremt medlemmerne 

indarbejder en knock-for-knock-klausul i de kontrakter, som de indgår, undgår de blandt andet 

langvarige tvister om, hvem som er ansvarlig for de pågældende tab og skader. Offshore aktiviteter 

vil almindeligvis indebære, at mange aktører arbejder tæt sammen på en boreplatform, hvorfor de 

traditionelle spørgsmål omhandlende, hvem der er ansvarlig for den pågældende skade, kan være 

aldeles komplekse for domstolene at fastlægge, hvilket naturligt vil være tidskrævende. Dette undgår 

kontraktparterne ved at anvende en knock-for-knock-klausul, idet ansvar for eventuelle tab og skader 

udelukkende fordeles efter, hvem der i det pågældende tilfælde er skadelidte, hvilket således vil 

medføre, at selve årsagen til, at den pågældende ulykke indtræder er underordnet. Dette kan dog være 

problematisk, da det betyder, at den pågældende risikofordeling, som fremgår af den indgåede 

kontrakt, kan være gældende selv ved en af kontraktparternes grove uagtsomhed2.  

 

Hertil bliver præventionshensynet relevant, idet hovedargumentet imod anvendelse af knock-for-

knock-klausulerne er, at det mindsker den præventive effekt, som eksisterer under anvendelse af de 

almindelige erstatningsretlige regler. Det hævdes dog i den juridiske litteratur om knock-for-knock-

klausuler, at dette modargument er overdrevet, idet andre faktorer vil medføre, at kontraktparterne 

                                                      
1 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 335 
2 Zak, 2012, Ansvarsregulering i borekontrakter, s. 7 
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ønsker at reducere risikoen for skadeforvoldelse. Disse faktorer inkluderer blandt andet offentlig 

regulering, kontraktuelle bestemmelser omhandlende sikkerhed i forbindelse med kontraktarbejdet 

og kontraktparternes omdømme, således at de har mulighed for at deltage i fremtidige projekter.  

 

Knock-for-knock-klausulerne kommer til udtryk i internationalt anerkendte standardkontrakter, hvor 

særligt Norge og England er nogle af de førende nationer indenfor olie- og gasindustrien. I Danmark 

eksisterer ligeledes offshore aktiviteter, men ikke i samme omfang, hvorfor der ikke foreligger nogle 

standardkontrakter indeholdende knock-for-knock-klausuler. Der foreligger ligeledes endnu ingen 

retspraksis omkring opretholdelse af knock-for-knock-klausuler i dansk ret, hvorfor nedenstående 

ønsker at undersøge, hvorvidt de danske domstole bør fastlægge retstilstanden i Danmark.  Det bliver 

dog i Danmark mere almindeligt, at kontraktpartere anvender en knock-for-knock-klausul. Hertil kan 

eksempelvis nævnes en forholdsvis ny branche, kaldet geotermi. Geotermi omhandler en vedvarende 

energiform, geotermisk energi, som forefindes i den danske undergrund i form af saltholdigt vand3. 

Geotermi vil have flere ligheder med upstream olie- og gasindustrien, idet de geotermiske anlæg 

ligeledes benytter sig af borerigge. I forbindelse med denne virksomhed, foreslår Energistyrelsen, at 

kontraktparterne anvender en knock-for-knock-klausul. Det fremgår yderligere af Energistyrelsens 

pjece vedrørende geotermi, at Danmark i de næste årtier vil fokusere på anvendelsen af geotermisk 

energi, hvorfor det på baggrund af dette – og særligt den generelle stigende tendens til at anvende 

knock-for-knock-klausuler – er relevant at fastlægge, hvorvidt de danske domstole bør fastlægge 

retstilstanden i Danmark, herunder hvorvidt de bør opretholde en knock-for-knock-klausul, der 

fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 For yderligere om geotermi se hertil Energistyrelsens pjece vedrørende ”God praksis i 

Geotermiprojekter – Indhold af standardkontrakter” (2015) 
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1.2. Problemformulering 

Specialet vil undersøge, hvordan de danske domstole – med henblik på den manglende retspraksis 

omhandlende knock-for-knock-klausuler – bør fastlægge retstilstanden på området i dansk ret, 

herunder hvorvidt de ud fra en samfundsøkonomisk efficiens-betragtning bør opretholde en knock-

for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed.  

 

Problemformuleringen vil blive besvaret gennem en behandling af følgende problemstillinger:  

 

1.2.1. Juridisk problemstilling 

Hvilke forhold vil tale for de danske domstoles opretholdelse af en knock-for-knock-klausul, der 

fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed, både generelt set og med særligt henblik 

på de knock-for-knock-klausuler, der er indarbejdet i den norske standardkontrakt NTK 15 og den 

engelske standardkontrakt LOGIC? 

Dette vil besvares ud fra en analyse af henholdsvis dansk, norsk og engelsk retspraksis omhandlende 

opretholdelse af ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og knock-for-knock-klausuler.  

 

1.2.2. Økonomisk problemstilling 

Hvorvidt vil kontraktparternes anvendelse af en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for 

deres grove uagtsomhed ud fra en retsøkonomisk analyse af kontraktparternes incitamenter til at 

udvise agtpågivenhed mindske de almindelige erstatningsretlige reglers præventive effekt.  

Dette vil besvares ud fra en sammenlignende analyse af både en ukvalificeret knock-for-knock-

klausul og en kvalificeret knock-for-knock-klausul samt den almindelige culparegel, både under 

antagelse af, at forsikringsselskabet vælger at henholdsvis dække den sikredes grove uagtsomhed 

kontra ikke dække den sikredes grove uagtsomhed.  

 

1.2.3. Integreret problemstilling 

På baggrund af ovenstående juridiske og økonomiske analyse, hvorvidt bør de danske domstole så 

opretholde en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove 

uagtsomhed ud fra en forudsætning om samfundsøkonomisk (Kaldor-Hicks) efficiens med særligt 

henblik på kontraktparterne og udenforstående tredjemænd? 
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1.3. Synsvinkel 

I dette speciale vil problemstillingen omhandlende de danske domstoles opretholdelse af en knock-

for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed, blive anskuet fra 

en samfundsmæssig vinkel, idet specialet ønsker at belyse, hvorvidt anvendelsen af knock-for-knock-

klausuler er samfundsøkonomisk efficient. Dette vil således kræve, at der både tages stilling til 

fordelagtigheden af disse for de involverede kontraktparter og for helt udenforstående tredjemænd.  

 

1.4. Metode og teori 

1.4.1. Juridisk metode og teori 

Specialets juridiske problemstilling besvares ud fra den retsdogmatiske metode ved inddragelse af 

relevante retskilder for at udlede, hvilke forhold som vil tale for de danske domstoles opretholdelse 

af en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed. Den 

retsdogmatiske metode har til formål at systematisere, beskrive og fortolke gældende ret, hvilket 

gøres ved hjælp af retskilderne4. Specialet vil følge Alf Ross’ retskildelære, hvorefter retskilderne 

opdeles i fire hovedgrupper, som betegnes henholdsvis regulering, retspraksis, retssædvaner og 

forholdets natur, og som analyseres i nævnte rækkefølge5.  

 

Den overordnede analyse vil tage sit udgangspunkt i to konkrete standardkontrakter indeholdende en 

knock-for-knock-klausul, som således bliver specialets analyseenhed. Der foreligger flere 

internationalt anerkendte standardkontrakter inden for olie- og gasindustrien, hvor der i denne 

fremstilling er valgt henholdsvis en engelsk standardkontrakt og en norsk standardkontrakt, da begge 

lande er nogle af de førende nationer indenfor olie- og gasindustrien. Den engelske organisation 

LOGIC (Leading Oil and Gas Industry Competitiveness) har blandt andet udarbejdet 

standardkontrakten ”General Conditions of Contract for Construction”, som vil blive benyttet i denne 

sammenhæng. LOGIC består af forskellige brancheorganisationer, både engelske og internationale, 

inden for olie- og gasindustrien, hvorfor den udarbejdede standardkontrakt således vil have karakter 

af et agreed document. Som nævnt indeholder kontrakten knock-for-knock-princippet, som reguleres 

i ”Part 1 – General Conditions of Contract”, hvor selve ansvarsreguleringen fremgår af Clause 22 og 

den tilhørende forsikringsregulering fremgår af Clause 236. Ligeledes har den norske 

                                                      
4 Tvarnø og Nielsen, 2014, Retskilder og retsteorier, s. 31 
5 Tvarnø og Nielsen, 2014, Retskilder og retsteorier, s. 31 
6 Se hertil ”Bilag 2: LOGIC Clause 22 og 23” 
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brancheorganisation Norsk Olje & Gass blandt andet udarbejdet standardkontrakten Norsk 

Totalkontrakt 2015 (herefter benævnt NTK 15), som ligeledes har karakter af et agreed document. 

Knock-for-knock-princippet reguleres i ”Del VIII Ansvar og forsikringer”, hvor selve reguleringen 

af ansvar fremgår af Artikel 30 om ”Ansvarsfrihet. Skadesløsholdelse” og den dertilhørende 

regulering af kontraktparternes forsikringsdækning fremgår af Artikel 317. NTK 15 foreligger både 

på norsk og engelsk, men den norske version vil i forbindelse hermed blive anvendt, idet denne er 

originalversionen, og den engelske version er således blot en oversættelse. Den norske version vil 

således anvendes for at sikre, at alle oprindelige intentioner er inddraget i specialets analyse, idet det 

må antages, at det kan forekomme forvrængninger af disse intentioner ved oversættelse.  

 

På baggrund af en behandling af ovennævnte knock-for-knock-klausuler, ønskes det i specialets 

juridiske analyse at opstille, hvilke forhold som vil tale for de danske domstoles opretholdelse af en 

knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed – både ud fra 

et generelt synspunkt, men ligeledes med særligt fokus på de pågældende knock-for-knock-klausuler.  

 

Den juridiske analyses fastlæggelse af forhold, som vil tale for de danske domstoles opretholdelse af 

en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed, rejser 

enkelte problemer i forhold til anvendelsen af retskilder. Området er stadig uberørt i dansk ret, og der 

foreligger således intet retspraksis omkring opretholdelse af knock-for-knock-klausuler. Knock-for-

knock-klausulerne vil rent aftaleteknisk have karakter af en ansvarsfraskrivelse, hvorfor specialet i 

vurderingen vil inddrage afgørelser, hvor de danske domstole (Højesteret) tidligere har taget stilling 

til opretholdelse af både ansvarsfraskrivelser samt ansvarsbegrænsninger. Forskellen mellem disse 

er, at ansvarsfraskrivelser omhandler en parts frigørelse af et eventuelt erstatningsansvar8, mens 

ansvarsbegrænsninger i stedet begrænser et eventuelt erstatningsansvar til et nærmere maksimeret 

beløb9. Den danske retstradition har dog været at benytte disse i flæng, hvorfor begge kan bruges til 

vurderingen af opretholdelse af en knock-for-knock-klausul10. I den følgende fremstilling vil der 

således ikke sondres mellem ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger.  

 

                                                      
7 Se hertil ”Bilag 1: NTK 15 Artikel 30 og 32” 
8 Petersen, 1957, Ansvarsfraskrivelse s. 7 
9 Petersen, 1957, Ansvarsfraskrivelse s. 106 
10 Petersen, 1957, Ansvarsfraskrivelse s. 109 
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En stor del af den formueretlige lovgivning er udarbejdet i samarbejde med de øvrige nordiske lande, 

og samtidig foreligger store lighedstræk mellem de enkelte retssystemer indenfor Norden, hvorfor 

retstilstanden omhandlende opretholdelse af knock-for-knock-klausuler i de øvrige nordiske lande 

kan tillægges værdi ved fastlæggelsen af retstilstanden i Danmark11. Idet særligt Norge er en af de 

førende nationer inden for olie- og gasindustrien, vil retspraksis og juridisk litteratur fra Norge blive 

inddraget i analysen. Ligeledes vil engelsk retspraksis blive inddraget. Denne vil dog ikke blive tillagt 

afgørende betydning for fastlæggelse af retstilstanden i Danmark, idet forskelle i blandt andet 

retstradition og kontraktpraksis kan medføre betydelige variationer i, hvordan domstolene i de 

pågældende retssystemer vil afgøre tilsyneladende ens spørgsmål12. I fraværet af dansk retspraksis 

omhandlende opretholdelse af knock-for-knock-klausuler, kan det alligevel være interessant at 

undersøge, hvordan man i engelsk retspraksis har vurderet spørgsmålet om opretholdelse. En 

nærmere komparativ analyse vil dog være uden for dette speciales afgrænsningsområde.  

 

Hvilke forhold, som vil tale for opretholdelse af knock-for-knock-klausul, udledes på baggrund af en 

domsanalyse af først og fremmest de danske domstoles opretholdelse af ansvarsbegrænsninger. Hertil 

anvendes U 2006.632 H, hvor Højesteret har taget stilling til opretholdelse af ansvarsbegrænsningen 

i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser (NSAB), som jævnfør afgørelsen U 2005.2438 

H udelukkende gennembrydes af forhold, som må siges at kunne kategoriseres som forsæt. Ligeledes 

anvendes den norske afgørelse Rt.1994.626, hvor Høyesterett på samme vis har taget stilling til 

opretholdelse af ansvarsbegrænsningen i NSAB. Ligeledes anvendes engelsk retspraksis, idet 

aftalefrihed, herunder partsautonomi, ifølge den engelske retstradition er altafgørende, således at den 

indgåede kontrakt skal respekteres af domstolene. I forbindelse hermed anvendes først og fremmest 

afgørelsen Canada Steamship Lines Ltd v King, The, hvor domstolene fastlægger en fremgangsmåde 

for, hvornår en klausul vellykket fraskriver ansvar for uagtsomhed. Denne anvendes på trods af, at 

der i engelsk ret ikke foreligger en sondring mellem henholdsvis simpel og grov uagtsomhed; men 

det engelske ”negligence” begreb må antages at indeholde begge13. Yderligere anvendes afgørelsen 

EE Caledonia Ltd v Orbit Valve Co Europe Plc, idet de engelske domstole i denne fastlægger at 

ovennævnte fremgangsmåde ligeledes kan anvendes ved offshore aktiviteter.  

 

                                                      
11 Ness, 2005, Ansvarsfordeling og forsikring i petroleumskontrakter, s. 5 
12 Ness, 2005, Ansvarsfordeling og forsikring i petroleumskontrakter, s. 5 
13 Rust, 2014, Knock-for-knock-princippet - præmisserne for et effektivt regime, s. 37-38 
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I forhold til konkrete afgørelser omhandlende opretholdelse af knock-for-knock-klausuler, vil 

benyttes norsk og engelsk retspraksis, idet der som nævnt endnu ikke foreligger dansk retspraksis. 

Hertil anvendes afgørelsen ND.1991.180, hvor de norske domstolene tog stilling til, hvorvidt knock-

for-knock-klausulen indarbejdet i Scandinavian Tugowners Association skulle opretholdes. 

Ligeledes anvendes den norske afgørelse LG-2012-77280, hvor de norske domstole valgte at 

tilsidesætte en knock-for-knock-klausul, idet skaden var forårsaget af grov uagtsomhed. 

Afslutningsvist anvendes den nyere engelske afgørelse Transocean Drilling UK Ltd v Providence 

Resources Plc, hvor domstolene valgte at opretholde en knock-for-knock-klausul med henvisninger 

til blandt andet aftalefrihed, hvorfor denne kan anvendes til at fastlægge retstilstanden i England.  

 

Traditionelt er ansvarsfraskrivelser blevet udfordret af tre forskellige aftaleretlige regelsæt, herunder 

reglerne om aftalers indgåelse, fortolkningslæren og ugyldighedslære, hvorfor de danske domstole 

vil udfordre knock-for-knock-klausulerne ud fra disse principper. Flere af ovennævnte afgørelser 

benytter Aftalelovens § 36 til at vurdere, hvorvidt de pågældende ansvarsfraskrivelser, herunder 

knock-for-knock-klausuler, skal opretholdes, hvorfor de således benytter ugyldighedslæren; også i 

den juridiske litteratur kaldet åben kontrol14. Det er dog ikke alle afgørelser, som eksplicit henviser 

til hvilket regelsæt, som benyttes til vurderingen, hvilket stemmer overens med den juridiske 

litteratur, idet blandt andet Gomard anfører, at domstolene ofte tager stilling til en ansvarsfraskrivelse 

uden at angive hvilket regelsæt, som vurderingen sker på baggrund af15. Specialets juridiske analyse 

vil derfor først og fremmest fokusere på gyldigheden af knock-for-knock-klausulerne.  

 

1.4.2. Økonomisk metode og teori 

Efter den juridiske analyse, hvor det fastlægges, hvilke forhold, som vil tale for de danske domstoles 

opretholdelse af en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove 

uagtsomhed, vil det i den økonomiske analyse undersøges, hvorvidt kontraktparternes incitamenter 

til at udvise agtpågivenhed er mindsket under anvendelse af en knock-for-knock-klausul i forhold til 

under de almindelige erstatningsretlige regler, in casu den almindelige culparegel.  

 

Den økonomiske analyse foretages ud fra den retsøkonomiske metode, som ønsker at undersøge 

forskellige retsreglers virkninger, herunder hvordan de forskellige aktører tilpasser sig alternative 

                                                      
14 Andersen og Madsen, 2012, Aftaler og mellemmænd, s. 225 
15 Gomard og Iversen, 2011, Obligationsret 2. Del, s. 316 
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retsregler16. Karakteristisk ved den retsøkonomiske metode er, at denne benytter sig af modeller; 

modellerne vil dog aldrig kunne inkorporere alle aspekter, hvorfor disse nødvendigvis må forenkles.  

Heraf følger, at konklusionerne, som udledes af de pågældende modellerne i de konkrete tilfælde må 

suppleres med skøn, således at disse nuancere de pågældende konklusioner17.  

 

Den økonomiske analyse ønsker at opstille en model, som viser anvendelse af knock-for-knock-

klausulerne og dermed ansvarsfraskrivelse for kontraktparternes grove uagtsomhed. Det vil ud fra 

denne undersøges, hvorvidt kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed under 

anvendelse af knock-for-knock-klausulerne er mindsket i forhold til under den almindelige 

culparegel. Modellen vil tage sit udgangspunkt i Shavells grundlæggende model for erstatningsretten. 

Modellen vil bygge på følgende antagelser, som ligeledes vil gøre sig gældende for Shavell. Shavell 

antager i sin model, at skadevolder og skadelidte foretager beslutninger omkring både deres 

agtpågivenheds- og aktivitetsniveau. I forhold til den model, som opstilles i specialets økonomiske 

analyse, antages det for simpelhedens skyld, at aktivitetsniveauet er konstant, således at udelukkende 

kontraktparternes agtpågivenhedsniveau påvirker sandsynligheden for skade. Det antages, at både 

skadevolder og skadelidte har mulighed for at påvirke sandsynligheden for skade gennem bevidste 

beslutninger omkring deres agtpågivenhedsniveau, hvorfor det således vil være Shavells bilaterale 

version af sin model, som der vil tages udgangspunkt i. Idet leverandøren er den mere aktive part i 

forbindelse med kontraktarbejdet, vil fokus naturligt falde på ham, hvorfor kontraktparternes valg af 

agtpågivenhedsniveau undersøges separat. Det antages yderligere, at agtpågivenhedsomkostninger 

og skadesomkostninger udgør de totale ulykkesomkostninger, hvorfor der ses bort fra private 

sagsomkostninger og offentlige administrationsomkostninger18. I forbindelse med analysen vil 

kontraktparternes forsikringsdækning ligeledes blive inddraget, idet knock-for-knock-princippet er et 

samlet regime, men selve omkostningerne i forbindelse med at tegne forsikring vil dog udelades. 

Hertil antages det for simpelhedens skyld, at kontraktparterne tegner deres person- og 

tingsforsikringer samt ansvarsforsikringer hos det samme forsikringsselskab. Shavell antager, at 

parterne er risikoneutrale19, men i forbindelse med specialets analyse antages det, at leverandøren er 

risikoavers, da det giver det mest realistiske billede20. Retsøkonomiske analyser bygger på en 

                                                      
16 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 49 
17 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 53 
18 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi s. 236 
19 Shavell, 1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 6 
20 Se hertil Shavell, Steven, 1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 206 
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grundlæggende forudsætning om, at aktørerne er rationelle, og i forbindelse hermed antages det, at 

kontraktparterne handler rationelt ved at minimere egne omkostninger21.  

 

Shavells model tager udgangspunkt i erstatning uden for kontrakt, men kan udbygges til ligeledes at 

gælde, såfremt der foreligger et kontraktforhold, hvilket normalt vil gøres ved at inddrage faktorer 

som, at kontraktparterne eksempelvis på forhånd har indgået kontraktuelle bestemmelser om, hvordan 

der skal betales for eventuelle tab og krav til at reducere risici22. Idet kontraktparternes incitamenter 

under anvendelse af en knock-for-knock-klausul skal sammenlignes med deres incitamenter under 

den almindelige culparegel, vil det for enkelthedens skyld ses bort fra ovennævnte faktorer.  

 

Det vil således ud fra denne model undersøges, hvorledes kontraktparterne vil vælge deres 

agtpågivenhedsniveau under anvendelse af en knock-for-knock-klausul og under den almindelige 

culparegel. Specialets sigte er særligt på anvendelse af knock-for-knock-klausuler, som fraskriver 

ansvar for grov uagtsomhed, men for at tydeliggøre betydningen af dette, vil en knock-for-knock-

klausul, som blot fraskriver sig ansvar for simpel uagtsomhed ligeledes inddrages. Der vil således i 

den økonomiske analyse skelnes mellem en ukvalificeret knock-for-knock-klausul, hvorefter 

kontraktparterne hverken er ansvarlige for tab forårsaget af simpel eller grov uagtsomhed, men vil 

stadig være ansvarlige ved forsæt, og en kvalificeret knock-for-knock-klausul, hvorefter 

kontraktparterne derimod er ansvarlige for tab forårsaget af grov uagtsomhed. Dette vil først 

undersøges ud fra en antagelse om, at forsikringsselskaberne ikke ønsker at dække den pågældende 

kontraktparts grove uagtsomhed. Efterfølgende vil det undersøges, hvorvidt denne analyse og dermed 

kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed påvirkes såfremt forsikringsselskaberne 

ligeledes ønsker at dække den sikredes grove uagtsomhed.  

