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• Vi er på ”ubetrådt land” – også i juridisk henseende

• Konstant udvikling – så det der er rigtigt lige nu og her kan være forkert efter næste 

pressemøde i Statsministeriet….

• Derfor – ordene ”konkret vurdering” vil helt sikkert blive brugt meget…..

VELKOMMEN



INDFLYVNING…

• De ”almindelige” regler, betingelser mv. gælder fortsat…

• Man skal altså reklamere

• Man skal dokumentere

• Ret til tidsfristforlængelse forudsætter påvirkning af kritisk vej

• Bevisbyrde er som ”det plejer”

• Loyalitetspligten består

• Tabsbegrænsningspligt

• OSV….
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• Manglende opfyldelse af en parts forpligtelser i en kontrakt giver som udgangspunkt ret 

til misligholdelsesbeføjelser

• Undtagelse hertil hvis der foreligger opfyldelseshindringer, der kan karakteriseres som 

force majeure

• Force majeure har ikke en entydig definition; men vil ofte være karakteriseret ved:

• Forholdet skal være uden for en parts kontrol

• Forholdet skal være af en særlig kvalificeret art (krig, indførselsforbud, usædvanlige 

naturbegivenheder o.lign.)

• Forholdet skal være uforudseeligt på aftaletidspunktet

DEN OBLIGATIONSRETLIGE RAMME



DEN UDBUDSRETLIGE RAMME

• For vidtgående at uddybe i dag…

• Men se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat af 12. marts 2020 

https://www.kfst.dk/media/56335/udbudsretlige-udfordringer-covid-19.pdf

• Essensen er dog - efter konkret vurdering kan

• frister i igangværende udbud forlænges

• ændringer kan foretages i eksisterende kontrakter

• akutte indkøb foretages uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse (direkte tildeling) –

betingelserne er dog skrappe!
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• Force majeure nok primært relevant ved forsinkelse

• I teorien kunne en force majeure situation måske udløse en adgang til ophævelse ud fra 

et forudsætningssynspunkt; altså fordi force majeure f.eks. forsinker byggeriet så 

meget, at en part forudsætningsvis ikke er forpligtet til at opfylde kontrakten

DEN ENTREPRISERETLIGE RAMME



DEN AB(R)-RETLIGE RAMME

• AB(R) reglerne indeholder generelt ret til tidsfristforlængelse ved

• ”Krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, hærværk eller tilsvarende 

forhold..” (blokade er medtaget i nye AB(R) regler)

• Betingelse at E/R ikke er ”skyld i” samt ”ikke er herre over” begivenheden

• E/R har en tabsbegrænsningspligt

• Vær opmærksom på at AB18 § 27, stk. 2 om risikoens overgang indeholder en ”smallere” (og nok 

mere ”korrekt” angivelse om af force majeure (krig, oprør, terrorhandlinger og usædvanlige 

naturbegivenheder)

• Ikke udtømmende oplistning

• ”Force majeure–lignende forhold” vil altså kunne give tid

• Er COVID-19 så force majeure?
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• Det korte svar er ……… Måske

• COVID-19 er den 11. marts 2020 af WHO defineret som en pandemi (d.v.s. en verdens 

omspændende epidemi)

• Er pandemier omfattet af AB(R)’s force majeure regel?

• Det er jo i hvert fald ikke krig, brand, strejke, blokade eller hærværk

• Er det en ”usædvanlig naturbegivenhed”??

• Er det ”tilsvarende forhold”??

• Støtte i f.eks. engelsk litteratur for at pandemier er force majeure

• Konklusionen er nok…..

ER COVID-19 FORCE MAJEURE?



HVAD INDEBÆRER TABSBEGRÆNSNINGSPLIGT

• Skal E/R bære enhver omkostning??

• Også en konkret vurdering…offergrænsesynspunkter spiller også ind..

• E/R har i hvert fald bevisbyrden

• Muligvis sværere for R at påvise at R ikke kan tabsbegrænse relativt ”nemt”
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• Hvorfor relevant?

• Krav på tid og penge – i modsætning til force majeure

• Er ”opfordringer” fra myndigheder at ligestille med påbud eller forbud?

PÅBUD / FORBUD??



BYGHERRENS FORHOLD

• COVID-19 kan indebære, at bygherre selv iværksætter tiltag, der påvirker byggeriet

• Hvis disse tiltag er mere vidtgående end myndighedernes anbefalinger, vil det som 

udgangspunkt være ”bygherrens forhold”, og dermed give entreprenøren ret til tid og 

penge

• Kan dog efter omstændighederne være forårsaget af COVID-19 og dermed force majeure
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• GDPR – hvor meget kan/må man oplyse?

• Arbejdsmiljø – påvirkning heraf?

• Generel økonomi – hvad med betalinger?

• Aflevering? 

AFLEDTE PROBLEMSTILLINGER



SPØRGSMÅL?
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