
Praktisk aftaleret



 



 :   

Mads Bryde Andersen

Praktisk aftaleret

5. udgave

Gjellerup

København 2019



 

Mads Bryde Andersen
Praktisk aftaleret, 5. udgave
© Mads Bryde Andersen og Gjellerup

Omslag ved Jens Hage
Sats: Lymi DTP-Service
Sat med Plantin

ISBN 978-87-13-05101-4
eISBN 978-87-13-05102-1
5. udgave 2019

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner,
der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for
de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at citere med
kildeangivelse i anmeldelser.

Gad/Gjellerup er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet 
som pointgivende forlag i den bibliometriske forskningsindikator. For at 
en publikation kan opnå point, skal forlaget benytte fagfællebedømmelse, 
hvilket vil sige, at en ekstern forsker har bedømt forskningens kvalitet 
inden værkets publicering.
 
Denne publikation er fagfællebedømt.

Gjellerup
Fiolstræde 31-33
1171 København K
Tlf: 77 66 00 00
www.gjellerup.dk

http://www.gjellerup.dk


5

Indhold

Forord 11

Kapitel 1: Emne, metode og retskilder 13
1.1. Fremstillingens formål 13

1.1.a.  Den praktiske aftaleret 13
1.1.b.  Afgrænsning 16

1.2. Aftale og transaktion 19
1.2.a.  Aftalebegrebet 19
1.2.b.  Aftalens delkomponenter 23
1.2.c.  Transaktionen 25
1.2.d.  Andre grundbegreber 26
1.2.e.  Transaktionens værdi og risici 30

1.3. Den praktiske aftalerets virkemidler 33
1.3.a.  Aftalemanifestationen 33
1.3.b.  Hensigtserklæringer 33
1.3.c.  Forkontrakten 37
1.3.d.  Optionen 39
1.3.e.  “Side letters” mv. 41

Kapitel 2: Aftaleforhandling 43
2.1. Grundlaget for aftaleindgåelsen 43

2.1.a.  Værdibegrebet 43
2.1.b.  Værdi, interesse, forhandling og aftale 45

2.2. Undersøgelser om modparten 46
2.2.a.  Den forretningsmæssige betydning 46
2.2.b.  Offentligt tilgængelige oplysninger 49
2.2.c.  Interne oplysninger 51
2.2.d.  Oplysninger fra tredjeparter 53
2.2.e.  Prøveforløb mv. 55

2.3. Retlige rammer for aftaleforhandlingen 60
2.3.a.  Retsgrundlaget før og efter aftaleslutningen 60
2.3.b.  Regler om oplysningspligt 63
2.3.c.  Kapitel I-reglerne 68
2.3.d.  Vilkår om aftalekompetence 70
2.3.e.  De aftaleretlige ugyldighedsregler 72
2.3.f.  Forholdet til tredjeparter 73
2.3.g.  Offentligretlig aftaleregulering 75
2.3.h.  Det offentlige som aftalepart 78
2.3.i.  Aftaleindgåelse ved offentlige udbud 80

2.4. Planlægning af aftaleforhandlingen 89



 

6

2.4.a.  Aftaleforhandlingen åbnes 89
2.4.b.  Strukturering af aftaleforhandlingen 91
2.4.c.  Vilkår for aftaleforhandlingen 94

2.5.  Selve aftaleforhandlingen 98
2.5.a.  Forhandlingsforløbet 98
2.5.b.  Interessebaseret forhandling 101
2.5.c.  Saglighedsstandarder 106
2.5.d.  Forhandlingskneb 107
2.5.e.  Modtræk 111
2.5.f.  Forhandlingsdødvande 112
2.5.g.  Interessekonflikter 117

2.6.  Juristen i aftaleforhandlingen 120
2.6.a.  Juristopdraget 120
2.6.b.  Typiske opgaver 121
2.6.c.  Særligt om projektforløb 124

Kapitel 3: Koncipering 128
3.1.  Almene spørgsmål 128

3.1.a.  Begreb og funktion 128
3.1.b.  Retlige minimumskrav 129
3.1.c.  Detaljeringskravet 131
3.1.d.  Momenter ved fastlæggelsen af detaljeringskravet 134