 

Det vil afslutningsvist undersøges, hvorvidt der foreligger andre mekanismer – udover omkostninger 

ved at udvise agtpågivenhed – som vil påvirke kontraktparternes incitamenter. Hertil vil følgende 

mekanismer undersøges: (1) offentlige myndigheders regulering af arbejdsmiljø, (2) 

kontraktparternes selvregulering i form af kontraktuelle bestemmelser, (3) forsikringsbetingelser i 

policen omhandlende selvrisici og undtagelser og (4) gentagne interaktioner blandt kontraktparterne. 

 

                                                      
21 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi s. 236 
22 Shavell, 1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 5 
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I forbindelse med den økonomiske analyse vil anvendes den deduktive metode, hvorefter 

problemstillingen løses ved at tage udgangspunkt i generelle teorier og principper for derefter at drage 

slutninger om konkrete tilfælde23. Denne metode vælges, idet ovennævnte model tager udgangspunkt 

i Shavells grundlæggende model for erstatningsretten. 

 

1.4.3. Integreret metode og teori 

I den integrerede analyse tages udgangspunkt i de foregående juridiske og økonomiske analyser, hvor 

det i den økonomiske analyse undersøges, hvorvidt anvendelse af knock-for-knock-klausuler 

mindsker den præventive effekt. Det vil således i den integrerede analyse på baggrund af dette 

undersøges, hvorvidt knock-for-knock-klausulerne ud fra en økonomisk betragtning i sin helhed vil 

være fordelagtige, hvilket kræver, at de besparelser, som kontraktparterne opnår i form af reducerede 

sags- og forsikringsomkostninger, er større end mindskelsen af den præventive effekt. I forbindelse 

med undersøgelsen af omfanget af kontraktparternes besparelser i form af sagsomkostninger og 

forsikringsomkostninger, vil ligeledes for illustrationens skyld sammenlignes den ukvalificerede 

knock-for-knock-klausul, den kvalificerede knock-for-knock-klausul og den almindelige culparegel; 

den integrerede analyse ønsker dog at vurdere den ukvalificerede knock-for-knock-klausul. Det vil 

yderligere kræves, at udenforstående tredjemænd ikke oplever negative eksternaliteter i forbindelse 

knock-for-knock-klausulerne, og såfremt dette er tilfælde, at de bliver tilstrækkeligt kompenseret 

efter de almindelige erstatningsretlige regler. Det vil derfor ud fra en juridisk betragtning undersøges, 

hvorvidt tredjemand bliver tilstrækkeligt kompenseret efter de almindelige erstatningsretlige regler. 

Det vil afslutningsvist vurderes, hvorvidt de danske domstole ud fra et ønske om samfundsmæssig 

efficiens bør opretholde en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes 

grove uagtsomhed. I forbindelse med denne vurdering anvendes Kaldor-Hicks-kriteriet.  

 

1.5. Afgrænsning 

Den juridiske analyse skelner ikke mellem den ukvalificerede knock-for-knock-klausul og den 

kvalificerede knock-for-knock-klausul, idet den juridiske problemstilling omhandler, hvorvidt de 

danske domstole bør opretholde en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for 

kontraktparternes grove uagtsomhed. Ligeledes afgrænses fra de forhold, som fremgår af knock-for-

knock-klausulen i NTK 15, som omhandler leverancen eller kontraktgenstanden. Det fremgår af den 

                                                      
23 Andersen, 2013, Den skinbarlige virkelighed, s. 31 
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juridiske litteratur om opretholdelse af knock-for-knock-klausuler, at gyldigheden af disse vurderes 

på baggrund af AFTL § 36 og DL-5-1-2, men sidstnævnte anvendes ikke i nedenstående juridiske 

analyse, idet ingen af de anvendte domme henviser til denne bestemmelse. I forbindelse med den 

økonomiske analyse afgrænses fra teorierne omkring usikkerhed om culpanormen, herunder hvorvidt 

domstolene har mulighed for at fastsætte denne optimalt og hvorvidt kontraktparterne har mulighed 

for at vurdere, hvilken culpastandard, som domstolene vil anvende. Den integrerede analyse vil 

ligeledes heller ikke som udgangspunkt sondre mellem den ukvalificerede knock-for-knock-klausul 

og den kvalificerede knock-for-knock-klausul, idet analysen har særligt fokus på knock-for-knock-

klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed. Det vil dog i forhold til 

vurderingen af sagsomkostninger og forsikringsomkostninger inddrages den kvalificerede knock-for-

knock-klausul, idet dette blev gjort i specialets økonomiske analyse, hvor agtpågivenhedsniveau blev 

undersøgt; så for sammenligningens skyld vil dette ligeledes gøre i forbindelse hermed.  

 

1.6. Struktur 

Specialet inddeles i fem kapitler, som skal besvare den overordnede problemformulering:  

 

Kapitel 1 præsenterer specialets problemstilling og indeholder relevante afsnit omhandlende 

specialets indhold og fremgangsmåde. Kapitel 2 udgør specialets juridiske analyse af, hvilke forhold 

som vil tale for de danske domstoles opretholdelse af en knock-for-knock-klausul, der fraskriver 

ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed. Kapitel 3 udgør specialets økonomiske analyse, hvor 

det undersøges, hvorvidt den præventive effekt er mindsket såfremt kontraktparterne anvender en 

knock-for-knock-klausul. Kapitel 4 udgør specialets integrerede analyse, hvor det på baggrund af den 

juridiske og økonomiske analyse, vil vurderes hvorvidt de danske domstole ud fra en betragtning om 

samfundsmæssig efficiens, herunder Kaldor-Hicks-efficiens, bør opretholde en knock-for-knock-

klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed. Kapitel 5 vil indeholde en 

sammenfattende konklusion på specialets problemformulering 

 

Specialet vil tage udgangspunkt i olie- og gasindustrien, hvor aktiviteterne som nævnt i ovenstående 

opdeles i henholdsvis upstream, midstream og downstream. I nedenstående fremstilling vil der tages 

udgangspunkt i upstream, idet denne inkluderer offshore aktiviteter, hvorfor det også er inden for 

denne, at man vil se, at medlemmerne anvender en knock-for-knock-klausul. Der vil ligeledes tage 

udgangspunkt i to kontraktparter, henholdsvis leverandøren og selskabet. 
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2. JURIDISK ANALYSE 

 

2.1. Indledning 

I det følgende kapitel vil det vurderes, hvilke forhold som vil tale for de danske domstoles 

opretholdelse af en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for grov uagtsomhed. I 

nedenstående vil først indholdet af knock-for-knock-klausulen i den norske standardkontrakt NTK 

15 og i den engelske standardkontrakt LOGIC blive gennemgået, hvorefter disse vil fungere som 

specialets analyseenhed. Efterfølgende vil foretages en retsdogmatisk analyse af de pågældende 

klausuler, således at der ud fra dette afslutningsvist vil kunne opstilles nogle forhold, som vil tale for 

de danske domstoles opretholdelse af knock-for-knock-klausuler – både ud fra et konkret og et 

generelt synspunkt. Idet der endnu ikke foreligger noget dansk retspraksis omkring opretholdelse af 

knock-for-knock-klausuler, vil der benyttes retspraksis omhandlende ansvarsbegrænsninger og 

ansvarsfraskrivelser, hvilket vil suppleres af norsk og engelsk retspraksis.   

 

2.2. Introduktion til knock-for-knock-princippet 

Knock-for-knock-princippet tager overordnet udgangspunkt i en risikofordeling, hvorefter 

placeringen af tab og skader bør foregå på baggrund af en vurdering af, hvilken af kontraktparterne, 

som ud fra en samlet økonomisk betragtning, er den nærmeste til at bære den pågældende type tab. 

Det er således en afvigelse fra dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, idet risikoen for tab 

og skader udelukkende fordeles på baggrund af, hvem som er skadelidte i den pågældende situation.  

 

Knock-for-knock-princippet indeholder overordnet følgende tre hovedelementer24: For det første 

indebærer det, at kontraktparterne giver afkald på at kræve erstatning af hinanden, hvorefter de 

påtager sig selv at bære de økonomiske belastninger, som tab og skader medfører. Herved opnår den 

anden kontraktpart således en omfattende fraskrivelse af ansvar, som han ellers ville kunne blive 

pålagt i medfør af de almindelige erstatningsretlige regler. For det andet frafalder hver af 

kontraktparterne retten til at gøre regres gældende, såfremt de skal dække en skade på tredjemand 

eller egne ansatte, og selv om grundlaget for regres reelt foreligger. For det tredje påtager hver af 

kontraktparterne at holde den anden part skadesløs, hvis denne har måttet dække et tredjemandskrav, 

                                                      
24 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 346-347 
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herunder krav fra ansatte, som ifølge kontrakten ikke endeligt skal bæres af ham25. Knock-for-knock-

klausulerne må dermed rent aftaleteknisk anses som ansvarsfraskrivelser.  

 

2.2.1. Baggrund for anvendelse af knock-for-knock-klausuler 

Følgende forhold taler for, at medlemmerne af olie- og gasindustrien har fundet det nødvendigt på 

forhånd at regulere ansvaret for tab og skader i forbindelse med, at en ulykke indtræder.  

 

2.2.1.1. Forudberegnelighed og reducerede transaktionsomkostninger 

En af fordelene ved anvendelse af knock-for-knock-klausuler er, at kontraktparterne herved undgår 

langvarige rets- og voldgiftstvister, da det ud fra en klar ansvarsregulering på forhånd er fastlagt, 

hvem der er ansvarlig for de pågældende tab og skader i tilfælde af, at en ulykke indtræder. Som 

nævnt i specialets første kapitel er olie- og gasindustrien særlig kompleks og risikofyldt, idet risikoen 

for, at potentielt store tab og skader opstår, er særdeles høj. Som følge af dens kompleksitet, hvor 

mange parter arbejder tæt sammen, vil de traditionelle spørgsmål, såsom årsagssammenhæng og 

uagtsomhed, som sædvanligt afgøres efter de almindelige erstatningsretlige regler, være besværlige 

at fastlægge. Dette vil naturligt medføre en betydelig usikkerhed for de involverede kontraktparter 

om, hvorvidt de i det pågældende tilfælde vil blive holdt ansvarlig for de opståede tab og skader. 

Kontraktparterne kan ved anvendelse af en knock-for-knock-klausul mindske denne usikkerhed, idet 

disse skaber forudberegnelighed således, at kontraktparterne på forhånd ved, hvem der er ansvarlig26.  

 

2.2.1.2. Forsikringsmæssige rationaliseringshensyn  

Anvendelsen af knock-for-knock-klausuler giver yderligere kontraktparterne mulighed for at 

indordne deres forsikringsdækninger på den mest rationelle måde27. Begrundelsen for dette er for det 

første, at parterne ønsker at undgå dobbeltforsikring, således at samme risiko er forsikret under flere 

forsikringsdækninger, eksempelvis både under leverandørens person- og tingsforsikring og 

selskabets ansvarsforsikring. For det andet er rationalet bag, at kontraktparterne typisk allerede vil 

have tegnet de pågældende forsikringer uafhængigt af det pågældende kontraktforhold, og for det 

                                                      
25 For yderligere omkring selve knock-for-knock-princippet se hertil: Bull, Hans Jacob, 1988, 

Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 346-349 
26 Ness, 2005, Ansvarsfordeling og forsikring i petroleumskontrakter, s. 7-9, Wilhelmsen, 2012, 

Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian offshore sector - the 

knock for knock principle, s. 96-97 
27 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s.741 
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tredje vil det som oftest være billigere samlet set at placere mest mulig økonomisk belastning på 

kontraktparternes person- og tingsforsikringer frem for på de dyrere ansvarsforsikringer28. 

 

2.2.2. Hovedindvendinger mod knock-for-knock-princippet 

Følgende forhold taler imod, at medlemmerne af olie- og gasindustrien fraviger de almindelige 

erstatningsretlige regler og i stedet indarbejder en knock-for-knock-klausul i deres kontrakter.  

 

2.2.2.1. Præventionshensynet  

Knock-for-knock-klausulerne anklages for at mindske den præventive effekt, som sædvanligvis 

følger af de almindelige erstatningsretlige regler, idet de ikke giver kontraktparterne incitament til at 

undgå tab og skader i den anden parts risikozone. Dette skyldes, at det ikke har nogle ansvarsmæssige 

konsekvenser; uanset hvorvidt tabet eller skaden er forårsaget af grov uagtsomhed29. Selvom parterne 

for deres egen skyld ønsker at sikre kvaliteten af deres arbejde, kan en presset markedssituation 

eksempelvis medføre, at parterne fokuserer på omkostninger frem for sikkerhed og miljø30. Hertil 

anfører Hagstrøm: ”Det kan dermed være overmåte fristende å «kutte hjørner» i håp om at det går 

bra allikevel”31. Den juridiske litteratur hævder dog, at dette modargument er en overdrivelse, idet 

andre mekanismer, såsom regulering, andre kontraktuelle bestemmelser og mulighed for senere at 

deltage i lignende projekter, vil påvirke kontraktparternes incitamenter til at minimere risici32.  

  

2.3. Knock-for-knock-princippet i NTK 15 og LOGIC  

I det følgende vil der foretages en gennemgang af hovedtrækkene i den kontraktretlige regulering af 

ansvars- og forsikringsspørgsmål, følgelig knock-for-knock-princippet. Den følgende fremstilling vil 

tage udgangspunkt i standardkontrakterne Norsk Totalkontrakt 2015 (NTK 15) og ”General 

Conditions of Contract for Construction” publiceret af den engelske organisation Leading Oil and 

                                                      
28 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 349-352, Ness, 2005, Ansvarsfordeling 

og forsikring i petroleumskontrakter, s. 9-11 og Zak, 2012, Ansvarsregulering i borekontrakter, s. 

20-23 og Wilhelmsen, 2012, Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the 

Norwegian offshore sector - the knock for knock principle, s. 98 
29 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 355, Ness, 2005, Ansvarsfordeling og 

forsikring i petroleumskontrakter, s. 11-14 
30 Hagstrøm, 1996, Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, s. 480 
31 Hagstrøm, 1996, Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, s. 480 
32 For en yderligere vurdering af præventionshensynet og kontraktparternes adfærd under anvendelse 

af knock-for-knock-klausuler, se hertil specialets tredje kapitel 
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Gas Industry Competiveness (LOGIC). Standardkontrakternes regulering af knock-for-knock-

princippet er nedfældet i NTK 15 Artikel 30-3233 og LOGIC Clause 22-25.34  

 

Som nævnt i ovenstående, afgiver knock-for-knock-princippet fra dansk rets almindelige 

erstatningsretlige regler, idet risikoen for skader udelukkende fordeles mellem kontraktparterne på 

baggrund af, hvem skaden rammer. Kontraktparterne forpligter sig herved til at bære egne tab og 

skader, hvorfor det, for at fastlægge, hvornår der konkret er tale om sådanne, er nødvendigt at opdele 

parterne i risikozoner. Man ender derfor principielt med tre risikozoner; leverandørens risikozone, 

selskabets risikozone og en tredjemandszone. I forhold til leverandørens og selskabets risikozone, 

benævnes disse i LOGIC som henholdsvis ”Contractor Group” og ”Company Group”, mens de i NTK 

15 benævnes som ”Leverandørgruppen” og ”Selskabsgruppen”. I den videre fremstilling vil der ved 

henvisning til begge standardkontrakter benyttes begreberne leverandørgruppen og selskabsgruppen. 

Leverandørgruppen er defineret i LOGIC cl. 1.9 og omfatter overordnet leverandøren selv, 

underleverandører, egne ansatte og ansatte hos underleverandører, mens selskabsgruppen er defineret 

i kontraktens cl. 1.2 og omfatter tilsvarende selskabet selv, datter- og søsterselskaber, egne ansatte og 

ansatte hos de associerede selskaber. I NTK 15 defineres leverandørgruppen i art. 1.16 og 

selskabsgruppen i art. 1.26, hvor den eneste forskel fra LOGIC er, at selskabsgruppen her også 

inkluderer øvrige leverandører og underleverandører, som selskabet benytter sig af i forbindelse med 

opfyldelse af kontrakten. De tilbageværende tab og skader, som ikke kan placeres i en af de nævnte 

risikozoner, må betragtes som tredjemandsskader og placeres dermed i tredjemandszonen. 

Fordelingen af ansvar mellem kontraktparterne for disse tab og skader følger ligeledes af knock-for-

knock-princippet og vil nærmere blive uddybet i afsnit 2.3.1.3. 

 

Hans Jacob Bull taler i forbindelse med risikozonerne om forskellige familieløsninger, hvorefter man 

inden for selskabsgruppen kan vælge enten en kernefamilie- eller storfamilieløsning, hvilket vil 

afhænge af, hvor bred en risikozone, selskabet ønsker at have35. LOGIC benytter sig af en 

kernefamilieløsning, idet selskabsgruppen jævnfør ovenstående definition ikke inkluderer øvrige 

leverandører og underleverandører, hvorimod NTK 15, som nævnt lige ovenfor, netop inkluderer 

                                                      
33 Se hertil ”Bilag 1: NTK 15 Artikel 30-32” 
34 Se hertil ”Bilag 2: LOGIC Clause 22-25” 
35 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 394-398 
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disse36. Betydningen af valg af familieløsning vil være, at man ved en storfamilieløsning opnår en 

mere snæver tredjemandszone, hvilket ligeledes nærmere vil blive uddybet i afsnit 2.3.1.3.   

 

2.3.1. Ansvarsreguleringen i NTK 15 og LOGIC  

På baggrund af ovenstående fordeles risikoen for tab og skader imellem de to risikozoner som den 

fremgår af NTK 15 art. 30 og LOGIC cl. 22. NTK 15 art. 30 kan overordnet opdeles i tre underafsnit, 

hvorefter art. 30.1 og 30.2 regulerer ansvarsfordelingen ved skade påført henholdsvis 

leverandørgruppen og selskabsgruppen, mens art. 30.3 regulerer ansvaret for skade påført 

tredjemand. LOGIC indeholder ligeledes særskilte underafsnit, som regulerer ansvaret for tab og 

skader som påføres de to risikozoner, hvilket fremgår af standardkontraktens cl. 22.1 og 22.2. Et 

særskilt underafsnit omkring risikofordelingen for skader i tredjemandszonen fremstår dog ikke, 

hvorimod denne i stedet reguleres som en del af de netop nævnte afsnit.  

 

2.3.1.1. Leverandørens ansvar for skade påført leverandørgruppen 

LOGIC cl. 22.1 og NTK art. 30.1 regulerer risikoen for tab og skader, som rammer leverandørgruppen 

og dermed tilhører leverandørens risikozone, hvorfor han i disse tilfælde må holde selskabet 

skadesløs. Dette gælder for det første for tab af eller skade på ejendom tilhørende leverandørgruppen, 

jf. LOGIC cl. 22.1 (a) og NTK 15 art. 30.1, 1. led, litra b, og for det andet for personskade, inklusivt 

dødstilfælde og sygdom, blandt ansatte i leverandørgruppen, jf. LOGIC cl. 22.1 (b) og NTK 15 art. 

30.1, 1. led, litra a. Det fremgår yderligere af LOGIC, at skadesløsholdelsen omhandler ”all claims, 

losses, damages, costs (including legal costs), expenses and liabilities”, hvorfra man må slutte at 

bestemmelsen ligeledes gælder for indirekte tab. Hertil fastsætter cl. 25 imidlertid, at parterne skal 

holde hinanden skadesløs for indirekte tab opstået i deres respektive risikozoner37.   Ligeledes fremgår 

det af NTK 15, at skadesløsholdelsen omfatter ”ethvert krav som knytter seg til”, og må således også 

inkludere indirekte tab, såfremt der heller ikke her er tale om egne indirekte tab, jf. art. 32.  

 

Skadesløsholdelsen er dog betinget af, at tab og skader er opstået i ”connection with the performance 

or non-performance of the CONTRACT”, jf. LOGIC cl. 22.1 (a) og 22.1 (b). NTK 15 stiller ligeledes 

krav til, at tab og skader skal ”oppstå i forbindelse med Arbeidet”, jf. art. 30.1, 1. led. For en yderligere 

                                                      
36 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 395 
37 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 777 
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undersøgelse af, hvad det kræves, for at tab og skader er opstået i forbindelse med arbejdet, se hertil 

Kaasen, Knut, 2006, Petroleumskontrakter, s. 778-781. 

 

NTK 15 art. 30.1, 2. led, pålægger yderligere leverandøren, ”så langt praktisk mulig”, at sørge for, at 

andre selskaber i leverandørgruppen ligeledes fraskriver sig retten til at gøre krav, som omfattes af 

leverandørens pligt efter denne bestemmelse, gældende. Leverandøren skal således gennemføre 

knock-for-knock-princippet i samtlige kontraktled i sin gruppe, hvilket mest effektivt gøres ved at 

indarbejde en klausul med samme ordlyd i alle indgåede kontrakter38. LOGIC indeholder ikke en 

lignende pligt til videreføring af knock-for-knock-princippet, hvilket kan være problematisk, da man 

ellers kan risikere at opleve en tabskarrusel. Dette er ifølge Bull situationer, hvor et krav går rundt 

mellem de forskellige parter, for til sidst at blive ført tilbage til den part, der først fremsatte kravet39.  

 

2.3.1.2. Selskabets ansvar for skade påført selskabsgruppen  

LOGIC cl. 22.2 og NTK 15 art. 30.2 regulerer den modsatte situation, det vil sige risikoen for tab og 

skader, som rammer selskabsgruppen, og dermed i hvilke tilfælde selskabet skal holde leverandøren 

skadesløs. Bestemmelserne er i deres ordlyd stort set identiske med ovennævnte regulering af 

leverandørens ansvar, hvorfor dette afsnit ikke vil gå yderligere i dybden med selskabets ansvar.  

 

2.3.1.3. Ansvarsfordelingen for skade påført en udenforstående tredjemand 

Knock-for-knock-princippet indeholder, som nævnt i ovenstående, også en ansvarsfordeling for tab 

og skader påført udenforstående tredjemand. Kontraktparterne kan ikke med bindende virkning 

fratage tredjemand rettigheder, som han ellers ville have haft efter baggrundsretten, men det står dem 

frit til at bestemme en indbyrdes ansvarsfordeling af ansvar over for tredjemand, hvilket gøres 

gennem kontraktens regres- og skadesløsholdelsesklausuler40.  

 

Ansvarsfordelingen mellem leverandøren og selskabet for krav fremsat af tredjemand, in casu alle 

andre end medlemmer af henholdsvis leverandør- og selskabsgruppen, reguleres af NTK 15 art. 30.3 

og LOGIC cl. 22.1 (c) og 22.2 (c). Bestemmelserne gælder alle typer af krav fra tredjemand; det vil 

                                                      
38 Christensen og Klingberg-Jensen, 2014, ”Knock-for-knock” klausuler under dansk ret, s. 2 
39 Christensen og Klingberg-Jensen, 2014, ”Knock-for-knock” klausuler under dansk ret og Bull, 

1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 341-342 illustrerer betydningen af dette 
40 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 339 



KAPITEL 2 – JURIDISK ANALYSE 

 21 

sige krav i forbindelse med person- eller tingsskade samt rene formueskader, såfremt disse ikke er 

omfattet af kontrakternes bestemmelser om indirekte tab41. Yderligere omfattes udgifter i forbindelse 

med vragfjernelse og forurening, jf. LOGIC cl. 22.4 og 22.5 (a) og (b) og NTK 15 art. 30.3.  

 

I forhold til NTK 15 er udgangspunktet, at leverandøren skal holde selskabsgruppen skadesløs for 

alle tredjemandsskader, hvilket dog modificeres af to kriterier. For det første følger det af 

bestemmelsen, at leverandørens ansvar er begrænset til et vist beløb pr. skadeshændelse. Denne 

begrænsning gælder dog ikke ansvaret for tab og skader, som er omfattet af de forsikringer, 

leverandøren er pligtig at tegne i henhold til art. 31, litra a og b, da ansvaret her er begrænset til 

”forsikringsbeløpet som utbetales for tapet eller skaden”. Hans ansvar er således begrænset til den 

faktiske udbetaling, uanset hvorvidt denne måtte udgøre mere eller mindre end den generelle 

ansvarsgrænse, som kontraktparterne har fastsat, og uanset årsagen til, at udbetalingen måtte være 

lavere end dækningen normalt ville være42. For det andet er leverandøren aldrig ansvarlig for 

tredjemandsskader efter udstedelse af godkendelsesattesten43, idet selskabet herefter modsat skal 

holde leverandørgruppen skadesløs for ethvert krav nævnt i bestemmelsens første led. Effekten af 

dette er, at leverandøren ikke vil blive siddende med et eventuelt produktansvar44.  

 

I LOGIC benyttes et andet fordelingsprincip end i NTK 15, og ansvarsfordelingen for 

tredjemandsskader er her ikke ligeså uddybende. Fordelingen sker på baggrund af en undersøgelse 

af, hvorvidt det er leverandøren eller selskabet, som må siges at have forårsaget det pågældende tab. 

Heraf følger, at hver af kontraktparterne således må være ansvarlig for tab forårsaget af dem selv 

samt deres eget personel og udstyr. Såfremt begge parter har forårsaget det pågældende tab, må 

ansvaret formentlig fordeles mellem parterne efter hver af disses bidrag til tabet45.  

 

 

 

 

                                                      
41 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 790 
42 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 794 
43 Godkendelsesattesten skal ifølge NTK 15 art. 23.5 udstedes af selskabet, ”når Arbeidet inklusive 

garantiarbeider er fullført”, se hertil Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 795 
44 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 795-796 
45 Bull, 1998, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 373 
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2.3.2. Forsikringsregulering i NTK 15 og LOGIC  

Den ovenstående ansvarsregulering suppleres af en tilhørende regulering af kontraktparternes 

forsikringsdækning, idet det er nødvendigt for at knock-for-knock-princippet opnår den ønskede 

effektivitet, at disse afspejler hinanden, således at man undgår udækkede tab og skader.  

 

Kravene til kontraktparternes forsikringsdækning følger af LOGIC cl. 23 og NTK 15 art. 31. LOGIC 

fastlægger først og fremmest, hvilke forsikringer leverandøren er pligtig at tegne, mens NTK 15 både 

pålægger leverandøren og selskabet at tegne visse forsikringer, hvor leverandørens forsikringspligter 

dog er mere omfattende end selskabets. Grunden til, at der i begge standardkontrakter er mere fokus 

på leverandøren er, at han typisk vil være den mere aktive part i forbindelse med kontraktarbejdet, 

hvorfor tab og skader oftest vil gå ud over hans udstyr og personel. Desuden vil leverandøren typisk 

have en svagere økonomi end selskabet, hvorfor pligten til at tegne visse forsikringer skyldes, at det 

skal være økonomisk muligt for ham at få dækket det ansvar, som han pålægges ifølge kontrakten46. 

Nedenstående vil af denne grund have fokus på kravene til leverandørens forsikringsdækning.  

 

Leverandøren skal ifølge NTK 15 art. 31.2 tegne følgende typer af forsikringsdækninger, som 

overordnet kan opdeles i tre grupper: personforsikring, ansvarsforsikring og forsikringer tilknyttet 

fartøjer. Bestemmelsen stiller således ikke krav til, at leverandøren skal tegne en tingsforsikring. Det 

følger af art. 31.2, litra c, at leverandøren skal tegne en ansvarsforsikring, som dækker det ansvar, 

som han pålægges efter art. 30.3, det vil sige skader på udenforstående tredjemænd47. Leverandøren 

skal yderligere tegne en personforsikring, som skal dække ”tap i forbindelse med sykdom, 

personskader eller dødsulykker hos Leverandørgruppen”, jf. art. 31.2, litra d. Det følger i forbindelse 

hermed, at forsikringsdækningen skal afspejle det, som kræves efter de regler, som finder anvendelse; 

hvilket i forbindelse med dansk ret således må være Arbejdsskadesikringsloven48.  

 

Det følger yderligere af forsikringsbestemmelsen, at de pågældende forsikringer skal ”være i kraft 

når Arbeidet blir påbegynt”, jf. bestemmelsens andet led, og de skal være gyldige indtil udstedelse af 

godkendelsesattesten, hvorefter leverandøren ikke længere har et tredjemandsansvar49. Leverandøren 

                                                      
46 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 811 
47 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 812 
48 Lov om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadesikringsloven), lov nr. 422 af 10/06/2003, med senere 

ændringer lov nr. 285 af 29/03/2017 
49 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 813 
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skal sørge for, at dets forsikringsselskaber fraskriver sig retten til at gøre regres gældende over for 

selskabsgruppen, og bestemmelsens tredje til femte led fastlægger, hvilke rettigheder selskabet skal 

have under leverandørens forsikringsdækninger50. I forhold til LOGIC følger kravene til 

leverandørens forsikringsdækninger som nævnt af cl. 23 og indeholder samme krav som NTK 15. 

Selskabets rettigheder under de pågældende forsikringer fremgår ligeledes af bestemmelsen.  

 

2.4. Opretholdelse af knock-for-knock-klausuler ved grov uagtsomhed  

For at kunne vurdere, hvorvidt en knock-for-knock-klausul vil kunne opretholdes i tilfælde af 

kontraktparternes grove uagtsomhed, må grænsen for grov uagtsomhed i dansk ret først fastsættes. 

Denne er allerede tilstrækkeligt belyst i den juridiske litteratur, hvorfor nedenstående alene 

overordnet vil behandle begrebet med henblik på inddragelse i den videre fremstilling. Idet 

fremstillingen ligeledes vil inddrage norsk og engelsk retspraksis, vil grov uagtsomhedsbegrebet 

ligeledes i disse jurisdiktioner blive inddraget i nedstående afsnit.  

 

2.4.1. Grænsen for grov uagtsomhed i dansk ret  

Der foreligger i dansk ret ikke en konkret definition af grov uagtsomhed, men det er blandt andet i 

litteraturen blevet formuleret, at det forudsætter en markant normafvigelse51. Denne forudsætning 

udfordres dog af, at det ikke oplyses hvilke faktorer, der konkret vil indgå i vurderingen af, hvorvidt 

en eventuel normafvigelse må siges at være markant52. I forhold til lovgivning benyttes begrebet 

blandt andet i Erstatningsansvarsloven53 § 19, stk. 2, nr. 1, hvorefter anvendelsen af dennes første 

stykke begrænses, såfremt den pågældende skade er forvoldt (forsætligt eller) ved grov uagtsomhed. 

Det følger af lovbemærkningerne til EAL, at afgrænsningen af begrebet skal ske gennem domstolenes 

praksis, jf. Folketingstidende 1983-84, 2. samling, Tillæg A, spalte 111. Den mest dækkende 

beskrivelse af begrebet er, “at den udviste adfærd indebar en indlysende fare for den skade, som 

faktisk indtrådte”, hvilket domstolene blandt andet fremlagde i afgørelsen U 1995.737 H54.  

 

                                                      
50 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 814 
51 von Eyben og Isager, 2015, Lærebog i erstatningsret, s. 479 
52 Ivan Sørensen, 2000, Et objektiveret konkret risikokriterium, s. 259 
53 Lov om erstatningsansvar (Erstatningsansvarsloven), lovbekendtgørelse nr. 266 af 21/03/2014 med 

senere ændringer lov nr. 1493 af 23/12/2014 
54 For yderligere om grænsen for grov uagtsomhed i dansk ret se Ivan Sørensen, 2000, Et objektiveret 

konkret risikokriterium og von Eyben og Isager, 2015, Lærebog i erstatningsret, kapitel 4 
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I norsk ret benyttes ligeledes en sondring mellem simpel og grov uagtsomhed, hvor der i forhold til 

grov uagtsomhed yderligere sondres mellem henholdsvis bevidst og ubevidst grov uagtsomhed55. 

Cornelius Sogn Ness anfører i forbindelse hermed: ”Ubevisst er uaktsomheten dersom den handlende 

overhodet ikke har gjort seg noen tanker om hvilke konsekvenser hans opptreden vil kunne få. Bevisst 

uaktsomhet foreligger dersom det ligger en risikovurdering til grunn for vedkommende opptreden”, 

hvorfor grov uagtsomhed i norsk ret således må omfatte begge56. Ditte Rust anfører på baggrund af 

en analyse af norsk retspraksis, at definitioner af grov uagtsomhed i henholdsvis dansk og norsk ret 

er så lig hinanden, at der kan argumenteres for, at der foreligger en fælles definition af begrebet57.  

 

I engelsk ret foreligger ikke en tilsvarende sondring mellem simpel og grov uagtsomhed, men idet 

nogle kontrakter eksplicit benytter sig af udtrykket ”gross negligence”, har de engelske domstole 

været nødsaget til at tage stilling til betydningen af denne i engelsk ret. Dette har de eksempelvis gjort 

i Red Sea Tankers Ltd v Papachristidis, hvortil de udtalte følgende: ”Gross negligence is clearly 

intended to represent something more fundamental than failure to exercise proper skill and/or care 

constituting negligence. But as a matter of ordinary language and general impression, the concept 

of gross negligence is capable of embracing not only conduct undertaken with actual appreciation of 

the risks involved but also serious disregard of or indifference to an obvious risk”.  

 

Men på trods af dette, er der stadig en tilbageholdende i engelsk ret til at differentiere mellem simpel 

og grov uagtsomhed, hvilket eksempelvis kan udelades af afgørelsen Hinton v Dibber, hvor Lord 

Denman udtalte følgende: ”It may well be doubted whether between gross negligence and negligence 

merely, any intelligible distinction exists”58. 

 

2.4.3. Aftaleretlige modifikationer 

Generelt findes tre aftaleretlige modifikationer til udgangspunktet om ansvarsfraskrivelsers bindende 

virkning59. De danske domstole vil kunne angribe en knock-for-knock-klausul ud fra følgende tre 

                                                      
55 Se i forbindelse hermed Ness, Cornelius Sogn, 2005, Ansvarsfordeling og forsikring i 

petroleumskontrakter, s. 97-98 
56 Rust, 2014, Knock-for-knock-princippet - præmisserne for et effektivt regime, s. 29 
57 Rust, 2014, Knock-for-knock-princippet - præmisserne for et effektivt regime, s. 28-29 
58 Lovells, Hogan, 2011, Camarata - the meaning of "gross negligence” og Rust, 2014, Knock-for-

knock-princippet - præmisserne for et effektivt regime, s. 37-38 
59 Andersen og Lookofsky, 2015, Lærebog i Obligationsret I, s. 410 
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aftaleretlige regelsæt: For det første kan de anse klausulen for ikke-vedtaget, for det andet kan de 

fortolke klausulen indskrænkende og for det tredje kan de tilsidesætte klausulen.  

 

Ifølge Gomard er grænselinjen mellem indskrænkende fortolkning og ugyldighed ikke skarp, og 

domstolene tager ofte stilling til en ansvarsfraskrivelse uden at angive, hvorvidt vurderingen sker på 

baggrund af en indskrænkende fortolkning eller en tilsidesættelse60. Der synes at være en tendens til, 

at domstolene vælger at tilsidesætte ansvarsfraskrivelserne gennem en åben kontrol, hvor man 

tidligere i stedet benyttede sig af en skjult kontrol, det vil sige ved indskrænkende fortolkning og 

ikke-vedtagelse af den pågældende ansvarsfraskrivelse61.  

 

Hvorvidt ovenstående knock-for-knock-klausuler kan anses som vedtaget, vil ikke blive videre 

diskuteret her, da de som nævnt er del af en standardkontrakt, hvorfor der ikke vil være problemer 

med vedtagelse af disse62. Ligeledes vil der heller ikke ske en separat vurdering af fortolkningen og 

gyldigheden af knock-for-knock-klausulerne, grundet ovenstående om grænselinjen imellem disse. 

Nedenstående vil dermed samlet set vurdere selve gyldigheden af knock-for-knock-klausulerne.  

 

2.4.3.1. Gyldigheden af knock-for-knock-klausuler 

Det er i dansk ret almindeligt antaget, at ansvar for skade forvoldt ved forsæt og i almindelighed også 

ved grov uagtsomhed ikke gyldigt kan fraskrives, da det som oftest vil være urimeligt at gøre et sådant 

kontraktvilkår gældende, jf. Aftalelovens § 36.  

 

Hertil udtaler Bernhard Gomard dog: ”Det kan næppe anses for helt udelukket at fraskrive sig ansvar 

for grove fejl begået af medarbejdere mod ledelsens ønske og instruktion og trods rimelig kontrol… 

Ansvar for forsæt eller grov uagtsomhed fra ledende medarbejdere kan ikke gyldigt fraskrives”63. 

Ifølge Gomard foreligger således en usikkerhed om, hvorvidt man kan fraskrive sig ansvar for grov 

uagtsomhed begået af medarbejdere, så længe det er mod ledelsens ønske. Ovenstående må dermed 

forstås således, at der i dansk ret består en mulighed for at opretholde en sådan ansvarsfraskrivelse.  

 

                                                      
60 Gomard og Iversen, 2011, Obligationsret 2. Del, s. 316 
61 Andersen og Madsen, 2012, Aftaler og mellemmænd, s. 225 
62 Se hertil eksempelvis Andersen og Madsen, 2012, Aftaler og mellemmænd, s.81 
63 Gomard og Iversen, 2011, Obligationsret 2. Del, s. 314 
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På nuværende tidspunkt foreligger der i dansk ret endnu ingen retspraksis vedrørende opretholdelse 

af knock-for-knock-klausuler. Domstolene har dog flere gange taget stilling til gyldigheden af 

ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser, hvorfor dette vil kunne tillægges værdi i vurderingen 

af domstolenes vilje til at opretholde en knock-for-knock-klausul.  

 

Højesteret har blandt andet i U 2006.632 H taget stilling til ansvarsbegrænsningen i Nordisk 

Speditørforbunds Almindelige Betingelser (NSAB). Denne afgørelse vedrørte et parti computere, 

som var blevet stjålet fra en lastvognstrailer, mens den stod ubevogtet henover weekenden. I henhold 

til den indgåede ansvarsbegrænsning, kunne udelukkende forhold, der kan karakteriseres som forsæt, 

afskære speditøren fra at påberåbe sig den, jf. Højesterets afgørelse gengivet i U 2005.2438 H. 

Højesteret afviste at tilsidesætte ansvarsbegrænsningen som et urimeligt kontraktvilkår i medfør af 

Aftaleloven § 36, hvilket de begrundede med, at: ”NSAB 2000 er blevet til efter drøftelse mellem 

brancheorganisationer for transportører og transportkøbere. Ansvarsbegrænsningen i § 22, jf. § 5, 

indgår sammen med en række andre bestemmelser i disse standardvilkår, som må antages at hvile på 

en samlet afvejning, herunder af hensynet til forsikringsmulighederne”. 

 

Denne afgørelse må således tale for, at en ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed ikke er udelukket 

i dansk ret. Det må dog, ifølge Højesterets begrundelse, hertil kræves, at den indgår som en del af et 

agreed document, idet sådanne er udtryk for en afvejning af modstående interesser64. Højesteret 

påpeger yderligere, at ansvarsbegrænsningen indgår sammen med en række andre bestemmelser i 

NSAB, som er udtryk for en samlet afvejning af parternes interesser, hvorfor man ikke isoleret set 

bør vurdere det enkelte aftalevilkår. Heri ligger, at domstolene derfor bør være tilbageholdende med 

at tilsidesætte enkelte bestemmelser, hvilket klart må tale for opretholdelse af ansvarsfraskrivelser, 

herunder knock-for-knock-klausuler. Såfremt ansvarsreguleringen er suppleret af en regulering af 

kontraktparternes forsikringsdækning, taler dette yderligere for opretholdelse.  

 

Afgørelsen bliver derfor særlig relevant i forhold til vurderingen af opretholdelse af ovenfornævnte 

knock-for-knock-klausuler i NTK 15 og LOGIC. For det første er begge indarbejdet i en 

standardkontrakt indgået mellem brancheorganisationer på baggrund af adskillige forhandlinger, 

hvorfor de må være udtryk for en for kontraktparterne balanceret løsning. For det andet suppleres 

knock-for-knock-klausulerne af krav til kontraktparternes forsikringsdækning, jf. NTK 15 art. 31 og 

                                                      
64 Se i forbindelse hermed Andersen og Madsen, 2012, Aftaler og mellemmænd 



KAPITEL 2 – JURIDISK ANALYSE 

 27 

LOGIC cl. 23. Såfremt selve ansvarsreguleringen tilsidesættes, men forsikringsreguleringen, 

herunder klausulerne om regresfraskrivelse og medforsikring, opretholdes, vil dette kunne fremstå 

problematisk. Dette skyldes ifølge Trine-Lise Wilhelmsen, at retsstillingen for den kontraktpart, som 

kræver skadesløsholdelse, vil differentiere efter hvorvidt skadelidte gør sit krav gældende mod 

skadevolder eller blot kræver dækning af sin egen forsikringsgiver.   

 

Den norske Høyesterett har ligeledes i afgørelsen Rt.1994.626 taget stilling til ansvarsbegrænsningen 

i NSAB, hvor de afviser en tilsidesættelse med samme begrundelse som den, den danske Højesteret 

gav i U 2006.632 H. Begrundelsen givet af Høyesterett er dog mere uddybende, idet denne fandt, at 

reelle hensyn måtte tale for opretholdelse af ansvarsbegrænsningen. Høyesterett lagde ligeledes vægt 

på, at der var tale om en standardkontrakt, som måtte bygge på en afvejning af modstridende 

interesser, herunder hensynet til foreliggende forsikringsmuligheder og hvem, som er nærmest til at 

tegne forsikring. Yderligere udtalte Høyesterett: ”Ikke minst gjør hensynet til forutberegnelighet og 

klare og enkle løsninger seg gjeldende med styrke. Etter min mening ville det være uheldig å forrykke 

den ansvarsfordeling som på dette punkt følger av kontrakten”.  

 

Høyesterett fandt på denne baggrund, at hverken almindelige retsgrundsætninger eller Aftaleloven § 

36 giver grundlag for, i den konkrete sag, at tilsidesætte den ansvarsregulering, som klart og tydeligt 

fremgår af NSAB. Yderligere blev der lagt vægt på, at den pågældende skade ikke var forvoldt ved 

grov uagtsomhed fra ledelsen, hvorfor Høyesterett ikke fandt grundlag for at tage stilling til, hvilken 

betydning en sådan grov uagtsomhed ville have haft for tilsidesættelse af ansvarsbegrænsningen.  

 

Afgørelsen må have stor betydning for så vidt angår vurderingen af opretholdelse af knock-for-knock-

klausuler, da hensynet til forudberegnelighed og reducerede transaktionsomkostninger er væsentlige 

hensyn bag knock-for-knock-princippet. Høyesterett lagde netop vægt på, at forudberegnelighed og 

klare og enkle løsninger bør veje tungt i vurderingen af opretholdelse, og at det på denne baggrund 

vil være uheldigt, såfremt domstolen forrykkede den indgåede ansvarsfordeling65.    

 

Denne skal dog inddrages med det forbehold, at den pågældende sag omhandlede rent rutinemæssige 

handlinger og foregik på et lavere niveau i virksomheden, hvor interesser som personsikkerhed og 

miljø ikke ville kunne blive truet ved alvorlige forsømmelser. Ved udøvelse af den virksomhed inden 

                                                      
65 Hagstrøm, 1996, Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, s. 480 
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for olie- og gasindustrien, som normalt indarbejder knock-for-knock-klausuler i deres kontrakter, er 

der typisk tale om store risici, som kan have fatale konsekvenser66.  

 

Høyesterett opretholdte således ansvarsbegrænsningen uden konkret at tage stilling til, hvorvidt dette 

også ville være tilfældet, såfremt den grove uagtsomhed var udvist fra en del af ledelsen. Det faktum, 

at Høyesterett i sin begrundelse fastlægger, at skadevolder er almindeligt ansat, viser at sondringen 

mellem grov uagtsomhed på ledelsesplan og på underordnet niveau tillægges større betydning i norsk 

ret, idet den danske Højesteret ikke tillagde dette vægt i afgørelsen U 2006.632 H.  

 

I den norske juridiske litteratur har Viggo Hagstrøm blandt andet anført: ”Sterke reelle hensyn taler 

dessuten etter min mening for at Fabrikasjonskontrakten som andre kommersielle kontrakter ikke kan 

unndras domstolenes prøvelse når der foreligger grov uaktsomhet fra ledende ansatte… Det 

vesentlige er hensynet til prevensjonen, selv om også andre reelle grunner, særlig rene 

rettferdsbetraktninger, spiller inn”67.  Ifølge ham taler præventionshensynet således for at tilsidesætte 

en ansvarsfraskrivelse, såfremt der foreligger grov uagtsomhed fra ledende medarbejdere68.  