3.2.  Generelle principper og løsningsmodeller 137
3.2.a.  Detailregulering eller rammestyring 137
3.2.b.  Fortolkningslærens betydning for konciperingen 138
3.2.c.  Fortolkningsregulering 140
3.2.d.  Særligt om definitioner 143

3.3.  Koncipering af regelkompontenter 146
3.3.a.  Problemstilling 146
3.3.b.  Retsfaktum 147
3.3.c.  Retsfølgen 148
3.3.d.  Særlige regeltyper 149

3.4.  Koncipering af tekster med afledte  retsvirkninger 149
3.4.a.  Problemstillingen 149
3.4.b.  Konstaterende erklæringer 150
3.4.c.  Bilagsmateriale 151
3.4.d.  Reklamemateriale mv. 152
3.4.e.  Emballage 155

3.5.  Særligt om standarddokumenter 156
3.5.a.  Problemstillingen 156
3.5.b.  Adhæsionsaftaler 159
3.5.c.  Shrink wrap-vilkår mv. 160
3.5.d.  Rammeaftaler 162
3.5.e.  Forretningsbetingelser og tilbudsgrundlag mv. 163
3.5.f.  Aftalekomplekser 165

3.6.  Aftalens opbygning 169
3.6.a.  Strukturering 169
3.6.b.  Tekstbehandling 175



 : INDHOLD 

7

3.6.c.  Typografiske markører 177
3.6.d.  Indledning og præambel 179
3.6.e.  Bilagshåndtering 181

3.7.  Aftalens sprog 182
3.7.a.  Grammatik og form 182
3.7.b.  Identificer sætningens subjekt 183
3.7.c.  Subjekt/verbum-relationen 186
3.7.d.  Modificerende og beskrivende sætningsdele 189
3.7.e.  Ordvalget i øvrigt 190

Kapitel 4: Aftaleslutningen 195
4.1.  Pligtens indtræden 195

4.1.a.  Aftaleslutningens begreb og funktion 195
4.1.b.  Den mundtlige aftale 196
4.1.c.  Skriftlighed 201
4.1.d.  Digital aftaleindgåelse 203
4.1.e.  Tiltrædelsesforbehold mv. 205

4.2.  Aftalens endelighed 207
4.2.a.  Betingelser 207
4.2.b.  Ejendomsforbehold 213
4.2.c.  Annullation og ombestilling 215

4.3.  Afslutningsformer 218
4.3.a.  Underskrivelsen 218
4.3.b.  Foranstaltninger ved underskrivelsen 222
4.3.c.  Closing 223

4.4.  Forhold efter aftaleindgåelsen 226
4.4.a.  Afgiftsberigtigelse 226
4.4.b.  Sikring af aftaledokumentet 226

4.5.  Aftalerevision og ændringshåndtering 229
4.5.a.  Problemstilling 229
4.5.b.  Konciperingsspørgsmål 230
4.5.c.  Ensidige ændringer 230

Kapitel 5: Grundregulering 234
5.1.  Partsreguleringen 234

5.1.a.  Problemstillingen 234
5.1.b.  Partsangivelsen 238
5.1.c.  Partsrepræsentanter 242
5.1.d.  Identitetsændringer 244
5.1.e.  Substitution 249

5.2.  Kompetenceregulering 253
5.2.a.  Problemstillingen 253
5.2.b.  Tildelingsformer 254

5.3.  Kommunikationsregulering 258
5.3.a.  Problemstillingen 258
5.3.b.  Regler om formueretlige påbud 259
5.3.c.  Enkelte kommunikationsformer 261



 

8

5.3.d.  Kommunikationsaftaler 263
5.3.e.  Diskretion og offentlighed 267
5.3.f.  Referencer 270

5.4.  Forholdet til tredjeparter 271
5.4.a.  Problemstillingen 271
5.4.b.  Forholdet til underleverandører 272
5.4.c.  Andre mulige aftaleparter 274
5.4.d.  Senere omsætningsled 277
5.4.e.  Kreditorer 279