 

Som nævnt i ovenstående har Gomard ved vurderingen af ansvarsfraskrivelser i dansk ret ligeledes 

fremhævet, at der bør sondres mellem grov uagtsomhed begået af ledelsen eller medarbejdere på et 

lavere niveau. Det kan derfor ikke anses som udelukket, at sondringen også vil have betydning, når 

de danske domstole skal vurdere opretholdelse af en knock-for-knock-klausul. I forhold til de knock-

for-knock-klausuler, som fremgår af henholdsvis LOGIC og NTK 15 differentiere ingen af disse 

mellem tab og skader forårsaget af ledelsen eller underordnede medarbejdere.   

 

Både de danske og norske domstole udviser således tilbageholdenhed med at tilsidesætte en indgået 

ansvarsbegrænsning, så længde denne klart og tydeligt fremgår af et agreed document. Afgørelserne 

bygger således på en forestilling om forventningshensyn og aftalefrihed, herunder partsautonomi.  

 

I engelsk ret spiller respekten til aftalefrihed og partsautonomi en mere betydelig rolle end i de 

nordiske lande. Den generelle retsstilling i England er, at så længe en klausul, der fraskiver ansvar 

                                                      
66 Hagstrøm, 1996, Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, s. 481-482 
67 Hagstrøm, 1996, Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, s. 480 
68 Præventionshensynet vil yderligere blive diskuteret i nedenstående 
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for uagtsomhed, er utvetydig og klart formuleret, så bør den opretholdes, hvilket den engelske Court 

of Appeal udtalte i Walters v. Whessoe Ltd and Shell Refining Co. Ltd.  

 

Ligeledes har der traditionelt set foreligget en fremgangsmåde, hvorefter domstolene kan vurdere, 

hvorvidt en klausul vellykket fraskriver ansvar for uagtsomhed. Denne fremgangsmåde blev for første 

gang fastlagt i Canada Steamship Lines Ltd v King, The, hvor Lord Morton of Henryton blandt andet 

udtalte følgende: “(1) If the clause contains language which expressly exempts the person in whose 

favour it is made (hereafter called “the proferens”) from the consequence of the negligence of his 

own servants, effect must be given to that provision.. (2) If there is no express reference to negligence, 

the court must consider whether the words used are wide enough, in their ordinary meaning, to cover 

negligence on the part of the servants of the proferens.. (3) If the words used are wide enough for the 

above purpose, the court must then consider whether “the head of damage may be based on some 

ground other than that of negligence”.  

 

Det blev i afgørelsen EE Caledonia Ltd v Orbit Valve Co Europe Plc fastlagt, at denne 

fremgangsmåde ligeledes kan bruges inden for olie- og gasindustrien, idet denne omhandler en 

eksplosion på en boreplatform, som blandt andet medførte et dødsfald. Domstolen skulle i den 

konkrete sag vurdere, hvorvidt den indgåede ansvarsfraskrivelse på baggrund af ovenstående 

fremgangsmåde vellykket fraskriver ansvar for uagtsomhed. 

 

Engelsk retspraksis har ikke taget stilling til fraskrivelse af ansvar for grov uagtsomhed, men på 

baggrund af ovenstående afsnit må man gå ud fra, at de vil komme frem til det samme.  

 

Som nævnt foreligger der i dansk ret endnu ingen retspraksis, hvor domstolene tager stilling til 

opretholdelse af knock-for-knock-klausuler, hvilket derimod er tilfældet i både norsk og engelsk ret.  

 

De norske domstole har konkret taget stilling til opretholdelse af knock-for-knock-klausuler i enkelte 

domme. Særligt afgørelsen ND.1991.180 er i denne forbindelse interessant. I denne afgørelse var der 

imellem det norske selskab Chainco A.S og slæbebådsrederiet Bube A/S indgået en kontrakt 

omhandlende slæbning af en af selskabet nyindkøbt færge fra Sverige. Kontrakten var indgået på 
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standardvilkårene STA69, hvori knock-for-knock-princippet var indarbejdet. Spørgsmålet, som 

domstolen skulle tage stilling til var, hvorvidt knock-for-knock-klausulen i det konkrete tilfælde 

skulle opretholdes. Det fremgik af den pågældende klausul, at slæbebådsrederiet ikke var ansvarlig 

for skade påført kontraktparten, in casu Chainco, i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, 

medmindre skaden var opstået som følge af fejl eller forsømmelse begået af slæbebådsrederiets 

ledelse. Efter ordlyden af kontraktens ansvarsfraskrivelse fandt domstolen derfor ikke, at rederiet var 

ansvarlig for kaptajnens uagtsomme optræden. Lagmannsretten udtalte hertil følgende: ”For så vidt 

gjelder de feilvurderinger som ble begått av slepebådtkapteinen, og som det er redegjort for ovenfor, 

finner lagmannsretten at disse må lige utenfor rederiets ansvar i kraft av ansvarsfraskrivelsen. Det 

er etter dette ikke nødvendig å foreta noen nærmere grenseoppgang med hensyn til hvor langt 

ansvarsfraskrivelsen rekker med hensyn til mer graverende handlinger fra kapteinens side”. I forhold 

til opretholdelse af knock-for-knock-princippet udtalte Lagmannsretten, at: ”De ankende parter er 

næringsdrivende og må, ihvertfall langt på vei, akseptere de spilleregler og den bransjepraksis som 

følges. At nettop slepebåtbransjen er preget av standardkontrakter og stramme vilkår i favør av 

slepebåtrederiene var de ankende prater på det rene med”. Yderligere lagde Lagmannsretten vægt 

på, at man ved rimelighedsvurderingen ikke kunne se bort fra forsikringssituationen.  

 

På baggrund af ovenstående udtalelser fastslog retten, at den pågældende ansvarsfordeling ikke var 

så urimelig, at betingelserne for aftalecensur efter Aftalelovens § 36 var til stede. Lagmannsretten 

tager således ikke stilling til rækkevidden af knock-for-knock-klausulen og vurderer dermed ikke, 

hvorvidt klausulen kan opretholdes ved grov uagtsomhed. På trods af dette, vil afgørelsen stadig være 

relevant, da retten fastlægger de forhold, som taler for at opretholde en knock-for-knock-klausul.  

 

Knock-for-knock-klausulen, som fremgår af STA, fremhæver som nævnt, at denne kun er gældende, 

såfremt den pågældende skade er forårsaget af medarbejdere, hvorfor tab og skader forårsaget af 

personer, som er en del af ledelsen, ikke er omfattet af knock-for-knock-klausulen. Knock-for-knock-

klausulerne i både LOGIC og NTK 15 sondrer ikke mellem, hvorvidt den pågældende uagtsomhed 

er forårsaget af ledelsen eller medarbejdere, men på baggrund af ovenstående vil sondringen have 

betydning for de danske domstoles vurdering af knock-for-knock-klausulerne uanset om denne 

eksplicit fremgår af de pågældende klausuler, såfremt disse vurderes efter dansk ret.  

                                                      
69 Refererer til Scandinavian Tugowners Association; standardvilkår (sidst revideret i 1985), som 

anvendes af slæbebådsrederier i forbindelse med bugseringsservice 
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Ens for ovenstående afgørelser er, at ingen af dem finder grundlag for en tilsidesættelse af 

ansvarsfraskrivelserne i medfør af Aftalelovens § 36. Denne bestemmelse må således være at 

omdrejningspunkt i forhold til vurderingen af opretholdelse af knock-for-knock-klausuler. Såfremt 

den finder anvendelse, må klausuler kunne ændres eller tilsidesættes helt eller delvist som urimelige 

eller i strid med redelig handlemåde, jf. Aftalelovens § 3670. Det kan dog diskuteres, hvorvidt 

Aftalelovens § 36 vil finde anvendelse i forhold til knock-for-knock-klausuler, idet det blandt andet 

af forarbejderne hertil følger, at der skal ”udvises særlig tilbageholdenhed med at ændre aftalevilkår 

i rene erhvervsforhold, hvor aftalen bl.a. bygger på økonomiske og risikomæssige overvejelser m.v.”, 

jf. Folketingstidende 1994-95, Tillæg A, sp. 352. For yderligere at støtte op omkring dette, beskriver 

Gomard, at ”Brug af § 36 om erhvervskontrakter må være en undtagelse. Herom er der enighed i den 

juridiske litteratur”71, hvorfor dette må være den generelle holdning i dansk ret.  

 

Yderligere henviser sidstnævnte afgørelse til, at knock-for-knock-klausuler skal underkastes en 

rimelighedsvurdering. Det er dog uklart, hvad domstolene konkret vil tillægge værdi i denne, men 

den må formentlig udmønte sig i de reelle hensyn, som Lagmannsretten refererer til. Disse vil som 

udgangspunkt være hensynet til forudberegnelighed og reducerede transaktionsomkostninger, og 

dermed være udtryk for rent økonomiske betragtninger. Derudover fastlagde Lagmannsretten, at man 

ved rimelighedsvurderingen ikke kan se bort fra forsikringssituationen, hvilket samtidig afspejler 

hensynet til reducerede transaktionsomkostninger, idet det som tidligere nævnt oftest vil være 

væsentligt billigere at tegne en person- og tingsforsikring frem for en ansvarsforsikring. Hertil udtaler 

Hagstrøm dog, at hensynet til reducerede transaktionsomkostninger er ubetydeligt, når det afvejes 

over for de interesser, som kan blive udsat for alvorlige risici, hvorfor det ikke vil være økonomisk 

effektivt at fraskrive sig ansvar for grov uagtsomhed. Ifølge ham kan de økonomiske betragtninger 

således ikke tillægges mere vægt end hensynene til personsikkerhed og miljø72. 

 

Samfundsmæssige hensyn, herunder hensyn til personsikkerhed og miljø, var netop, hvad de norske 

domstole tillagde vægt i afgørelsen LG-2012-77280, hvor domstolene valgte at tilsidesætte en knock-

for-knock-klausul grundet grov uagtsomhed. Afgørelsen bliver derfor særlig interessant, da 

                                                      
70 For yderligere om Aftalelovens § 36 se eksempelvis Andersen og Madsen, 2012, Aftaler og 

mellemmænd, kapitel 2, afsnit 10 
71 Gomard, Aftalelovens § 36 og erhvervskontrakter i Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1, 2008, s. 17 
72 Hagstrøm, 1996, Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, s. 482 
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domstolene i ND.1991.180 undlader at tage stilling til rækkevidden af knock-for-knock-klausulen. 

Den pågældende sag vedrørte en tvist mellem rederiet Teekay og olieselskabet Statoil ASA, som 

havde indgået en kontrakt, hvorefter rederiet skulle udføre en række transporter af olie, som skulle 

afhentes fra det ubemandede lagerskib for olie Njord B. Rederiet transporterede olien ved hjælp af 

tankskibet Navion Hispania, og under transporten kolliderede tankskibet med Njord B. Det 

resulterede i, at olieproduktionen i det pågældende område blev lukket og Njord B blev slæbt i land 

og udbedret. Sagen angik to hovedspørgsmål, som domstolene skulle tage stilling til, hvor det første 

omhandlede den indgåede aftale om oliekøb og herunder rækkevidden af den heri aftalte 

ansvarsbegrænsning. Det andet spørgsmål vedrørte, hvorvidt Teekay kunne kræve at blive holdt 

skadesløs af Statoil ASA, og vedrørte dermed selve knock-for-knock-klausulen.  

 

I forhold til det første spørgsmål, fandt Lagmannsretten: ”Lagmannsretten finner at de feil og 

forsømmelser som er avdekket i Havarirapporten og redegjort for under ankeforhandlingen er et 

grovt brudd på aktsomhetsnormen, og i seg selv nok til at ansvarsbegrensningen ikke får anvendelse”. 

Videre begrundede Lagmannsretten tilsidesættelsen med, at: ”Det må her tas i betraktning at de 

strenge kravene er satt av sikkerhetshensyn i et område hvor skadespotensialet er svært stort, noe 

som skjerper kravet til aktsomhet for de som opererer i området”. Yderligere udtalte de: ”Selv om 

følgerne i dette konkrete tilfellet ikke medførte skade på person eller miljø, så kunne utfallet lett blitt 

langt alvorligere om man var kommer i gang med å laste oljen”. I forhold til det andet spørgsmål 

fandt Lagmannsretten, at det er rimeligt, at ansvaret ligger hos den uagtsomme skadevolder. Hertil 

udtalte de: ”Lagmannsretten finder det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette på bakgrunn av 

den konklusjon lagmannsretten har kommet til med hensyn til årsaken til kollisjonen…”. 

 

Det interessante ved denne afgørelse er, at Lagmannsretten ikke tilsidesætter knock-for-knock-

klausulen på baggrund af de almindelige principper, hvorefter man traditionelt set har udfordret en 

ansvarsfraskrivelse. Derudover henviser retten på ingen måde til de hensyn, herunder dem som retten 

fastlagde i ND.1991.180, som normalt vil tale for opretholdelse af knock-for-knock-klausuler. 

Knock-for-knock-klausulen tilsidesættes i stedet på baggrund af samfundsmæssige hensyn, hvor 

domstolene blandt andet tillægger de følger, som kunne have opstået, vægt. Retten må således siges 
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at have tillagt ansvarsreguleringen en pragmatisk fortolkning, hvor overvejelser om, hvad der ud fra 

samfundsmæssige synspunkter må anses for ønskeligt, normalt også indgår73. 

 

De engelske domstole har ligeledes taget stilling til knock-for-knock-klausuler, hvor afgørelsen 

Transocean Drilling UK Ltd v Providence Resources Plc har væsentlig betydning for retstilstanden i 

England. Afgørelsen vedrørte en kontrakt indgået mellem Transocean Drilling U.K. Ltd og 

Providence Resources Plc omhandlende boring af en vurderingsbrønd. Kontrakten var baseret på den 

brancheanerkendte standardkontrakt LOGIC og indeholdte detaljerede knock-for-knock-

bestemmelser, herunder om ansvars- og forsikringsregulering samt indirekte tab. I december 2011 

blev borearbejdet suspenderet grundet fejljustering af en blow-out preventer og blev først genoptaget 

i februar 2012. Forsinkelsen gav blandt andet anledning til stridighed om de yderligere indirekte 

omkostninger, som skulle betales af Providence på grund af den forlængede arbejdsperiode. 

Spørgsmålet var, hvorvidt de specifikke omkostninger var omfattet af bestemmelsen om 

”Consequential Loss”, som var en del af knock-for-knock-princippet. Dommeren ved Court of 

Appeal, Lord Justice Moore-Bick, fandt, at domstolen ved første instans fejlagtigt havde benyttet en 

indskrænkende fortolkning, herunder princippet om contra proferentem. Lord Justice Moore-Bick 

udtalte: “It was inappropriate where the meaning of the words was clear, or where a clause favoured 

both parties equally, especially where they were of equal bargaining power”. Yderligere påpegede 

han i forhold til kontraktfriheden: “The principle of freedom of contract, which is still fundamental 

to our commercial law, requires the court to respect and give effect to the parties’ agreement”.  

 

Afgørelsen vurderer således ikke, hvorvidt knock-for-knock-klausulen bør opretholdes ved 

uagtsomhed, men den er alligevel relevant i forhold til fastlæggelse af retstilstanden i England. Det 

kan for det første udledes, at der er en generel modvilje hos domstolene til at gribe ind i forhandlede 

kontrakter indgået mellem to kommercielle parter med samme kontraheringsstyrke. For det andet bør 

princippet om kontraktfrihed kræve at domstolene respekterer parternes indgåede kontrakt.  

 

 

 

 

                                                      
73 Andersen og Madsen, 2012, Aftaler og mellemmænd, s. 404 og Rust, 2014, Knock-for-knock-

princippet - præmisserne for et effektivt regime, s. 35 
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2.4.4. Rimelighedsvurdering af knock-for-knock-klausulerne 

På baggrund af ovenstående kan opstilles følgende fire forhold, som vil tale for, at de danske domstole 

bør opretholde en knock-for-knock-klausul, som fraskriver ansvar for grov uagtsomhed, og som 

domstolene dermed bør inddrage i rimelighedsvurderingen.  

 

2.4.4.1. Agreed document  

For det første skal knock-for-knock-klausulerne være en del af et agreed document, jf. afgørelserne 

U 2006.626 H og Rt.1994.626. Dette skyldes, at de hermed er blevet forhandlet og udarbejdet af 

professionelle parter med en betydelig ressourceindsats og vil ofte have været igennem adskillige 

revisioner, hvilket medfører, at man kan lægge til grund, at der langt fra er tale om ubalancerede 

løsninger74. Både NTK 15 og LOGIC har karakter af et agreed document, hvilket derfor vil tale for 

opretholdelse af de deri indarbejdede knock-for-knock-klausuler.  

 

2.4.4.2. Gensidighed 

For det andet bør domstolene i deres vurdering inddrage det faktum, at knock-for-knock-klausuler i 

deres natur er gensidige, da begge parter fraskriver sig ansvaret for skader, som de måtte påføre den 

anden part eller tredjemand. De har således ikke karakter af traditionelle ansvarsfraskrivelser, hvorfor 

hensyn til retsordenen og værdispil ikke bør have betydning for vurderingen75.  

 

Det må derfor kræves, at standardkontrakterne reelt indeholder en balanceret løsning, hvortil følgende 

forhold vil have betydning. Der vil generelt være forskel i kontraktparternes eksponering for skade, 

idet leverandøren er den mere aktive kontraktpart, hvorfor hans personel og udstyr vil have en både 

oftere og tættere forbindelse til selve kontraktarbejdet76. Konsekvensen af dette må naturligt være, at 

der oftere vil opstå skade i leverandørens risikozone end i selskabets risikozone. Dette vil ligeledes 

afhænge af, hvordan kontraktparternes risikozone er afgrænset, og yderligere hvordan ansvaret i 

tredjemandszonen er fordelt mellem kontraktparterne, idet det må antages, at leverandøren ligeledes 

vil have større risiko for at forårsage tab og skader i tredjemandszonen. Som nævnt består LOGIC af 

en kernefamilieløsning, mens NTK 15 benytter sig af en storfamilieløsning, jf. specialets afsnit 2.3. 

Som yderligere nævnt i ovenstående vil øvrige leverandører, som selskabet interagere med i 

                                                      
74 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 758 
75 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 759 
76 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 788 
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forbindelse med kontraktarbejdet, under en kernefamilieløsning placeres i tredjemandszonen, hvorfor 

knock-for-knock-princippet får en mindre effekt end under en storfamilieløsning77. For leverandøren 

bliver det under en kernefamilieløsning relevant, hvordan ansvarsfordelingen i tredjemandszonen er 

fordelt mellem kontraktparterne, idet der i forbindelse med leverandørens udførelse af 

kontraktarbejdet højst sandsynligt vil kunne ske skade på øvrige af selskabets leverandører. Grundet 

LOGIC består af en kernefamilieløsning, bør det dermed undersøges, hvordan ansvaret i 

tredjemandszonen fordeles. Som nævnt i ovenstående benyttes et fordelingsprincip, hvorefter 

ansvarsfordelingen udelukkende sker på baggrund af en undersøgelse af, hvorvidt det er leverandøren 

eller selskabet, som må siges at have forårsaget den pågældende skade. Det vil dermed være de 

almindelige erstatningsretlige regler, som benyttes til at afgøre spørgsmålet omkring ansvar, hvorfor 

leverandøren under en kernefamilieløsning vil blive pålagt et større ansvar, idet han ofte vil forårsage 

skade på øvrige af selskabets leverandører.  

 

I forhold til NTK 15, som benytter sig af en storfamilieløsning må det undersøges, hvorvidt det må 

siges at være rimeligt, at selskabet overtager en væsentlig del af ansvaret i tredjemandszonen. Som 

nævnt i ovenstående, er det vigtigt, at selskabet i dette tilfælde sørger for, at der i den kontrakt, som 

det indgår med de øvrige leverandører ligeledes indarbejdes en knock-for-knock-klausul, da dette vil 

medføre, at selskabet i tilfælde af, at den pågældende skade rammer en af disse leverandører, vil 

kunne overføre tabet til dem78. Såfremt der ikke foreligger en knock-for-knock-klausul imellem 

selskabet og dets øvrige leverandører, vil selskabet selv skulle bære dette tab, eller i tilfælde af, at det 

har tegnet en ansvarsforsikring kunne overføre tabet til dets forsikringsselskab. NTK 15 bygger på et 

fordelingsprincip, hvorefter leverandøren som udgangspunkt er ansvarlig for tab og skader i 

tredjemandszonen, men dette er dog begrænset til at vist beløb. Det må heraf udledes, at en 

kernefamilieløsning samt dét fordelingsprincip, som følger af LOGIC ikke vil være optimalt for 

leverandøren, men i stedet vil favorisere selskabet. På den anden side, vil en storfamilieløsning være 

optimal for leverandøren, da han ikke vil være ansvarlig for tab og skader på de øvrige leverandører. 

Ved en storfamilieløsning påtager selskabet sig derimod mere ansvar, hvilket dog kan minimeres, 

såfremt det anvender en knock-for-knock-klausul i de kontrakter indgået med de øvrige leverandører.  

 

 

                                                      
77 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 395 
78 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 395 
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2.4.4.3. Forsikringsdækning 

For det tredje må vurderingen foretages på et samlet grundlag, hvor forsikringsdækningen ligeledes 

inddrages, jf. U 2006.632 H, Rt.1994.626 og ND.1991.180. Dette skyldes, at knock-for-knock-

princippet er et samlet regime bestående af kontraktparternes ansvars- og forsikringsregulering. Heri 

ligger ligeledes, at dette regime på forhånd er indarbejdet og gennemtænkt, således, at 

kontraktparterne både opnår at kunne tegne deres forsikringsdækninger på den mest rationelle, 

herunder mindst omkostningstunge, måde, og undgår potentielt udækkede tab og skader79. Dette 

særligt med henblik på leverandøren, som eventuelt ikke ville have økonomisk mulighed for at tegne 

en ansvarsforsikring for potentielt meget store tab i selskabets risikozone80.  

 

Idet knock-for-knock-princippet ligeledes medfører en regulering af kontraktparternes 

forsikringsdækning, vil det ansvar som pålægges den pågældende kontraktpart altså i sidste ende 

bæres af dennes forsikringsselskab81. Dette vil have den betydning, at selve ansvarsreguleringen ikke 

isoleret set kan vurderes ud fra en rimelighedsbetragtning, idet forsikringsretlige betragtninger 

ligeledes bør inddrages i denne vurdering82. Spørgsmålet bliver således ifølge Knut Kaasen, hvilken 

beskyttelse den pågældende kontraktpart har under de pågældende forsikringer, herunder hvorvidt 

forsikringsklausulerne om regresfraskrivelse og medforsikring kan opretholdes uagtet graden af den 

skadevoldende kontraktparts uagtsomhed83.  

 

2.4.4.4. Hensynsafvejning 

Endeligt bør der konkret foretages en rimelighedsvurdering, som tager udgangspunkt i en afvejning 

af de hensyn, som er beskrevet i ovenstående. Som nævnt udmønter rimelighedsvurderingen sig i de 

hensyn, som domstolene i ovenstående afgørelser har lagt vægt på. For det første bør hensynet til 

forudberegnelighed og reducerede transaktionsomkostninger tillægges betydning, jf. afgørelsen 

Rt.1994.626. For det andet bør hensynet til forsikringsmulighederne ligeledes tillægges betydning, 

jf. U 2006.632 H, Rt.1994.626 og ND.1991.180. For det tredje bør hensynet til aftalefrihed, tillægges 

betydning, jf. Transocean Drilling UK Ltd v Providence Resources Plc, samt forventningshensynet, 

                                                      
79 Se yderligere specialets afsnit 2.2.1.2 
80 Lando og Kofoed Mortensen, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 286 
81 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 752 
82 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 753 
83 Dette falder uden for dette speciales afgrænsningsområde, men for diskussion af dette se Kaasen, 

2006, Petroleumskontrakter, s. 754-756 
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idet kontraktparterne bør kunne stole på, at den indgåede aftale respekteres. For det fjerde bør 

hensynet til prævention yderligere tillægges betydning, da det hævdes, at knock-for-knock-princippet 

medfører en dårlig præventiv effekt. Som ligeledes nævnt i specialets afsnit 2.2.2.1., argumenterer 

Bull dog for, at dette synspunkt er overvurderet, da der vil foreligge andre momenter, som vil 

medføre, at kontraktparterne undgår at forårsage tab. Det er således uklart, hvilken vægt 

præventionshensynet bør tillægges i rimelighedsvurderingen84. For det femte bør generelle hensyn, 

herunder hensynet til personsikkerhed og miljø tillægges betydelig vægt i domstolenes vurdering, jf. 

LG-2012-77280; dette særligt fordi domstolene vil være tilbageholdene med at tillade, at 

kontraktparter fraskriver sig ansvar for personskade85. Afslutningsvist vil det i den konkrete situation 

afhænge af, hvorvidt den pågældende skade er forårsaget af ledelsens eller en almindelig 

medarbejders grove uagtsomhed, jf. Rt.1994.626 og ND.1991.180.  

 

På baggrund af ovenstående vil der således være flere forhold, som taler for, at knock-for-knock-

klausulerne ikke gennembrydes af grov uagtsomhed. Hensynet til personsikkerhed og miljø vil dog 

vægte tungt, hvorfor vurderingen bør afhænge af omfanget af den potentielle risiko for tab og skader 

i forbindelse med kontraktarbejdet; domstolene bør således tillægge vurderingen en pragmatisk 

fortolkning. Hensynet til prævention vil også vægte tungt, idet risikoen for, at en ulykke indtræder 

vil være større, såfremt den præventive effekt er lav. Vægten af disse to hensyn mindskes dog ud fra 

det faktum, at olie- og gasindustrien er tungt reguleret, hvilket vil påvirke kontraktparternes sikkerhed 

i forbindelse med kontraktarbejdet i en positiv retning86.  

 

Det må således konkluderes, at de danske domstole særligt bør tilsidesætte en knock-for-knock-

klausul, der fraskriver ansvar for grov uagtsomhed, såfremt eventuelle tab og skader er forårsaget af 

en ledende medarbejders grove uagtsomhed, idet de vil have større kontrol over sikkerheden i 

forbindelse med kontraktarbejdet. Ligeledes vil ledelsen, såfremt det holdes ansvarlig for tab og 

skader forårsaget af dens grove uagtsomhed, have et større incitament til at investere i forebyggende 

tiltag, idet dens udbetalinger, eksempelvis igennem bonusordninger, er koblet sammen med 

                                                      
84 En vurdering af, hvorvidt den præventive effekt faktuelt mindskes under anvendelse af en knock-

for-knock-klausul foreligger i specialets tredje kapitel 
85 Hagstrøm, 1996, Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, s. 437 og Gomard 

og Iversen, 2011, Obligationsret 2. Del, s. 316 
86 Se hertil yderligere Wilhelmsen, 2012, Liability and insurance clauses in contracts for vessel 

services in the Norwegian offshore sector - the knock for knock principle, s. 110 
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virksomhedens resultater. Underordnede medarbejdere vil ikke have det samme incitament, idet deres 

handlinger ikke på samme måde vil være komplet sammen med virksomhedens resultater, hvorfor 

det vil være svært at forebygge medarbejdernes grove uagtsomhed. Det vil dog stadig være tvivlsomt, 

hvorvidt en knock-for-knock-klausul i tilfælde af en almindelige medarbejders grove uagtsomhed vil 

kunne opretholdelse, såfremt denne har forårsaget en personskade87.  

 

2.6. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående retsdogmatiske analyse må således kunne opstilles følgende forhold, som 

vil tale for de danske domstoles opretholdelse af en knock-for-knock-klausul, som fraskriver ansvar 

for grov uagtsomhed. For det første skal knock-for-knock-klausulerne fremgå af et agreed document, 

da disse er udarbejdet af professionelle parter, hvilket de som oftest vil, idet de typisk fremgår af de 

internationalt anerkendte standardkontrakt udarbejdet af medlemmer af olie- og gasindustrien. For 

det andet er knock-for-knock-klausulerne i deres natur gensidige, men det må yderligere kræves, at 

de reelt indeholder en balanceret løsning. Dette vil særligt afhænge af, hvordan kontraktparterne 

benytter sig af en kernefamilie- eller storfamilieløsning, idet leverandøren vil pålægges et langt større 

ansvar under en kernefamilieløsning. Selskabet vil derimod pålægges et større ansvar under en 

storfamilieløsning, men dette kan det minimere ved at indarbejde en knock-for-knock-klausul i de 

kontrakter, som det indgår med dets øvrige leverandører, hvorfor knock-for-knock-klausuler, som 

består af en storfamilieløsning vil medføre en for kontraktparterne balanceret løsning. For det tredje 

skal knock-for-knock-klausulen være suppleret af en klausul som regulerer kontraktparternes 

forsikringsdækning, således at det sikres, at risikoen for tab og skader i sidste ende bæres af 

kontraktparternes person- og tingsforsikringer, således at de undgår at tegne dyre ansvarsforsikringer. 

Her vil fokus særligt være på leverandøren, idet det skal sikres, at han har mulighed for at få dækket 

dét ansvar, som han pålægges ifølge knock-for-knock-klausulerne, hvorfor den pågældende 

forsikringsklausul må stille krav til, at leverandøren tegner de nødvendige forsikringer. 

Afslutningsvis må domstolene foretage en konkret rimelighedsvurderingen, som vil udmønte sig i de 

reelle hensyn, som fremgår af ovenstående domsanalyse. Hertil skal ske en afvejning af hensynet til 

forudberegnelighed og forsikringsmuligheder, forventningshensyn, præventionshensyn og hensynet 

til personsikkerhed og miljø, hvortil særligt sidstnævnte bør tillægges betydelig vægt. På den anden 

side vil ligeledes hensynet til forudberegnelighed og forsikringsmuligheder ligeledes tillægges 

                                                      
87 Hagstrøm, 1996, Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, s. 437 
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betydelig vægt, idet olie- og gasindustrien er særlig kompleks. Det må ligeledes af ovenstående 

konkluderes, at domstolene ikke bør opretholde en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for 

grov uagtsomhed, såfremt denne forårsages af ledelsen. Dette skyldes, at ledelsen som følge af dette 

vil have større tilbøjelighed til at foretage forebyggende tiltag for at undgå skader.  
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3. ØKONOMISK ANALYSE 

 

3.1. Indledning 

Som det ligeledes er nævnt i specialets ovenstående kapitel, er hovedargumentet mod anvendelse af 

knock-for-knock-klausuler, at man herved mindsker den præventive effekt, som de almindelige 

erstatningsretlige regler generelt siges at medføre, fordi de medfører en negativ påvirkning på 

kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Selve litteraturen om knock-for-knock-

klausuler hævder dog, at denne betragtning er overdrevet, idet eksempelvis kontrol over 

arbejdsrutiner, forhold til de offentlige myndigheder og kontraktparternes ønske om at gøre sig 

kvalificeret til at påtage sig fremtidige projekter, vil for kontraktparterne vægte tungere88. Det er dog 

ikke ud fra en retsøkonomisk analyse endeligt blevet bevidst, hvordan knock-for-knock-klausulerne 

reelt påvirker kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed og dermed reducere risikoen 

for tab og skader, såfremt en ulykke indtræder, hvorfor nedenstående ønsker at opstille en model, der 

beskriver netop dette. Det vil således undersøges, hvorvidt ovenstående hypotese, hvorefter det 

følger, at anvendelse af knock-for-knock-klausuler vil mindske den præventive effekt, herunder 

kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed, må siges at kunne verificeres.  

 

Knock-for-knock-klausulerne kan i deres udformning enten være kvalificerede, hvorefter det følger, 

at kontraktparterne er ansvarlige for tab forårsaget af grov uagtsomhed, eller ukvalificerede, hvorefter 

det følger, at kontraktparterne hverken er ansvarlige for tab forårsaget af simpel eller grov 

uagtsomhed, men vil stadig være ansvarlige ved forsæt, jf. ovenstående kapitel. 

 

Nedenstående vil således ønske at opstille en model, som viser kontraktparternes incitamenter til at 

udvise agtpågivenhed under henholdsvis en ukvalificeret knock-for-knock-klausul, en kvalificeret 

knock-for-knock-klausul og under den almindelige culparegel. Dette vil først undersøges under den 

antagelse, at forsikringsselskaberne undtager grov uagtsomhed for forsikringsdækningen og 

efterfølgende vil det undersøges i hvor stor en udstrækning denne analyse påvirkes såfremt 

forsikringsselskaberne i stedet medtager dækning for sikredes grove uagtsomhed.  

                                                      
88 Wilhelmsen, 2012, Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian 

offshore sector - the knock for knock principle, s. 99 og Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i 

forsikringsforhold, s. 355 
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Modellen vil tage sit udgangspunkt i Shavells grundlæggende model for erstatningsretten, hvorfor 

afsnit 3.2. ganske kort vil redegøre for principperne bag denne model.  

 

Efterfølgende vil opstilles modellen, som viser anvendelse af knock-for-knock-klausulerne og 

dermed ansvarsfraskrivelse for kontraktparternes grove uagtsomhed. Det vil som nævnt undersøges, 

hvorvidt kontraktparternes incitamenter under knock-for-knock-klausulerne, herunder både den 

ukvalificerede og kvalificerede, er mindsket i forhold til under den almindelige culparegel.  

 

Afslutningsvist vil det undersøges, hvorvidt andre både interne og eksterne mekanismer end 

udelukkende agtpågivenhedsomkostninger kan påvirke kontraktparternes incitamenter til at udvise 

agtpågivenhed, således at hovedargumentet mod anvendelse af knock-for-knock-klausulerne, 

ligesom den juridiske litteratur hævder, må siges at være overdrevet.  

 

3.2. Shavells grundlæggende model for erstatningsretten 

Shavell opstiller overordnet en model, der viser, hvordan forskellige erstatningsregler påvirker 

parternes agtpågivenhedsniveau. Han skelner i forbindelse hermed mellem to versioner af modellen; 

hvor ulykker enten kan være ensidige/unilaterale eller gensidige/bilaterale, og afhænger af, hvorvidt 

både skadevolder og skadelidte eller udelukkende skadevolder har mulighed for at påvirke risikoen 

for, at en ulykke indtræder. For at fastlægge, hvordan parterne vil agere under de forskellige 

erstatningsregler, starter Shavell med at identificere dét agtpågivenhedsniveau, som minimerer de 

totale ulykkesomkostninger, hvilket han også benævner det samfundsmæssigt optimale 

agtpågivenhedsniveau89. Herefter undersøger han, hvordan de forskellige ansvarsgrundlag kan give 

parterne incitament til at udvise dette optimale agtpågivenhedsniveau.  

 

3.3. En model, der viser ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomheds betydning for incitamenter 

I modellen betragter vi to parter, S, selskabet og L, leverandøren. I tilfælde af en ulykke, vil der opstå 

skade på aktiver og ansatte i begge parters risikozone. Selskabets aktiver og ansatte vil her betegnes 

X, mens leverandørens aktiver og ansatte betegnes Y. Det antages, at begge parter foretager bevidste 

beslutninger omkring deres agtpågivenhedsniveau og har således mulighed for at påvirke sikkerheden 

                                                      
89 Shavell, 1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 7 
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i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Modellen vil således tage udgangspunkt i Shavells 

bilaterale version af hans grundlæggende model for erstatningsretten.  

 

For at fastlægge, hvorvidt anvendelsen af knock-for-knock-klausuler frem for den almindelige 

culparegel vil påvirke kontraktparternes incitament til at udvise agtpågivenhed, skal vi først 

identificere dét agtpågivenhedsniveau, som minimerer de totale ulykkesomkostninger.  

 

De totale ulykkesomkostninger består af summen af agtpågivenhedsomkostninger og forventede 

skadesomkostninger90. I det følgende skal det nærmere redegøres for disse omkostninger samt 

sammenhængen mellem dem, hvilket kan illustreres gennem nedenstående figur. Som det fremgår af 

figur 3.1, er agtpågivenhedsniveauet angivet langs den horisontale akse, mens omkostninger tilknyttet 

de forskellige niveauer er angivet langs den vertikale akse91.  

Figur 3.1: Grafisk fremstilling af agtpågivenhedsomkostninger (a), forventede skadesomkostninger (b) og 

totale ulykkesomkostninger (c) samt niveau for den optimale agtpågivenhed x* og grov uagtsomhed x**.  

                                                      
90 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 236 
91 Figuren er hentet fra Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 237. Se i forbindelse hermed Shavell, 

1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 33-40 og Wilhelmsen, 2014, Rett i havn, s. 326-328   
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Som allerede nævnt, afhænger de totale ulykkesomkostninger for det første af parternes egne 

agtpågivenhedsomkostninger cx. Det antages i forbindelse hermed, at omkostningerne ved at være 

agtpågivende udgør kr. c per enhed agtpågivenhed x92. Parterne kan, som nævnt i ovenstående, 

påvirke sandsynligheden for, at en ulykke indtræder, og alle sådanne foranstaltninger måles ved 

variablen x. Omkostningerne ved at være agtpågivende cx skyldes ressourcer, som kunne have været 

udnyttet på en alternativ måde, og dermed vil agtpågivenhed værdsættes ved at fastlægge værdien, 

som går tabt ved at ressourcerne ikke får denne anvendelse93. 

 

Sammenhængen mellem agtpågivenhed og omkostningerne hertil kan illustreres i figur 3.1, hvor den 

fremgår af grafen (a). Som det kan ses, er grafens form en ret linje, idet agtpågivenhedsniveau og 

omkostningerne er ligefrem proportionale. Grafen (a) starter således i nulpunktet og stiger lineært 

med hældningskoefficienten c94.  

 

Derudover afhænger de totale ulykkesomkostninger af de forventede skadesomkostninger, hvilket vi 

betegner P(x)(X+Y). Idet der i tilfælde af en ulykke sker skade på begge parters aktiver, vil 

skadesomkostningen X+Y således blive tilregnet ved hvert ulykkestilfælde. P(x) angiver, at 

sandsynligheden P for, at en ulykke indtræder, afhænger af agtpågivenhedsniveauet x. Det vil generelt 

kunne betale sig at øge agtpågivenhedsniveauet x så længe omkostningerne hertil er lavere eller lig 

den medførte reduktion i forventet skade95. 

 

Sammenhængen mellem agtpågivenhedsniveau og forventede skadesomkostninger kan ligeledes 

illustreres i figur 3.1, hvor den fremgår af grafen (b). Som det fremgår af figuren, starter grafen (b) 

højt oppe langs den vertikale akse og er først stejlt faldende og flader efterfølgende ud. Dette 

indikerer, at når agtpågivenheden x som udgangspunkt er lav, vil en stigning i x med én enhed give 

en forholdsvis stor nedgang i sandsynligheden for skade P. Når agtpågivenhedsniveauet x derimod 

som udgangspunkt er højt, vil en tilsvarende stigning med én enhed, give en relativ lille nedgang i 

sandsynligheden for skade P96.  

                                                      
92 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 236 og Wilhelmsen, 2014, Rett i havn, s. 326 
93 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 236 
94 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 236 og Wilhelmsen, 2014, Rett i havn, s. 327 
95 Wilhelmsen, 2014, Rett i havn, s. 324 
96 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 236-237 og Wilhelmsen, 2014, Rett i havn, s. 327 
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De totale ulykkesomkostninger udgøres således af summen af ovennævnte omkostningselementer, 

det vil sige omkostninger til agtpågivenhed i form af forebyggende tiltag og omkostninger til 

forventede tab, eller som vi samlet vil betegne P(x)(X+Y) + cx.  

 

I figur 3.1 opnås dette gennem en vertikal addition af graferne (a) og (b) ved hvert niveau af 

agtpågivenhed x, hvilket resulterer i den U-formede graf (c)97. Idet grafen for de totale 

ulykkesomkostninger er U-formet, må der således findes et agtpågivenhedsniveau x, som netop 

minimerer disse omkostninger, hvilket vi vil betegne x*98.  

 

Dette minimumspunkt er ligeledes, hvad Shavell benævner det samfundsmæssigt optimale 

agtpågivenhedsniveau og såfremt man ønsker, at samfundsomkostningerne minimeres, bør man 

anvende en erstatningsregel sådan, at netop dette agtpågivenhedsniveau realiseres99.  

 

Vi kan derfor nu fastlægge kontraktparternes suverænt bedste agtpågivenhedsniveau, hvilket vil være 

det samme for både leverandøren og selskabet, idet en ulykke, som allerede nævnt, vil forårsage sagde 

på både X og Y. Med udgangspunkt i Shavells grundlæggende model samt ovenstående illustration, 

vil det suverænt bedste agtpågivenhedsniveau dermed minimere følgende omkostningsfunktion:  

 

𝑆𝐶 = 𝑃(𝑥)(𝑋 + 𝑌) + 𝑐(𝑥) 

 

Med udgangspunkt i ovenstående model, kan vi analysere, hvordan kontraktparterne vil agere under 

anvendelse af knock-for-knock-klausulerne. Idet formålet med klausulerne blandt andet er, at 

parterne kan tegne deres forsikringer på den mest rationelle måde, er det nødvendigt ligeledes at 

inddrage forsikringsdækningen i nedenstående analyse. Hertil antages det, at både person- og 

tingsforsikringsselskabet og ansvarsforsikringsselskabet undtager grov uagtsomhed for dækningen. 

Den pågældende kontraktpart vil således bære ulykkesomkostninger, såfremt denne har handlet med 

grov uagtsomhed. Det antages, at domstolene sætter det fornødne agtpågivenhedsniveau, også 

benævnet culpastandarden og betegnes x* samt et standardniveau for grov uagtsomhed x**, hvor 

                                                      
97 Wilhelmsen, 2014, Rett i havn, s. 327 
98 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 237 
99 Shavell, 1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 7 
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x**<x*, hvilket ligeledes fremgår af figur 3.1. Idet leverandøren er den mere aktive part i 

kontraktforholdet, vil fokus i nedenstående først og fremmest være på ham, men da knock-for-knock-

princippet er gensidigt og selskabet ligeledes har mulighed for at påvirke sikkerheden i forbindelse 

med kontraktens opfyldelse, kræver dette en analyse af begge parters agtpågivenhedsniveauet, 

hvorfor selskabets incitamenter ligeledes inddrages.  

 

3.3.1. Kontraktparternes incitamenter under den ukvalificerede knock-for-knock-klausul 

Det følger, som ligeledes nævnt i ovenstående, af den ukvalificerede knock-for-knock-klausul, at 

leverandøren ikke er ansvarlig for tab og skader opstået i selskabets risikozone, medmindre disse er 

forvoldt ved forsæt. Leverandøren vil følgelig ikke tegne en ansvarsforsikring, men vil derimod, idet 

det her er antaget, at han er risikoavers, tegne en person- og tingsforsikring, som dog ikke vil dække 

i tilfælde af grov uagtsomhed, jf. ovenstående antagelse.  

 

På baggrund af ovennævnte, bliver spørgsmålet således, hvilket agtpågivenhedsniveau, leverandøren 

vil vælge, og hvorvidt dette stemmer overens med det samfundsmæssigt optimale niveau. Det er i 

forbindelse med analysen generelt antaget, at kontraktparterne er rationelle, hvorfor de ønsker at 

minimere egne omkostninger. Svaret på spørgsmålet må således findes ved at undersøge 

leverandørens omkostningsfunktion i tilfælde af, at han forårsager en ulykke ved grov uagtsomhed.  

 

Leverandøren vil aldrig være ansvarlig over for selskabet, såfremt en forårsager en ulykke, hvorfor 

selskabet selv bærer omkostningerne for skade på X. Leverandøren bærer derimod omkostningerne 

for skade på egne aktiver Y og egne agtpågivenhedsomkostninger cx. Hans samlede omkostninger, 

som vi vil betegne CL, bliver således summen af disse omkostninger, hvilket han som en rationel 

aktør ønsker at minimere. Leverandøren vil derfor minimere følgende omkostninger:  

 

𝐶𝐿 = 𝑃(𝑥)𝑌 + 𝑐𝑥 

 

Sammenlignes denne omkostningsfunktion med de totale ulykkesomkostningerne fremgår det, at 

disse er forskellige, idet leverandøren jo aldrig vil bære omkostningerne for skade på X.  

 

Leverandøren vil som nævnt tegne en person- og tingsforsikring, hvorfor denne vil dække tabet af Y, 

såfremt han ikke har forårsaget dette ved grov uagtsomhed. Det må således heraf udledes, at 
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leverandøren aldrig vil tilskyndes til at handle groft uagtsomt, idet han netop ikke ønsker at bære 

omkostningerne for skade på Y. Leverandøren vil således vælge et agtpågivenhedsniveau x, som blot 

vil være en lille smule højere end x**, da han stadig ønsker at omkostningsminimere, og dermed være 

lavere end det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau x*.  