5.5.  Forholdet til det offentlige 286
5.5.a.  Problemstillingen 286
5.5.b.  Skatte- og afgiftskrav 286
5.5.c.  Konkurrenceretlige restriktioner 289
5.5.d.  Eksportrestriktioner 290
5.5.e.  Andre omsætningsrestriktioner 291

Kapitel 6: Ydelsen 293
6.1.  Almene spørgsmål 293

6.1.a.  Problemstilling 293
6.1.b.  Forskellige typer af præstationshandlinger 294
6.1.c.  Oversigt 296

6.2.  Realydelsen 296
6.2.a.  Beskrivelsesproblemer 296
6.2.b.  Kvalitetskrav 303
6.2.c.  Andre aspekter 307
6.2.d.  Levering og risikoovergang 308
6.2.e.  Accessorier 313
6.2.f.  Præstationstidspunktet 317

6.3.  Pengeydelsen 320
6.3.a.  Valg af betalingsmiddel 320
6.3.b.  Vederlagets størrelse og sammensætning 327
6.3.c.  Variabel betaling mv. 333
6.3.d.  Refusion og udlæg 338
6.3.e.  Betalingstid og -sted 339
6.3.f.  Betalingens retsvirkning 341

6.4.  Garanti og sikkerhedsstillelse 342
6.4.a.  Karakteristik 342
6.4.b.  Partsgarantier 343
6.4.c.  Tredjemandsgarantier 347
6.4.d.  Leverandørgarantier 351
6.4.e.  Sikkerhedsstillelse 353
6.4.f.  CSR-garantier mv. 355

6.5.  Accessoriske forpligtelser 357
6.5.a.  Loyalitetspligt 357
6.5.b.  Konkurrenceklausuler 358
6.5.c.  Tying clauses 364
6.5.d.  Facilitering og bestikkelse 365

6.6.  Andre forhold ved præstationshandlingen 369



 : INDHOLD 

9

6.6.a.  Kreditormedvirken 369
6.6.b.  Kontrolforanstaltninger 370
6.6.c.  Anden risikohåndtering 373

Kapitel 7: Ophør og genforhandling 376
7.1.  Fælles problemstillinger 376

7.1.a.  Problemstilling og kendetegn 376
7.1.b.  Ophørets retsvirkninger 378
7.1.c.  Ydelsens tilbagegivelse mv. 381
7.1.d.  Leverandørskift 382

7.2.  Ugyldighed 384
7.2.a.  Begreb 384
7.2.b.  Ugyldighedens retsvirkninger 384
7.2.c.  Delvis ugyldighed 385

7.3.  Udløb og forældelse mv. 386
7.3.a.  Udløb 386
7.3.b.  Forældelse og reklamation 387
7.3.c.  Præklusion og mortifikation 389

7.4.  Opsigelse 389
7.4.a.  Terminologi og problemstilling 389
7.4.b.  Opsigelsesvarslet 391

7.5.  Ændringsregulering 394
7.5.a.  Aftaleændring ved opsigelse 394
7.5.b.  Ændringsanmodninger mv. 396
7.5.c.  Genforhandling 400
7.5.d.  Ændringshåndtering baseret på partnering 403

Kapitel 8: Misligholdelse 407
8.1.  Almindelige spørgsmål 407

8.1.a.  Begreb og problemstilling 407
8.1.b.  Hoved- og biforpligtelser 409
8.1.c.  Faktiske mangler 410
8.1.d.  Forsinkelse 411
8.1.e.  Retsmangler 412

8.2.  Opfyldelsesbeføjelser 416
8.2.a.  Naturalopfyldelse 416
8.2.b.  Forbud, påbud og umiddelbare fogedforretninger 417

8.3.  Erstatningsbeføjelsen 419
8.3.a.  Karakteristik 419
8.3.b.  Konventionalbod 427

8.4.  Gensidighedsbeføjelser 431
8.4.a.  Tilbageholdelse 431
8.4.b.  Forholdsmæssigt afslag 432
8.4.c.  Ophævelse 433
8.4.d.  Udbedring, ombytning og afhjælpning 441