 

En lignende omkostningsfunktion foreligger for selskabet, hvorfor det minimere følgende:  

 

𝐶𝑆 = 𝑃(𝑥)𝑋 + 𝑐𝑥 

 

Sammenlignes også denne omkostningsfunktion med de totale ulykkesomkostninger, fremgår det, at 

disse ligeledes ikke er identiske, hvorfor selskabet heller ikke vil vælge et agtpågivenhedsniveau, som 

svarer til det samfundsmæssigt optimale. Selskabets incitament til at udvise agtpågivenhed vil dog 

være bedre end leverandørens, idet omkostningerne for skade på X er større end omkostningerne for 

skade på Y, hvorfor det ikke vil blive fundet grov uagtsomhed for skade på egne aktiver. 

 

3.3.2. Kontraktparternes incitamenter under den kvalificerede knock-for-knock-klausul 

Under den kvalificerede knock-for-knock-klausul, vil leverandøren derimod være ansvarlig over for 

selskabet, såfremt han har forårsaget en ulykke ved grov uagtsomhed. Leverandøren vil ligeledes her 

ikke tegne en ansvarsforsikring, da denne ifølge ovenstående antagelse ikke vil dække grov 

uagtsomhed. Han vil, idet han er risikoavers, stadig tegne en person- og tingsforsikring, som vil 

dække eventuelle tab af Y, medmindre disse er opstået som følge af hans grove uagtsomhed.  

 

I tilfælde af en ulykke forårsaget af grov uagtsomhed, skal leverandøren således både betale for X, 

idet han vil være ansvarlig over for selskabet, og for Y, da person- og tingsforsikringen ikke vil dække 

tabet i tilfælde af grov uagtsomhed. Leverandøren vil således minimere følgende omkostninger: 

 

𝐶𝐿 = 𝑃(𝑥)(𝑋 + 𝑌) + 𝑐𝑥 

 

Det fremgår således, at denne omkostningsfunktion er identisk med de totale ulykkesomkostninger, 

hvorfor konklusionen må være, at den kvalificerede knock-for-knock-klausul vil føre til et optimalt 

agtpågivenhedsniveau for leverandøren. Det bliver dog i dette tilfælde aktuelt at inddrage det 

problem, som Shavell benævner ”The Judgment-Proof Problem”. Ifølge ham opstår dette, når 



KAPITEL 3 – ØKONOMISK ANALYSE 

 47 

skadevoldere ikke har tilstrækkelige aktiver til at kompensere for de tab, som de forårsager100. De vil 

derfor behandle de forventede skadesomkostninger, som overstiger deres aktiver, som om at de 

udelukkende pålægges ansvar lig deres aktiver, hvilket naturligt vil betyde, at deres incitamenter til 

at udvise agtpågivenhed vil mindskes. Leverandøren vil opleve dette problem, idet han højst 

sandsynligt ikke vil være i stand til at betale for skaden (X+Y), fordi skaden på X vil overstige hans 

aktiver, hvorfor hans incitament til at udvise agtpågivenhed vil være for lavt.   

 

Selskabets omkostningsfunktion vil i dette tilfælde være identisk, hvorfor det vil minimere følgende:  

 

𝐶𝑆 = 𝑃(𝑥)(𝑋 + 𝑌) + 𝑐𝑥 

 

Denne er således også identisk med de totale ulykkesomkostninger, og idet selskabet ikke vil opleve 

ovenstående problem, vil den ukvalificerede knock-for-knock-klausul således medføre et for 

selskabet optimalt incitament til at udvise agtpågivenhed.  

 

3.3.3. Kontraktparternes incitamenter under den almindelige culparegel 

Det følger af den almindelige culparegel, at leverandøren vil være ansvarlig og dermed som 

udgangspunkt må betale skaden (X+Y), såfremt han vælger et agtpågivenhedsniveau under den af 

domstolene fastsatte culpastandard, men fritages for ansvar, såfremt hans agtpågivenhedsniveau er 

større eller lig dét krav, som følger af culpareglen. Dette vil således medføre, at leverandørens 

omkostninger under det almindelige culpaansvar, vil svare til agtpågivenhedsomkostninger cx, 

såfremt han vælger et agtpågivenhedsniveau, som er større eller lig culpastandarden. Vælger han 

derimod et agtpågivenhedsniveau under culpastandarden, vil hans omkostninger svare til 

agtpågivenhedsomkostninger cx og forventede skadesomkostninger P(x)(X+Y).  

 

Leverandøren vil følgelig minimere sine omkostninger ved at overholdet dét krav til agtpågivenhed, 

som følger af culpareglen, medmindre dette sættes så strengt, at hans agtpågivenhedsomkostninger 

ved overholdelse bliver højere end hans samlede forventede omkostninger, når han vælger det 

samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau101. Leverandøren vil således under den 

almindelige culparegel som udgangspunkt vælge dét agtpågivenhedsniveau x, som domstolene 

                                                      
100 Shavell, 1986, The Judgment Proof Problem, s. 1 
101 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 240 
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fastsætter til at repræsentere culpastandarden, hvorfor domstolene har mulighed for at fremme 

effektiv brug af ressourcer ved at sætte dette krav til agtpågivenhedsniveau lig det samfundsmæssigt 

optimale, det vil sige dét agtpågivenhedsniveau, som minimerer de totale ulykkesomkostninger102. 

En yderligere diskussion om, hvorvidt domstolene faktisk har mulighed for at identificere det 

optimale agtpågivenhedsniveau findes i den retsøkonomiske litteratur103, hvilket dog ligger uden for 

dette speciales afgrænsningsområde, idet det antages, at domstolene fastsætter dette optimalt.  

 

Leverandøren vil dog tegne en person- og tingsforsikring, som vil dække tabet af Y, medmindre han 

har handlet ved grov uagtsomhed. Han vil ligeledes ønske at tegne en ansvarsforsikring som vil dække 

tabet af X, men denne vil dog være dyrere under den almindelige culparegel kontra under den 

kvalificerede knock-for-knock-klausul. Dette skyldes, at ansvarsforsikringen i dette tilfælde vil skulle 

dække leverandørens ansvar i alle tilfælde, hvor han har forårsaget en skade på selskabets aktiver X, 

og hvor hans agtpågivenhedsniveau har været lavere end dét, som følger af culpastandarden, frem for 

under den kvalificerede knock-for-knock-klausul, hvor ansvarsforsikringen udelukkende skal dække 

ansvaret i tilfælde af hans grove uagtsomhed. Shavell argumenterer dog for, at kontraktparterne slet 

ikke vil tegne en ansvarsforsikring under den almindelige culparegel, idet de være for dyre at tegne104. 

Ligeledes argumenterer han for, at såfremt den pågældende skadevolder har utilstrækkelige aktiver 

til at betale for den skade, som han forårsager, benævnet ”The Judgment-Proof Problem”, vil en 

risikoavers skadevolder ikke tegne en ansvarsforsikring105. Det må således antages, at leverandøren 

ikke vil tegne en ansvarsforsikring under den almindelige culparegel. I tilfælde af, at leverandøren 

forårsager en ulykke ved grov uagtsomhed, vil således hverken hans person- og tingsforsikring eller 

ansvarsforsikring dække tabet. Leverandøren vil derfor også her minimere følgende omkostninger:  

 

𝐶𝐿 = 𝑃(𝑥)(𝑋 + 𝑌) + 𝑐𝑥 

 

Leverandørens omkostningsfunktion er ligeledes her identisk med de totale ulykkesomkostninger, 

men ovennævnte problem omkring utilstrækkelige aktiver vil også i dette tilfælde blive et problem, 

hvorfor leverandørens incitament til at udvise agtpågivenhed vil være utilstrækkeligt.  

 

                                                      
102 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 240 
103 Se hertil eksempelvis kapitel 12 i ”Rettsøkonomi" af Eide og Stavang 
104 Shavell, 1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 212 
105 Shavell, 1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 240 
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Selskabets incitament til at udvise agtpågivenhed vil under den almindelige culparegel ligeledes være 

det samme, som under den kvalificerede knock-for-knock-klausul, det vil sige optimalt.  

 

3.3.4. Sammenligning af kontraktparternes incitamenter under de forskellige ansvarsregler 

Det følger således af ovenstående model, at kontraktparternes incitamenter til at udvise 

agtpågivenhed generelt vil være for lave under alle ovennævnte ansvarsregler, hvilket skyldes, at det 

i sidste ende vil være kontraktparternes forsikringsselskaber, som bærer omkostningerne i tilfælde af, 

at en ulykke indtræder. Sammenlignes det suverænt bedste incitament til at udvise agtpågivenhed 

med leverandørens incitamenter under de forskellige ansvarsregler, fremstår det, at både den 

kvalificerede knock-for-knock-klausul og den almindelige culparegel medfører et for ham optimalt 

incitament, hvorfor han vil vælge det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau. Dette 

mindskes dog af det faktum, at han under de to nævnte ansvarsregler vil opleve ”The Judgment-Proof 

Problem”, hvorfor han alligevel ikke vil vælge det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau. 

Under den ukvalificerede knock-for-knock-klausul, vil leverandørens incitament ikke være optimalt, 

da han aldrig vil være ansvarlig for tabet af selskabets aktiver Y.  

 

I forhold til selskabets incitamenter til at udvise agtpågivenhed, vil disse ligne hinanden mere under 

henholdsvis den ukvalificerede og kvalificerede knock-for-knock-klausul, idet forskellen imellem de 

to er omkostningen af Y, hvilket som nævnt antages at være langt mindre end af X. Den kvalificerede 

knock-for-knock-klausul samt den almindelige culparegel vil dog medføre et optimalt incitament.  

 

3.3.5. Forsikringsselskabernes dækning af grov uagtsomhed  

Det blev i ovenstående antaget, at kontraktparternes grove uagtsomhed ikke blev dækket under de 

pågældende forsikringer. Idet analysen særligt undersøger ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomheds 

påvirkning af kontraktparternes incitamenter, er det relevant at undersøge, hvordan disse påvirkes 

såfremt forsikringsselskaberne ligeledes dækker grov uagtsomhed. Idet kontraktparterne under 

knock-for-knock-klausulerne selv skal bære omkostningerne for tab og skade på egne aktiver og 

ansatte, også i tilfælde af grov uagtsomhed, må det være i kontraktparternes interesse, at dets person- 

og tingsforsikringsselskab ligeledes medtager dækning af grov uagtsomhed.  

 

Henrik Lando og Jannick Kofoed Mortensen har i artiklen ”When Should Knock-for-Knock Clauses 

Be Valid?” (2017) netop sat fokus på dette, idet de sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor 
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forsikringsselskaberne oftest ikke vælger at dække sikredes ansvar for grov uagtsomhed, idet de 

herved har mulighed for at tegne mere forretning. De foreslår, at dette må skyldes, at 

forsikringsselskaberne oplever en mindskelse af sikredes incitament til at udvise agtpågivenhed106.  

 

Nedenstående ønsker derfor at undersøge i hvor stor en udstrækning, at kontraktparternes 

incitamenter til at udvise agtpågivenhed yderligere mindskes, såfremt forsikringsselskaberne 

medtager dækning af grov uagtsomhed, og dermed hvordan dette påvirker ovenstående analyse.  

 

3.3.5.1. Dækning af grov uagtsomheds betydning for kontraktparternes incitamenter  

I forhold til den ukvalificerede knock-for-knock-klausul, vil leverandøren stadig ikke tegne en 

ansvarsforsikring, idet han aldrig vil være ansvarlig over for selskabet ved grov uagtsomhed. Han vil 

stadig tegne en person- og tingsforsikring, men denne vil nu også dække tabet af Y, såfremt dette er 

forårsaget ved grov uagtsomhed. Dette medfører, at leverandøren nu i tilfælde af grov uagtsomhed 

udelukkende vil bære egne agtpågivenhedsomkostninger cx, mens forventede skader på selskabets 

aktiver P(x)X bæres af selskabet selv og forventede skader på leverandørens aktiver P(x)Y bæres af 

leverandørens person- og tingsforsikringsselskab.  

 

Hermed efterlades leverandøren således udelukkende med egne agtpågivenhedsomkostninger cx, og 

idet han er rationel og ønsker at omkostningsminimere, vil han derfor vælge et agtpågivenhedsniveau 

svarende til nul. Dette medfører, at de totale ulykkesomkostninger vil være højere end optimalt, og 

de vil samtidig her være højere end under afsnit 3.3.1., hvor forsikringsselskaberne undtog dækning 

af sikredes grove uagtsomhed. Herved sker altså en klar mindskelse af leverandørens incitamenter. 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt andre faktorer vil påvirke leverandørens incitament til at udvise 

agtpågivenhed i en positiv retning, hvilket vil blive diskuteret under afsnit 3.4. 

 

I forhold til den kvalificerede knock-for-knock-klausul, vil det nu blive aktuelt for leverandøren at 

tegne en ansvarsforsikring, da denne nu vil dække grov uagtsomhed. Leverandøren vil således tegne 

både en person- og tingsforsikring samt en ansvarsforsikring. Idet begge dækker grov uagtsomhed, 

vil leverandøren ligeledes her vælge et agtpågivenhedsniveau svarende til nul, da han udelukkende 

bærer egne agtpågivenhedsomkostninger cx, mens de samlede forventede skader P(x)(X+Y) bæres af 

                                                      
106 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 289 
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henholdsvis hans person- og tingsforsikringsselskab samt ansvarsforsikringsselskab. Leverandørens 

beslutning om at tegne en ansvarsforsikring vil afhænge af størrelsen af hans aktiver, hvilket skyldes, 

at såfremt han har utilstrækkelige aktiver til at betale for den skade, som han forårsager på X, vil han 

som risikoavers ikke ønske at tegne en ansvarsforsikring107.  

 

Såfremt den almindelige culparegel er gældende, vil leverandøren tegne en person- og tingsforsikring, 

men ikke en ansvarsforsikring, jf. betragtningen under afsnit 3.3.3. Heraf vil således følge, at såfremt 

han vælger et agtpågivenhedsniveau under den af domstolene fastsatte culpastandard, vil han være 

ansvarlig over for selskabet for skade på X uden at dette ansvar er dækket af en ansvarsforsikring. 

Skaden på Y vil dog være dækket af hans person- og tingsforsikring, som dog ikke vil tilskynde til, 

at han ikke handler ved grov uagtsomhed, idet denne nu er medtaget i forsikringsdækningen. 

Leverandørens valg af agtpågivenhedsniveau vil således afhænge af agtpågivenhedsomkostninger 

ved at vælge dét agtpågivenhedsniveau, som følger af culpastandarden og de forventede 

skadesomkostninger P(x)(X+Y) i tilfælde af grov uagtsomhed. Leverandørens incitament vil således 

også her blive mindsket, men ikke så markant som i ovennævnte tilfælde.  

 

Selskabets incitament til at udvise agtpågivenhed vil ligeledes blive mindsket, såfremt 

forsikringsselskaberne dækker dets grove uagtsomhed. Dette skyldes, at selskabet under den 

ukvalificerede knock-for-knock-klausul vil tegne en person- og tingsforsikring, som i tilfælde af dets 

grove uagtsomhed dækker skader på X, mens det aldrig vil være ansvarlig for skader på Y. Under den 

kvalificerede knock-for-knock-klausul, vil selskabet både tegne en person- og tingsforsikring samt 

en ansvarsforsikring, idet det har mulighed for et tegne denne, hvilket vil medføre, at han hverken er 

ansvarlig for skade på X eller på Y. Selskabet vil under den almindelige culparegel ligeledes have 

tegnet både en person- og tingsforsikring samt en ansvarsforsikring, hvorfor det heller ikke under 

denne ansvarsregel vil have incitament til at udvise det optimale agtpågivenhedsniveau.  

 

Det må således konkluderes, at man vil se en yderligere mindskelse af kontraktparternes incitamenter 

til at udvise agtpågivenhed, såfremt forsikringsselskaberne ligeledes dækker grov uagtsomhed. Som 

det også er nævnt i ovenstående, er det i den juridiske litteratur omhandlende knock-for-knock-

klausul antaget, at ovenanførte incitamentseffekter alligevel ikke er så betydelige, idet 

                                                      
107 Shavell, 1987, Economic Analysis of Accident Law, s. 240 
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kontraktparterne ofte indgår andre kontraktuelle bestemmelser med henblik på at regulere deres 

adfærd samt det faktum, at selve olie- og gasindustrien er stærkt reguleret.  

 

3.4. Interne og eksterne mekanismer, som påvirker kontraktparternes incitamenter  

Nedenstående vil have fokus på følgende fire interne og eksterne mekanismer, som vil mindske de 

negative incitamentseffekter, som fremkommer som følge af anvendelse af knock-for-knock-

klausulerne: (1) offentlige myndigheders regulering af arbejdsmiljø, (2) kontraktparternes 

selvregulering i form af kontraktuelle bestemmelser, (3) forsikringsbetingelser i policen omhandlende 

selvrisici og undtagelser og (4) gentagne interaktioner blandt kontraktparterne.  

 

3.4.1. Offentlig regulering af arbejdsmiljø, herunder sundhed og sikkerhed  

Den første mekanisme, som vil fremskynde kontraktparternes incitamenter til at udvise det optimale 

agtpågivenhedsniveau, er det offentliges regulering af arbejdsmiljø, følgelig sundhed og sikkerhed 

på arbejdspladsen. Olie- og gasindustrien er som nævnt i ovenstående en særdeles kompleks og 

risikofyldt branche, hvorfor myndighederne naturligt ønsker, at ethvert aspekt af medlemmernes 

aktiviteter er underlagt en form for regulering. Dette skyldes, at medlemmerne af olie- og 

gasindustrien som oftest vil efterkomme de af myndighederne fastsatte standarder, idet alternativet 

er, at de pålægges sanktioner108, hvorfor tilstedeværelsen af en indgribende regulering af arbejdsmiljø 

vil medføre, at den udøvede virksomhed ikke påfører negative eksternaliteter på tredjemand109.  

 

Denne forestilling må dog modificeres ud fra følgende tre problemstillinger: Det vil reelt ikke være 

alle aspekter af arbejdsprocesserne inden for olie- og gasindustrien, som er underlagt regulering. 

Ligeledes vil det ikke i alle tilfælde være muligt for myndighederne af fastsætte standarderne korrekt, 

og samtidig vil det heller ikke i alle tilfælde være alle medlemmerne, som efterkomme disse110. Det 

offentliges regulering af arbejdsmiljø vil således ikke alene kunne føre til, at kontraktparterne altid 

vælger det optimale agtpågivenhedsniveau, hvorfor dette må suppleres af de andre mekanismer.  

 

                                                      
108 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 288 
109 Parchomovsky og Stavang, 2013, Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock 

Principle and Accident Costs, s. 19 
110 Parchomovsky og Stavang, 2013, Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock 

Principle and Accident Costs, s. 19-20 
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3.4.2. Andre kontraktuelle bestemmelser  

For det andet vil den i kontrakten indarbejdede knock-for-knock-klausul være suppleret af andre 

kontraktuelle bestemmelser, som har til formål at hæmme kontraktparternes opportunistiske 

adfærd111. De kontraktuelle bestemmelser vil inkludere screening og monitorering, særligt fra 

selskabets side, idet selskabet eksempelvis vil undersøge de pågældende leverandører inden disse 

hyres til at udføre projektet og det vil overvåge, hvorvidt de sikkerhedsprocedure, som fremgår af 

kontrakten, følges112. Det må således antages, at disse bestemmelser vil tilskynde til, at særligt 

leverandøren udviser agtpågivenhed. Ovennævnte offentlige myndigheders regulering af 

arbejdsmiljø vil formentlig være dem, som kommer til udtryk i de forskellige kontraktuelle 

bestemmelser, idet man må antage, at det er selskabet, som udformer kontrakten, og såfremt det ud 

fra myndighedsstandarder pålægges at sikre sikkerheden i forbindelse med projektet, er det naturligt 

at disse eksplicit vil fremgå af kontrakten.  

 

Det må således antages, at ikke både offentlig regulering og kontraktuelle bestemmelser vil påvirke 

kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed i en positiv retning, da det må være 

sikkerhedskravene som kontraktparterne pålægges i form af offentlig regulering som oftest vil være 

dem, som kommer til udtryk i form af de kontraktuelle bestemmelser.  

 

3.4.3. Forsikringsselskabernes mulighed for at kontrollere sikredes adfærd 

Det er i den økonomiske litteratur almindeligt antaget, at tilstedeværelsen af forsikring påvirker den 

sikredes incitamenter til at udvise agtpågivenhed, og vil afhænge af dækningsomfanget og 

sammenhængen mellem de betingelser, som fremgår af forsikringspolicen og de forebyggende tiltag 

foretaget af den sikrede for at reducere risikoen for, at en ulykke indtræder113. Dette vil naturligvis 

kræve, at forsikringsselskaberne faktisk kan observere den sikredes adfærd114.  

 

Forsikringsselskaberne har først og fremmest mulighed for at mindske problemet med moral hazard 

gennem indarbejdelse af undtagelser i forsikringspolicen, eksempelvis for grov uagtsomhed. En 

                                                      
111 Parchomovsky og Stavang, 2013, Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock 

Principle and Accident Costs, s. 16-17 
112 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 288 
113 Shavell, 1982, On Liability and Insurance, s. 120 
114 Parchomovsky og Stavang, 2013, Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock 

Principle and Accident Costs, s. 16 
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anden måde, hvorpå de kan kontrollere den sikredes adfærd er gennem selvrisici og eventuelle 

obligatoriske krav til at foretage bestemte sikkerhedsforanstaltninger. Formålet med anvendelse af 

selvrisici er for forsikringsselskaberne at tilskynde sikrede til at investere i forebyggende tiltag op til 

dét beløb, som selvrisikoen er fastsat til115. Heraf må således følge, at selvrisici generelt bør fastsættes 

således, at de medfører, at sikrede vælger at foretage optimale sikkerhedsforanstaltninger116.  

 

Ovenstående model inkorporerer ikke betydningen af selvrisici, men tilstedeværelsen af disse ville 

for kontraktparterne have betydet, at deres incitamenter under den kvalificerede knock-for-knock-

klausul i specialets afsnit 3.3.1. og under den almindelige culparegel i specialets afsnit 3.3.3. ikke 

længere ville have været det samme. Dette skyldes, at kontraktparterne i tilfælde af en ulykke, under 

den almindelige culparegel ligeledes skal betale selvrisici i tilfælde af simpel uagtsomhed. 

Sammenlignes betydningen af selvrisici under henholdsvis den ukvalificerede knock-for-knock-

klausul og den kvalificerede knock-for-knock-klausul, ses det, at disse ikke vil have nogen 

betydninger under de to knock-for-knock-klausuler. Dette skyldes først og fremmest, at 

kontraktparterne hverken vil tegne en ansvarsforsikring under den ukvalificerede knock-for-knock-

klausul eller under den kvalificerede knock-for-knock-klausul, såfremt det antages, at 

forsikringsselskaberne ikke dækker kontraktparternes grove uagtsomhed. Kontraktparternes person- 

og tingsforsikringer vil være de samme under de to knock-for-knock-klausul, idet kontraktparterne 

både vil tegne disse under den ukvalificerede knock-for-knock-klausul og under den kvalificerede 

knock-for-knock-klausul, hvorfor selvrisici ligeledes her ikke vil have nogen betydning. Det må 

således konkluderes, at selvrisici vil have en større betydning under den almindelige culparegel, 

hvilket må betyde, at kontraktparterne vil have større incitament til at investere i forebyggende tiltag, 

og dermed mindske risikoen for tab og skader, under den almindelige culparegel.  

 

3.4.4. Gentagne interaktioner blandt kontraktparterne  

Den fjerde mekanisme, som ligeledes vil fremskynde kontraktparternes incitamenter til at udvise det 

optimale agtpågivenhedsniveau er gentagne interaktioner blandt kontraktparterne. Det er almindeligt, 

at medlemmerne i olie- og gasindustrien ofte interagere kontinuerligt, hvorfor eksempelvis 

                                                      
115 Parchomovsky og Stavang, 2013, Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock 

Principle and Accident Costs, s. 17 
116 Parchomovsky og Stavang, 2013, Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock 

Principle and Accident Costs, s. 17 
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bekymringer omkring omdømme vil påvirke kontraktparternes incitamenter i en positiv retning. Helt 

konkret vil det betyde, at kontraktparterne ikke vælger at undlade at foretage forebyggende tiltag ud 

fra en omkostningsbetragtning, og i stedet udnytter de gevinster de opnår ved at samarbejde117. 

 

3.5. Delkonklusion 

Det må på baggrund af ovenstående konstateres, at den præventive effekt er mindsket under 

kontraktparternes anvendelse af knock-for-knock-klausuler, idet kontraktparternes incitamenter til at 

udvise agtpågivenhed ikke er samfundsmæssigt optimale. Dette skyldes først og fremmest, at det er 

kontraktparternes forsikringsselskaber, som i sidste ende bærer de forventede skadesomkostninger, 

såfremt en ulykke indtræder. Ved sammenligning af leverandørens incitamenter til at udvise 

agtpågivenhed under henholdsvis den ukvalificerede knock-for-knock-klausul, den kvalificerede 

knock-for-knock-klausul og den almindelige culparegel med det suverænt bedste incitament til at 

udvise agtpågivenhed, ses det, at både den kvalificerede knock-for-knock-klausul og den almindelige 

culparegel medfører et for ham optimalt incitament. Dette vil som udgangspunkt betyde, at han under 

disse ansvarsregler vil vælge det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau, men dette må 

dog modificeres, idet han ikke vil have tilstrækkelige aktiver til at betale for skaden i selskabets 

risikozone. Han vil derfor grundet ”The Judgment-Proof Problem” alligevel ikke vælge det 

samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau, hvilket vil gøre sig gældende både under den 

kvalificerede knock-for-knock-klausul og under den almindelige culparegel. Ved sammenligning af 

selskabets incitamenter til at udvise agtpågivenhed vil disse ligne hinanden mere under de forskellige 

ansvarsregler, men den kvalificerede knock-for-knock-klausul samt den almindelige culparegel vil 

dog medføre det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau. Såfremt det antages, at 

forsikringsselskaberne ligeledes dækker den sikredes grove uagtsomhed, vil man både i forhold til 

leverandøren og selskabet se en mere markant mindskelse af deres valgte agtpågivenhedsniveau.  

 

Det må afslutningsvis konkluderes, at yderligere faktorer, herunder offentlig regulering, kontraktuelle 

bestemmelser, forsikringsbetingelser og gentagne interaktioner, også vil påvirke kontraktparternes 

incitamenter til at udvise agtpågivenhed og dermed reducerede risikoen for skadeforvoldelse.  Det er 

dog usikkert i hvor stor en udstrækning disse mekanismer vil tilskynde til, at kontraktparterne vælger 

at udvise det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau.  Det må dog konkluderes, at de 

                                                      
117 Parchomovsky og Stavang, 2013, Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock 

Principle and Accident Costs, s. 18 
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formentlig ikke vil føre til, at de udviser det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau i alle 

deres aktiviteter, hvorfor fordelagtigheden af knock-for-knock-klausulerne vil afhænge af, hvorvidt 

de besparelser, som kontraktparterne opnår i form af reducerede sags- og forsikringsomkostning 

opvejer for mindskelsen af den præventive effekt; hvilket vil undersøges i nedenstående. 
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4. INTEGRERET ANALYSE 

 

4.1. Indledning 

I det følgende kapitel vil der tages udgangspunkt i specialets ovenstående juridiske og økonomiske 

analyse. Det blev i specialets juridiske analyse fastlagt, hvilke forhold, som vil tale for de danske 

domstoles opretholdelse af en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes 

grove uagtsomhed. Dette vil for det første være, at den pågældende knock-for-knock-klausul er en 

del af et agreed document. For det andet vil det være, at knock-for-knock-klausulerne i deres natur er 

gensidige, hvilket som nævnt kræver, at der konkret er tale om en balanceret løsning. Som det tredje 

vil det være, at knock-for-knock-klausulerne er suppleret af en klausul, som påfører kontraktparterne 

at tegne visse forsikringer, således at de undgår udækkede tab. Afslutningsvist blev det konkluderet, 

at de danske domstole i den pågældende sag bør foretage en konkret hensynsafvejning, hvor 

eksempelvis hensynet til forudberegnelighed, forsikringsmuligheder og prævention skal afvejes over 

for hinanden. Det blev i specialets økonomiske analyse undersøgt, hvorvidt den præventive effekt 

faktuelt er mindsket, såfremt kontraktparterne anvender en knock-for-knock-klausul frem for den 

almindelige culparegel. Det blev hertil konkluderet, at man vil se en mindskelse af den præventive 

effekt, men at denne på den anden side øges grundet andre mekanismer, som ligeledes vil påvirke 

kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Disse mekanismer vil dog ikke medføre, 

at kontraktparterne i alle tilfælde vil vælge det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau, 

hvorfor det må konkluderes, at man som nævnt oplever en mindskelse af den præventive effekt under 

anvendelse af knock-for-knock-klausulerne.  

 

På baggrund af dette, vil nedenstående undersøge, hvorvidt de danske domstole, ud fra en 

efterstræbelse om samfundsøkonomisk efficiens, bør opretholde en knock-for-knock-klausul, der 

fraskriver ansvar for grov uagtsomhed. Dette vil for det første kræve, at de negative påvirkninger på 

kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed, som blev fastlagt i specialets tredje 

kapitel, kan opvejes af de positive omkostningsbesparelser, som kontraktparterne opnår ved 

anvendelse af knock-for-knock-klausulerne i form af reducerede sags- og forsikringsomkostninger. 

Dette vil yderligere kræve, at udenforstående tredjemænd ikke oplever negative eksternaliteter i 

forbindelse med kontraktparternes anvendelse af knock-for-knock-klausuler, og at de, såfremt dette 

er tilfældet, vil blive tilstrækkeligt kompenseret efter de almindelige erstatningsretlige regler.  



KAPITEL 4 – INTEGRERET ANALYSE 

 58 

 

Følgende vil således først undersøge kontraktparternes sags- og forsikringsomkostninger under 

anvendelse af knock-for-knock-klausulerne. Som det ligeledes blev gjort i specialets tredje kapitel, 

vil fokus være på både den ukvalificerede knock for knock-klausul, den kvalificerede knock-for-

knock-klausul samt den almindelige culparegel, således at kontraktparternes sags- og 

forsikringsomkostninger undersøges under alle ovennævnte ansvarsregler. Yderligere vil disse 

undersøges i forhold til mindskelsen af kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed 

under de pågældende ansvarsregler, således at det vil blive vurderet, hvorvidt disse besparelser faktisk 

opvejer for mindskelsen af den præventive effekt. Efterfølgende vil det undersøges, hvorvidt 

udenforstående tredjemænd oplever negative eksternaliteter i forbindelse med kontraktparternes 

anvendelse af knock-for-knock-klausuler, særligt såfremt de ikke bliver tilstrækkeligt kompenseret 

efter de almindelige erstatningsretlige regler. Det vil afslutningsvist undersøges, hvorvidt knock-for-

knock-klausulerne på baggrund af ovennævnte undersøgelser vil medføre en samfundsøkonomisk 

(Kaldor-Hicks) efficient tilstand, hvilket vil kræve, at eventuelle negative eksternaliteter, som 

udenforstående tredjemænd oplever, kan kompenseres gennem kontraktparternes opnåelser118.  

 

4.2. Afvejning af incitamentseffekter kontra besparelser i form af sags- og forsikringsomkostninger 

Det blev i specialets økonomiske kapitel fastlagt, at knock-for-knock-klausulerne vil medføre en klar 

mindskelse af kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed, idet forsikringsselskaberne 

i sidste ende vil bære omkostningerne, hvorfor incitamenterne yderligere vil mindskes, såfremt disse 

ligeledes dækker kontraktparternes grove uagtsomhed. De negative incitamentseffekter vil dog ikke 

være så markante, idet yderligere interne og eksterne mekanismer vil modvirke kontraktparternes 

opportunistiske adfærd. Det vil dog være usikkert i hvor stor en udstrækning disse vil minimere de 

negative incitamentseffekter, men man vil faktuelt se en mindskelse; disse vil dog ikke være så 

markante, at de medfører, at kontraktparterne vælger det optimale agtpågivenhedsniveau i alle deres 

aktiviteter. På baggrund af dette kræves det, for at knock-for-knock-klausulerne er fordelagtige, at de 

negative effekter på kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed, ikke overstiger de 

dertilhørende besparelser i form af kontraktparternes reducerede sags- og forsikringsomkostninger, 

hvorfor nedenstående vil undersøge, hvorvidt dette er tilfældet119.  

                                                      
118 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 36 
119 Parchomovsky og Stavang, 2013, Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock 

Principle and Accident Costs, s. 5 
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4.2.2. Kontraktparternes sagsomkostninger 

Det første hovedargument, som bruges til at berettige anvendelsen af knock-for-knock-klausuler er, 

at kontraktparterne herved opnår besparelser i form af reducerede sagsomkostninger. Med 

sagsomkostninger menes her tid og anstrengelser, som bruges på at afgøre de juridiske spørgsmål 

omhandlende ansvar120. Såfremt kontraktparterne har indarbejdet en ukvalificeret knock-for-knock-

klausul i deres kontrakt, vil der ikke kunne opstå tvister imellem disse, idet ingen af dem, heller ikke 

i tilfælde af grov uagtsomhed, vil være ansvarlig over for den anden kontraktpart. Såfremt 

forsikringsselskaberne ikke dækker grov uagtsomhed, vil der dog kunne opstå en eventuel tvist 

mellem den pågældende kontraktpart og dennes person- og tingsforsikringsselskab, såfremt dette 

hævder, at den sikrede har handlet ved grov uagtsomhed. Har kontraktparterne derimod indarbejdet 

en kvalificeret knock-for-knock-klausul i deres kontrakt, kan der opstå en tvist mellem leverandøren 

og selskabet om, hvorvidt den pågældende uagtsomhed må siges at kunne kategoriseres som 

henholdsvis simpel eller grov. Afgøres denne tvist af en domstol, må afgørelsen ligeledes kunne 

bruges til at afgøre tvisten omhandlende forsikringsdækning mellem den pågældende kontraktpart og 

dennes person- og tingsforsikringsselskab, hvorfor det således må antages, at der ikke kan opstå en 

eventuel tvist mellem sidstnævnte parter121. Under den almindelige culparegel vil der eventuelt opstå 

en tvist imellem leverandøren og selskabet omhandlende, hvorvidt der foreligger culpa og mellem 

forsikringsselskaberne omhandlende, hvorvidt der er tale om grov uagtsomhed. Førstnævnte tvist vil 

dog her, modsat under den kvalificerede knock-for-knock-klausul, ikke kunne anvendes til at afgøre 

sidstnævnte tvist, i tilfælde af at denne afgøres af domstolene.  

 

Det må således heraf udledes, at kontraktparternes sagsomkostninger er større under den almindelige 

culparegel end under både den ukvalificerede knock-for-knock-klausul og den kvalificerede knock-

for-knock-klausul. Kontraktparternes sagsomkostninger vil dog være mere ens under den 

ukvalificerede og kvalificerede knock-for-knock-klausul, idet den eventuelle yderligere konflikt, som 

kan opstå mellem leverandøren og selskabet under den kvalificerede knock-for-knock-klausul, kan 

benyttes til at afgøre en eventuel tvist mellem en kontraktpart og dennes person- og 

tingsforsikringsselskab. Såfremt denne tvist opstår under den ukvalificerede knock-for-knock-

klausul, vil de ikke kunne tage udgangspunkt i afgørelsen omkring tvisten mellem de to 

                                                      
120 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 286 
121 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 286 
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kontraktparter, hvorfor person- og tingsforsikringsselskabet selv må påbegynde en retssag. 

Yderligere må sagsomkostningerne være større for leverandøren, idet der er mere på spil, fordi 

sagsomkostninger omhandlende X må være større end sagsomkostninger omhandlende Y.  

 

4.2.3. Kontraktparternes forsikringsomkostninger 

Det andet hovedargument, som ligeledes bruges til at berettige anvendelsen af knock-for-knock-

klausuler, er at kontraktparterne herved har mulighed for at indordne deres forsikringsdækning på 

den mest rationelle måde. Som det nævnes i specialets afsnit 2.2.1.2. støttes dette argument op af tre 

hensyn, som kort her vil opsummeres. For det første undgår kontraktparterne herved problemer med 

dobbeltforsikring, for det andet tillægges det betydning, at kontraktparterne oftest allerede har tegnet 

de pågældende person- og tingsforsikringer uafhængigt af det pågældende kontraktforhold, og for det 

tredje tillægges det værdi, at kontraktparternes forsikringsbehov dækkes gennem deres person- og 

tingsforsikringer frem for de dyrere ansvarsforsikring, således at risikoen placeres dér, hvor den 

billigst kan forsikres122. Sidstnævnte har særligt fokus på, at det er dyrt for en mindre leverandør at 

tegne en ansvarsforsikring mod potentielt store tab og skader i selskabets risikozone123.  

 

Vedrørende omkostningsbesparelsen i form af, at kontraktparterne undgår dobbeltforsikring, må 

denne dog modificeres. Dette såfremt parterne ikke havde afveget de almindelige erstatningsretlige 

regler og hermed både havde tegnet en person- og tingsforsikring samt en ansvarsforsikring, da ville 

førstnævnte forsikringsselskab have haft mulighed for at søge regres hos den skadevoldende part eller 

dennes ansvarsforsikringsselskab, hvorfor præmieniveauet på disse forsikringer følgelig måtte 

falde124. Dette må derimod betyde, at såfremt kontraktparterne anvender en knock-for-knock-klausul, 

så vil deres forsikringer være dyrere at tegne, idet det kræves, at forsikringsgiveren fraskriver sig 

retten til at gøre regres gældende mod den anden skadevoldende part. Det må dog antages, at 

stigningen i præmien dog ikke vil være så markant, at den overstiger den tilsvarende besparelse, som 

kontraktparterne opnår ved at undlade at tegne en dyr ansvarsforsikring125. 

 

                                                      
122 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 349 
123 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 286 
124 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 350 og Lando og Kofoed Mortensen, 

2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 287 
125 Bull, 1988, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, s. 350 
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På baggrund af ovenstående, må det således konkluderes, at de reducerede forsikringsomkostninger 

har størst betydning i forhold til leverandøren, idet det formentlig ikke må være særligt 

omkostningstungt for selskabet at tegne en ansvarsforsikring for potentielle skader i leverandørens 

risikozone126. Det vil derfor være de reducerede sagsomkostninger, som får størst betydning i forhold 

til afvejningen af incitamentseffekterne og de af kontraktparterne opnåede besparelser.  

 

4.2.4. Opsummering  

På baggrund af ovenstående, må det således konstateres, at reducerede forsikringsomkostninger vil 

have størst betydning i forhold til leverandøren, hvorfor det primært vil være de reducerede 

sagsomkostninger, som vil være i fokus i forhold til ovennævnte afvejning af incitamentseffekterne 

og de af kontraktparternes opnåede besparelser gennem anvendelse af knock-for-knock-klausulerne. 

Forsikringsomkostninger bør dog stadig inkluderes i denne afvejning, idet det er et betydeligt hensyn, 

at leverandøren undgår at skulle tegne en ansvarsforsikring for potentielt store tab. Såfremt dette ikke 

var en mulighed for ham, ville alternativet eventuelt være, at han ikke ville kunne indgå den 

pågældende kontrakt. Ligeledes på baggrund af denne betragtning, kan det tænkes, at det for at kunne 

indgå kontrakten også vil være af afgørende betydning for ham, at forsikringen ligeledes medtager 

dækning af hans grove uagtsomhed. Det fremgår klart af ovenstående, at kontraktparterne ved 

anvendelse af knock-for-knock-klausulerne opnår reducerede sagsomkostninger, og at disse 

reduceres mest under de ukvalificerede knock-for-knock-klausuler end under de kvalificerede knock-

for-knock-klausuler, da førstnævnte undgår tvister omhandlende, hvorvidt den pågældende 

uagtsomhed må siges at kunne kategoriseres som henholdsvis simpel eller grov127. Dette på trods af, 

at tvisten mellem leverandøren og selskaber under den kvalificerede knock-for-knock-klausul, vil 

kunne bruges til at afgøre tvisten mellem den pågældende kontraktpart og dennes person- og 

tingsforsikringsselskab, jf. ovenstående afsnit 4.2.3.  

 

På baggrund af de store besparelser kontraktparterne opnår i form af reducerede sagsomkostninger, 

og de af særligt leverandøren reducerede forsikringsomkostninger, må det således konkluderes, at 

disse opvejer de negative effekter på kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Dette 

skyldes særligt de andre mekanismer, som er nævnt i specialets tredje kapitel, da de begrænser de 

negative incitamentseffekter. De vil dog stadig være til stede, idet mekanismerne ikke vil være stærke 

                                                      
126 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 287 
127 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 286 
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nok til at medføre, at kontraktparterne vælger det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau 

i alle deres aktiviteter. Det bliver derfor nødvendigt at undersøge, hvorvidt tredjemand lider under 

kontraktparternes anvendelse af knock-for-knock-klausuler.  

 

4.3. Tredjemands interesse 

Det vil i nedenstående undersøges, hvorvidt udenforstående tredjemænd vil opleve negative 

eksternaliteter i forbindelse med, at kontraktparterne i deres kontrakt anvender en knock-for-knock-

klausul, og hvorvidt tredjemænd, såfremt dette er tilfældet, bliver kompenseret tilstrækkeligt efter de 

almindelige erstatningsretlige regler. I forbindelse hermed, skal det først opsummeres, hvornår der 

reelt er tale om en udenforstående tredjemand. Det blev i specialets afsnit 2.3.1.3. fastlagt, at omfanget 

af tredjemandszonen afhænger af, hvorvidt selskabets risikozone består af en kernefamilieløsning 

eller en storfamilieløsning, idet sidstnævnte ligeledes vil inkludere øvrige leverandører, som selskabet 

benytter sig af i forbindelse med kontraktarbejdet. Udenforstående tredjemand vil eksempelvis være 

fiskere, strandejere og – såfremt der er tale om en kernefamilieløsning – naturligvis også selskabets 

øvrige leverandører128. Nedenstående vil tage udgangspunkt i, at selskabets risikozone består af en 

kernefamilieløsning, således at de øvrige leverandører, som selskabet benytter sig af i forbindelse 

med kontraktarbejdet, vil høre til tredjemandszonen; hvordan ansvaret i tredjemandszonen fordeles 

mellem kontraktparterne vil udelades i nedenstående. Det antages, at følgende aktører er tilstede: Det 

vil først og fremmest være de to kontraktparter, det vil sige leverandøren og selskabet, samt en øvrig 

leverandør, som selskabet benytter sig af, og som i nedenstående vil benævnes leverandør C.  

 

Det må således antages, at såfremt den oprindelige leverandør, som i nedenstående vil benævnes 

leverandør A, eksempelvis forårsager skade på leverandør C, vil han herfor være ansvarlig efter de 

almindelige erstatningsretlige regler. Det antages, at der kan forekomme to typer af tab og skader, 

hvorfor nedenstående vil se på følgende to scenarier: (1) tab og skader på ejendom tilhørende 

leverandør C og (2) tab og skader på en af de ansatte tilhørende leverandør C.  

 

Under scenarie (1) antages det, at der forekommer tab og skader på ejendom tilhørende leverandør 

C. Leverandør C vil på forhånd hertil have tegnet en tingsforsikring, som i første omgang vil dække 

det pågældende tab. Tingsforsikringsselskabet vil dog kunne søge regres hos leverandør A, såfremt 

                                                      
128 Kaasen, 2006, Petroleumskontrakter, s. 793 
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han har handlet culpøst. Det følger af den af kontraktparterne indgåede knock-for-knock-klausul, at 

leverandør A er pligtig at tegne en ansvarsforsikring for udenforstående tredjemand, hvorfor denne 

vil dække tab og skader på ejendom tilhørende leverandør C, såfremt leverandør A faktuelt har handlet 

culpøst. Såfremt leverandør A har handlet ved grov uagtsomhed, afhænger dette er, hvorvidt hans 

ansvarsforsikring medtager dækning af hans grove uagtsomhed, hvilket det i nedenstående antages, 

at de pågældende forsikringsselskaber vil gøre. Det må antages, at leverandør A faktuelt har handlet 

culpøst, idet specialets tredje kapitel fastlagde, at der under anvendelse af en knock-for-knock-klausul 

sker en mindskelse af kontraktparternes agtpågivenhed, hvorfor der må være en formodning for, at 

dette svarer til at have handlet culpøst. Leverandøren vil således være ansvarlig for den pågældende 

skade på ejendom tilhørende leverandør C, og idet han har tegnet en ansvarsforsikring, vil hans 

forsikringsselskab betale erstatning for skaden. Dette vil medføre, at leverandøren under anvendelse 

af en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for hans grove uagtsomhed, ikke har noget 

incitament til at undgå at forårsage skade på ejendom tilhørende leverandør C, hvorfor sidstnævnte 

må lide under kontraktparternes anvendelse af knock-for-knock-klausuler.  