8.5.  Umulighed og force majeure 444
8.5.a.  Karakteristik 444



 

8.5.b.  Retsfaktum for force majeure 447
8.5.c.  Retsfølgen af force majeure 449

8.6.  Fællesproblemer 451
8.6.a.  Reklamation 451
8.6.b.  Konsekvenser af anvendte beføjelser 452
8.6.c.  Ansvarsfraskrivelser mv. 454

Kapitel 9: Lovvalg og konfliktløsning 460
9.1.  Fælles problemstillinger 460

9.1.a.  Karakteristik 460
9.1.b.  Aftalefriheden 462

9.2.  Lovvalg 464
9.2.a.  Retsgrundlaget 464
9.2.b.  Beslutningen om lovvalget 465
9.2.c.  Aftalevarianter 466
9.2.d.  Lex mercatoria 467

9.3.  Forum 469
9.3.a.  Forumvalget 469
9.3.b.  Forumvalgets følger 471
9.3.c.  Værnetingsaftaler 475
9.3.d.  Processuelle forberedelseshandlinger 476

9.4.  Voldgift 480
9.4.a.  Begreb og funktion 480
9.4.b.  Fordele og ulemper 482
9.4.c.  Voldgiftsvedtagelsen 486
9.4.d.  Retlig regulering 492
9.4.e.  Voldgiftsprocessen 494

9.5.  Alternativ konfliktløsning 500
9.5.a.  Begreb og funktion 500
9.5.b.  Mægling og mediation 506
9.5.c.  Særlige forligsprocedurer 508
9.5.d.  Formaliseret klagebehandling 510

Ordliste, forkortelser og lovhenvisninger 512

Litteratur 525

Doms- og afgørelsesregister 532

Emneindeks og lovregister 535



11

Forord

Hermed udsendes en revideret og gennemskrevet udgave af 
andet bind i min trilogi over dansk aftaleret, som foruden 
dette bind indeholder bogen Grundlæggende aftaleret (Bind I, 
4. udgave 2013) og Enkelte transaktioner (bind III, 3. udgave 
2016). Med skæringspunkt 1. oktober 2019 tager fremstillin-
gen højde for den seneste retspraksis, den seneste lovgivning 
(bl.a. om offentlige udbud, persondatabeskyttelse og betalin-
ger) og de seneste standardaftaler (herunder AB 18, ABR 18 
og Incoterms 2020). 

På en række områder er fremstillingen udvidet og tidligere 
petittekst gjort til brødtekst. Baggrunden herfor er, at kursus-
faget “Praktisk aftaleret” har fået højere vægtning ved det juri-
diske kandidatstudium ved Københavns Universitet. 

Forslag til forbedringer eller påpegning af fejl modtages 
med tak på mads.bryde.andersen@jur.ku.dk.

København i oktober 2019 
Mads Bryde Andersen
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Emne, metode og retskilder

1.1. Fremstillingens formål

1.1.a. Den praktiske aftaleret
Den grundlæggende aftaleret fokuserer på, hvordan aftale-
pligter skabes, hvordan de ord og vendinger, hvorved disse 
pligter manifesteres, fortolkes (navnlig i fastsættelsen af, hvilke 
retsvirkninger der følger heraf), og på, hvornår løfter og aftaler 
kan anfægtes som ugyldige, jf. i det hele Grundlæggende aftale-
ret, afsnit 1.1. Denne emneafgrænsning har med aftalelovens 
opbygning og med lovens traditionelle betydning for aftale-
retten været naturlig, og den har i øvrigt været udslag af en 
mangeårig nordisk retstradition.