 

Under scenarie (2) antages det, at der forekommer tab og skader på en af de ansatte tilhørende 

leverandør C. Leverandør C vil have tegnet en arbejdsskadeforsikring, som dækker personskader 

forårsaget af arbejdet, idet denne i Danmark er lovpligtig. Selve Arbejdsskadessikringslovens 

dækning foreligger på objektivt grundlag, hvorfor udbetalingen herfra sker uafhængigt af, hvorvidt 

nogen kan drages til ansvar for den pågældende arbejdsskade129. Det vil således først og fremmest 

være denne, som dækker det tab, som den pågældende ansatte lider. Såfremt leverandør A har forvoldt 

skaden culpøst, hvilket det jævnfør ovennævnte må antages, at han har, vil der tillige være grundlag 

for et privatretlig erstatningskrav130. Det følger i forbindelse hermed af ASL § 77, 2. pkt., at 

erstatningskravet mod den skadevoldende part nedsættes i det omfang, arbejdsskadeforsikringen har 

betalt eller er pligtig at betale erstatning i henhold til ASL. Yderligere fremgår det af ASL § 77, 1. 

pkt., at ydelser i henhold til loven ikke kan danne grundlag for regreskrav mod den skadevoldende 

part; uanset ansvarsgrundlagets karakter131. Det må således heraf udledes, at 

Arbejdsskadesikringsloven er det primære erstatningssystem ved arbejdsskader132. Dette vil for 

leverandøren betyde, at såfremt han forårsager en skade på en ansat tilhørende leverandør C, vil han 

                                                      
129 von Eyben og Isager, 2015, Lærebog i erstatningsret, s. 409 
130 von Eyben og Isager, 2015, Lærebog i erstatningsret, s. 409-410 
131 von Eyben og Isager, 2015, Lærebog i erstatningsret, s. 410 
132 von Eyben og Isager, 2015, Lærebog i erstatningsret, s. 410 
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udelukkende være ansvarlig for differencen mellem den erstatning, som følger af udmålingsreglerne 

i Erstatningsansvarsloven, og den erstatning, som den ansatte har ret til at få i henhold til 

Arbejdsskadesikringsloven, hvorfor han således kun vil være ansvarlig for differencekrav133. 

Leverandørens ansvar vil dermed være mindre end hvis han udelukkende var ansvarlig efter de 

almindelige erstatningsregler, hvorfor dette vil medføre, at hans incitament til at udvise 

agtpågivenhed ikke er tilstrækkeligt. Leverandøren vil ligeledes her ikke have incitament til at undgå 

at forårsage skade på en af de ansatte tilhørende leverandør C, hvorfor sidstnævnte ligeledes her må 

lide under kontraktparternes anvendelse af knock-for-knock-klausuler.  

 

Ovenstående bliver yderligere kompliceret af det faktum, at der kan foreligge asymmetrisk 

information imellem de to kontraktparter. Såfremt det eksempelvis antages, at der kan forekomme 

tilfælde, hvor leverandøren – inden kontraktarbejdet påbegyndes – er uvidende om, at selskabet vil 

benytte sig af øvrige leverandører i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Såfremt det antages, at 

leverandøren inden påbegyndelsen af kontraktarbejdet foretaget beslutninger om, hvorvidt han skal 

foretage forebyggende tiltag, vil det have betydning, hvorvidt han er bevidst om den senere 

tilstedeværelse af øvrige leverandører på boreplatformen. Dette vil medføre, at han ikke vil foretage 

de forebyggende tiltag, fordi han eksempelvis tror, at tredjemandszonen er mindre end den reelt er, 

hvorfor hans agtpågivenhedsniveau vil være tilsvarende lavt. Ligeledes vil det medføre, at han ikke 

tegner en ansvarsforsikring, fordi han ikke er bevidst om, at han vil være ansvarlig for de øvrige 

leverandører. Såfremt han faktuelt ved, at der er x antal øvrige leverandører, som ligeledes arbejder 

på den pågældende boreplatform, vil han være tilsvarende mere påpasselig i forbindelse med 

kontraktarbejdet og på forhånd investere i de pågældende forebyggende tiltag. Det kan ligeledes her 

tænkes, at han eventuelt vil insistere på, at den indgåede kontrakt i stedet benytter sig af en 

storfamilieløsning. I forbindelse hermed har arbejdsskadeforsikringen dog betydning, idet denne, som 

nævnt i ovenstående, vil medføre, at leverandørens agtpågivenhedsniveau yderligere vil blive 

mindsket. De øvrige interne og eksterne mekanismer, som blev fastlagt i specialets tredje kapitel, er 

ikke inddraget i ovenstående undersøgelse, men vil naturligt medføre en positiv påvirkning på 

leverandørens incitamenter til at udvise agtpågivenhed.  

 

Det må således konstateres, at tredjemand, i dette tilfælde leverandør C, i forhold til ovenstående vil 

opleve negative eksternaliteter såfremt kontraktparterne anvender en knock-for-knock-klausul, der 

                                                      
133 von Eyben og Isager, 2015, Lærebog i erstatningsret, s. 411 
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fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed. Dette vil yderligere gøre sig gældende i 

forhold til helt udenforstående tredjemænd, idet de vil have svært ved at blive kompenseret efter de 

almindelige erstatningsretlige regler, såfremt der er tale om rene økonomiske skader. Med rene 

økonomiske skader menes i forbindelse hermed økonomiske skader, som ikke står i sammenhæng 

med fysiske person- eller tingsskader134. Dette vil således medføre, at såfremt eksempelvis fiskere 

eller strandejere lider et økonomisk tab, som følge af kontraktparternes grove uagtsomhed, vil de ikke 

blive kompenseret efter erstatningsreglerne, hvis de ikke hermed lider integritetskrænkelser135.  

 

Selvom det kan påvises, at tredjemand faktisk lider under kontraktparternes anvendelse af knock-for-

knock-klausuler i form af, at de pålægges negative eksternaliteter, vil knock-for-knock-klausulerne 

stadig være ønskelige ud fra en samfundsmæssig betragtning, såfremt kontraktparterne kan 

kompensere tredjemand; hertil taler man særligt om en Kaldor-Hicks-efficient tilstand.  

 

4.4. Kaldor-Hicks-Efficiens  

Det følger af Kaldor-Hicks-Kriteriet, at en retsregel er ønskelig, såfremt den ”skaper store nok verdier 

på vinnernes hender til at taperne kan kompenseres”136. Det vil således for knock-for-knock-

klausulernes ønskelighed kræves, at de værdier, som kontraktparterne opnår gennem anvendelsen af 

knock-for-knock-klausulerne er store nok til at kompensere for de negative eksternaliteter, som 

tredjemand oplever på baggrund af kontraktparternes anvendelse af en knock-for-knock-klausul.  

 

Det blev i ovenstående undersøgt, hvor store besparelserne, som kontraktparterne opnår i form af 

reducerede sagsomkostninger og forsikringsomkostninger, reelt er. Hertil blev det konstateret, at 

kontraktparterne særligt oplever besparelser i forbindelse med de reducerede sagsomkostninger, idet 

de reducerede forsikringsomkostninger vil have størst betydning i forhold til leverandøren. 

Sidstnævnte omkostninger kan dog ikke ses bort fra, idet leverandøren faktuelt oplever en betydelig 

besparelse i forbindelse med indretningen af hans forsikringsdækninger under anvendelse af en 

knock-for-knock-klausul, hvilket skyldes, at han undgår at skulle tegne en ansvarsforsikring for 

risikoen for potentielt store tab og skader i selskabets risikozone. Det blev ligeledes i specialets afsnit 

4.3. undersøgt, hvorvidt udenforstående tredjemænd oplever negative eksternaliteter i forbindelse 

                                                      
134 Iversen, 2014, Erstatning for rene økonomiske skader, s. 1 
135 Lando og Kofoed Mortensen, 2017, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? s. 289 
136 Eide og Stavang, 2008, Rettsøkonomi, s. 36 
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med, at kontraktparterne anvender en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for deres grove 

uagtsomhed, og hvorvidt de – i tilfælde af, at en ulykke indtræder – vil blive kompenseret 

tilstrækkeligt efter de almindelige erstatningsretlige regler. Hertil sondres mellem to situationer, hvor 

den pågældende ulykke enten vil forårsage skade på selskabets øvrige leverandører, som grundet en 

kernefamilieløsning ud fra kontrakten vil blive defineret som tredjemænd, eller vil forårsage skade 

på helt udenforstående tredjemænd, som eksempelvis vil være fiskere eller strandejere.  

 

I førstnævnte situation vil den pågældende tredjemand reelt blive kompenseret tilstrækkeligt efter de 

almindelige erstatningsretlige regler, men han vil stadig lide et tab, som kontraktparterne ikke tager 

med i deres betragtning, når de indgår knock-for-knock-klausulerne. Dette skyldes, at den 

pågældende skade vil blive kompenseret gennem kontraktparternes forsikringsdækninger, herunder 

særligt såfremt der er tale om en personskade, idet den skadelidte her vil blive kompenseret gennem 

den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som hans arbejdsgiver har tegnet. Sidstnævnte vil medføre, 

at det reelt ikke er den skadevoldende kontraktpart, som kompensere den skadelidte, idet han blot vil 

være erstatningsansvarlig for differencekrav. Såfremt leverandør A forårsager skade på en af de 

ansatte hos leverandør C, vil førstnævnte ligeledes have tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring 

for sine egne ansatte, men denne er måske billigere for ham at tegne end dén, som leverandør C har 

tegnet for sine egne ansatte, hvorfor han stadig ikke vil internalisere dette tab.  

 

 I den anden situation, vil den pågældende tredjemand ikke blive tilstrækkeligt kompenseret for de 

rene økonomiske skader efter de almindelige erstatningsretlige regler. Det vil således i forhold til 

ovenstående være nødvendigt, at kontraktparterne gennem deres besparelser kan kompensere de 

udenforstående tredjemænd for de ovennævnte tab.  

 

Det må antages, at det på baggrund heraf må udledes, at knock-for-knock-klausulerne er ønskelige 

ud fra en samfundsmæssig betragtning, idet de vil medføre betydelige besparelser for 

kontraktparterne. Dette særligt for leverandøren, idet han under de almindelige erstatningsretlige 

regler formentlig ikke kunne indgå den pågældende kontrakt. Disse besparelser vil således være store 

nok til at kunne kompensere tredjemand for de tab, som han lider, jf. ovenstående.  
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4.5. Delkonklusion 

Det må på baggrund af ovenstående konkluderes, at anvendelse af knock-for-knock-klausulerne 

medfører betydelige omkostningsbesparelser for kontraktparterne. De reducerede 

forsikringsomkostninger vil dog have størst betydning for leverandøren, men idet han herved opnår 

en stor besparelse, bør denne alligevel tillægges betydning i vurderingen af, hvorvidt 

kontraktparternes besparelser opvejer for mindskelsen af den præventive effekt. Det vil dog først og 

fremmest være de reducerede sagsomkostninger, som særligt vil have betydning for opvejningen, idet 

knock-for-knock-klausulerne medfører en markant nedgang i sagsomkostninger for kontraktparterne; 

dette vil særligt være under den ukvalificerede knock-for-knock-klausul frem for den kvalificerede 

knock-for-knock-klausul.  Det må således konkluderes, at de reducerede forsikringsomkostninger og 

sagsomkostninger opvejer for de negative effekter på kontraktparternes incitamenter til at udvise 

agtpågivenhed, hvilket ligeledes skyldes de andre mekanismer, som blev fastlagt i specialets tredje 

kapitel. Det andet krav til knock-for-knock-klausulernes ønskelighed er, at udenforstående 

tredjemand ud fra de almindelige erstatningsretlige regler bliver tilstrækkeligt kompenseret, for de 

negative eksternaliteter, som de oplever under knock-for-knock-klausulerne. Det kan i forbindelse 

hermed konkluderes, at tredjemænd ikke vil blive tilstrækkeligt kompenseret, såfremt de oplever rene 

økonomiske skader. Afslutningsvist må det ud fra vurderingen af, hvorvidt knock-for-knock-

klausulerne medfører en Kaldor-Hicks-efficient tilstand konkluderes, at de værdier, som 

kontraktparterne opnår ved knock-for-knock-klausulerne er store nok til at kompensere de 

udenforstående tredjemænd for de negative eksternaliteter, som de herved oplever. Dette vil således 

betyde, at de danske domstole bør opretholde en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvars for 

kontraktparternes grove uagtsomhed, idet disse medfører samfundsmæssig efficiens.  
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5. KONKLUSION 

 
Ud fra den juridiske analyse, kan der opstilles følgende forhold, som vil tale for de danske domstoles 

opretholdelse af en knock-for-knock-klausul, der fraskriver ansvar for grov uagtsomhed. Disse 

forhold kan både anvendes i forhold til domstolenes generelle vurdering af opretholdelse af knock-

for-knock-klausuler, men ligeledes i forhold til de knock-for-knock-klausuler, som fremgår af 

henholdsvis NTK 15 og LOGIC. Det første forhold, som vil tale for domstolenes opretholdelse er, at 

knock-for-knock-klausulerne skal fremgå af et agreed document; hvilket både danske og norske 

domstole i tidligere afgørelser omkring opretholdelse af ansvarsbegrænsninger og knock-for-knock-

klausuler, har lagt betydelig vægt på. Dette skyldes, at det må betyde, at de er udtryk for en samlet 

afvejning af kontraktparternes interesser, idet de indgået mellem brancheorganisationer gennem flere 

forhandlinger og gennemarbejdelser. For det andet skal de danske domstole lægge vægt på, at knock-

for-knock-klausulerne i deres natur er gensidige, hvilket dermed betyder, at de adskiller sig fra 

traditionelle ansvarsfraskrivelser. Det blev på baggrund af en undersøgelse af knock-for-knock-

klausulerne i NTK 15 og LOGIC undersøgt, hvorvidt de faktuelt medfører en for kontraktparterne 

balanceret løsning. I forbindelse hermed blev lagt vægt på, hvorvidt klausulerne indeholdte en 

kernefamilieløsning eller en storfamilieløsning, og ligeledes hvorvidt kontraktparternes ansvar i 

tredjemandszonen blev fordelt imellem dem. Leverandøren er den mindst ressourcerige af de to 

kontraktparter, hvorfor fokus særligt var på ham. Det blev her konkluderet, at NTK 15 medfører den 

mest balancerede løsning for kontraktparterne, idet denne indeholder en storfamilieløsning, hvilket 

betyder, at tredjemandszonen er mindre, og at leverandørens ansvar tilsvarende er mindre. Selskabets 

ansvar er derimod større, men dette kan mindskes ved at inkludere en enslydende knock-for-knock-

klausul i kontrakterne, som indgås med øvrige leverandører. Ligeledes vil det fordelingsprincip som 

benyttes i NTK 15 frem for i LOGIC være mere rimeligt i forhold til leverandøren. Det tredje forhold 

skal knock-for-knock-klausulen være suppleret af en klausul, som regulerer kontraktparternes 

forsikringsdækning, hvilket det de facto altid være, idet knock-for-knock-princippet er et samlet 

regime, som består af en ansvarsregulering og forsikringsregulering. Det vil dog kræves, at den 

pågældende forsikringsklausul medfører, at det ansvar, som kontraktparterne, særligt her 

leverandøren, pålægges efter kontrakten, vil være dækket af en forsikring. Det vil yderligere kræves, 

at domstolene i de konkrete situationer foretager en konkret rimelighedsvurderingen, som udmønter 

sig i de hensyn, som ligeledes blev fastlagt i den juridiske analyse. Dette vil først og fremmest være 

hensynet til forudberegnelighed og forventningshensynet. Olie- og gasindustrien er særlig kompleks, 
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hvorfor det er nødvendigt for kontraktparterne på forhånd at vide, hvornår de vil være ansvarlige. 

Ligeledes er det i forbindelse hermed vigtigt, at de kan stole på, at domstolene vil opretholde dén 

risikofordeling, som følger af de indgåede knock-for-knock-klausuler. På den anden side, skal hensyn 

til personsikkerhed og miljø tillægges betydelig vægt, idet olie- og gasindustrien er særlig risikofyldt, 

hvorfor ulykker kan have enorme konsekvenser på særligt miljø. I forhold til personsikkerhed, vil 

domstolene være tilbageholdende med at opretholde en knock-for-knock-klausul, såfremt denne har 

forårsaget en personskade. Ligeledes vil præventionshensynet tillægges vægt, idet den mindskede 

præventive effekt, som siges at forekomme under anvendelse af knock-for-knock-klausuler, netop vil 

medføre, at risikoen for, at potentielt store tab og skader indtræder, øges markant. Afslutningsvist vil 

det være afgørende, hvorvidt den pågældende skade er forårsaget af ledelsen eller en underordnet 

medarbejder, idet knock-for-knock-klausulerne vil gennembrydes af ledelsens grove uagtsomhed.  

 

I forbindelse med præventionshensynet, blev det i den økonomiske analyse undersøgt, hvorvidt den 

præventive effekt faktuelt er mindsket, såfremt kontraktparterne anvender en knock-for-knock-

klausul fremfor de almindelige erstatningsretlige regler. Dette skyldes, at det i den juridiske litteratur 

hævdes, at dette argument mod anvendelse af knock-for-knock-klausuler, er overdrevet. Den 

økonomiske analyse opstillede en model, som med udgangspunkt i Shavells grundlæggende model 

for erstatningsretten, kan undersøge, hvorvidt kontraktparternes incitamenter til at udvise 

agtpågivenhed er mindre under knock-for-knock-klausuler end under den almindelige culparegel. I 

forbindelse hermed, blev både en ukvalificeret knock-for-knock-klausul og kvalificeret knock-for-

knock-klausul anvendt. Det blev på baggrund heraf undersøgt, hvorvidt kontraktparternes 

incitamenter stemmer overens med det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau; både under 

den ukvalificerede knock-for-knock-klausul, den kvalificerede knock-for-knock-klausul og den 

almindelige culparegel. Dette ligeledes først under den antagelse, at forsikringsselskaberne ikke 

dækker grov uagtsomhed og dernæst under den antagelse, at forsikringsselskaber dækker grov 

uagtsomhed. Det blev konstateret, at den præventive effekt faktuelt er mindsket under 

kontraktparternes anvendelse af knock-for-knock-klausulerne, fordi det i sidste ende vil være 

forsikringsselskaberne, som bærer de forventede skadesomkostninger, såfremt en ulykke indtræder. 

Leverandørens incitamenter til at udvise agtpågivenhed vil være optimalt under både den 

kvalificerede knock-for-knock-klausul og den almindelige culparegel, hvilket dog modificeres idet 

hans aktiver ikke er tilstrækkelige til at kompensere for tabet i selskabets risikozone, hvorfor han 

oplever ”The Judgment-Proof Problem”. I forhold til selskabets incitamenter til at udvise 
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agtpågivenhed, vil disse være næsten optimale under alle ansvarsregler, men det vil dog ligeledes 

være den kvalificerede knock-for-knock-klausul samt den almindelige culparegel, som medfører, at 

det vælger det samfundsmæssigt optimale agtpågivenhedsniveau. Under antagelse af, at 

forsikringsselskaberne ligeledes dækker den sikredes grove uagtsomhed, vil man se en yderligere 

mindskelse af kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Mindskelsen af den 

præventive effekt vil dog være mindre markant, idet der foreligger yderligere faktorer, som ligeledes 

vil påvirke kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Disse vil være offentlig 

regulering af arbejdsmiljø, andre kontraktuelle bestemmelser blandt kontraktparterne, 

forsikringsbetingelser i forsikringspolicen om selvrisici og undtagelser fra forsikringsdækning og 

gentagne interaktioner blandt kontraktparterne. Det er uklart i hvor stort et omfang disse vil påvirke 

kontraktparternes incitamenter, men man vil klart se en markant øgning af incitamenter til at udvise 

agtpågivenhed. Disse vil dog ikke være tilstrækkeligt markante til at medføre, at kontraktparterne 

vælger det optimale agtpågivenhedsniveau i alle deres aktiviteter.   

 

Hvorvidt knock-for-knock-klausulerne således er fordelagtige, afhænger af, hvorvidt de besparelser, 

som kontraktparterne opnår i form af reducerede sagsomkostninger og forsikringsomkostninger 

opvejer for mindskelsen af den præventive effekt. Denne problemstilling blev blandt andet undersøgt 

i den integrerede analyse, hvor det blandt andet blev konstateret, at de reducerede 

forsikringsomkostninger vil have størst betydning for leverandøren, idet det må antages, at det ikke 

vil være særligt omkostningstungt for selskabet at tegne en ansvarsforsikring for potentielle skader i 

leverandørens risikozone. Det vil derimod være aldeles omkostningstungt, og oftest umuligt, for 

leverandøren at tegne en ansvarsforsikring for potentielle skader i selskabets risikozone. I forhold til 

de reducerede sagsomkostninger vil begge kontraktparter opleve betydelige besparelser. Det må 

således konkluderes, at de reducerede forsikringsomkostninger og sagsomkostninger opvejer for de 

negative effekter på kontraktparternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Knock-for-knock-

klausulernes fordelagtighed vil ligeledes afhænge af, hvorvidt udenforstående tredjemand oplever 

negative eksternaliteter i forbindelse hermed, og særligt om han i tilfælde af dette bliver tilstrækkeligt 

kompenseret efter de almindelige erstatningsretlige regler. På baggrund af en undersøgelse heraf, må 

det konkluderes, at tredjemand ikke vil blive tilstrækkeligt kompenseret såfremt han lider en ren 

økonomisk skade, idet han herved ikke lider integritetskrænkelser. Knock-for-knock-klausulerne vil 

dog på trods af dette stadig være ønskelige ud fra en betragtning om samfundsmæssig (Kaldor-Hicks) 

efficiens, såfremt kontraktparterne gennem de opnåede besparelser kan kompensere de 
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udenforstående tredjemænd for de negative eksternaliteter, som de oplever. På baggrund af de 

betydelige besparelser, som kontraktparterne opnår i form af reducerede forsikringsomkostninger og 

sagsomkostninger, må det således konkluderes, at de har mulighed for at kompensere tredjemand.  

 

Det må således på baggrund heraf konkluderes, at de danske domstole bør opretholde en knock-for-

knock-klausul, der fraskriver ansvar for kontraktparternes grove uagtsomhed. 
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