Men set fra et praktisk synspunkt rummer afgrænsningen en 
indsnævring af synsfeltet, som ikke i enhver henseende er hen-
sigtsmæssig. Ved kun at fokusere på de tilfælde, hvor aftalen 
fremlægges som bilag under en retssag, fjernes blikket fra det, 
aftaleparterne må anse som den væsentligste kvalitetsparame-
ter, nemlig om aftalen tjener som et hensigtsmæssigt instru-
ment for deres økonomiske og forretningsmæssige interesser 
og som et middel til at undgå fremtidige uenigheder og kon-
flikter. Den grundlæggende aftaleret giver således kun begræn-
set vejledning om de ganske væsentlige praktiske problemer, 
der opstår ved koncipering, forhandling og tilrettelæggelse af 
aftaler, der skal danne retsgrundlaget for mere komplicerede 
kommercielle transaktioner.

Man har undertiden undskyldt denne afgrænsning med, at 
der er tale om elementer i den praktiske uddannelse, som ju-
risten gennemgår i “det virkelige liv”, f.eks. som advokat eller 
husjurist. Men undskyldningen kan ikke bortforklare, at en 
lang række praktiske problemstillinger kan behandles lige så 
fagligt og videnskabeligt, som den grundlæggende aftalerets 
problemer har været behandlet. Den praktiske aftaleret og stu-

Den grundlæg-

gende aftaleret

Kapitel 1
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diet af de enkelte transaktioner trækker disse problemstillinger 
frem til særskilt behandling.

Den praktiske aftaleret beskæftiger sig med, hvordan par-
terne i en privatretlig aftale bedst udmønter deres enighed i en 
passende aftaleregulering. Betragter man aftaleretten som et 
hus, er den praktiske aftaleret funderet på den grundlæggende 
aftaleret, dens arkitektur defineres ved de kommercielle inte-
resser og mål, som parterne sætter for den enkelte transaktion, 
og dens bygningsmæssige (ingeniørmæssige) konstruktion er 
de retlige forpligtelser, som realiserer disse intentioner i en så 
robust form, at helheden giver mening.

Betegnelsen “praktisk aftaleret” blev introduceret med den-
ne bogs første udgave, som udkom for snart 25 år siden, i 
1995. Forestillingen om, at aftaleretten også har en praktisk 
side, vinder stigende anerkendelse både herhjemme og i ud-
landet, og den tankegang, der ligger til grund for faget, genfin-
des i talrige andre videnskabelige fremstillinger.

I mange år var hovedværket i dansk praktisk aftaleret Juridisk Formular-
bog, hvis sidste, 16., udgave udkom i 2004. I 2000 tog Forlaget Thom-
son (nu KarnovGroup) initiativ til at udgive den omfattende Paradig-
ma-serie, som tæller adskillige bind inden for alle dele af det kommer-
cielle aftaleliv. Serien udkommer nu kun online. Hertil kommer værker 
med nyttig og praktisk orienteret omtale af generelle reguleringstemaer, 
svarende til kapitel 4-9 i denne bog. Et eksempel herpå er Erik Werlauff: 
Kontrakter, hvis 4. udgave udkom i 2018. Navnlig i svensk litteratur er 
den praktiske aftalelitteratur i fremvækst. Her kan der være særlig grund 
til at fremhæve David Frydlinger: Det affärsjuridiska hantverket. Arbetet 
innanför avtalsfrihetens gränser. Norstedts Juridik, Stockholm (2012). 
Christina Ramberg har i Kontraktstyper (2005) med fokus på baggrunds-
retten behandlet et antal transaktioner bl.a. inden for køb, tjenesteydel-
ser, konsulentassistance, finansielle aftaler og samarbejdsaftaler. De al-
mene spørgsmål, der behandles i denne bogs første del, er også beskre-
vet i Stefan Lindskogs bog Förhandlingsspelet (1989). Se også Gerlinde 
Berger-Walliser & Kim Østergaard (red.): Proactive Law in a Business 
Environment (Djøf Publishing, 2012), der samler en række videnskabe-
lige bidrag, hvis fælles tema er, hvordan erhvervsvirksomheder undgår 
konflikter. Også nyere norsk litteratur har fokus på forhandlingsspørgs-
mål, se herved Per M. Ristvedt: Advokaten som forhandler i sivile tvister 
og kommersielle rettsforhold (2003). I retssystemer, hvor der er tradi-
tion for omfattende og detaljerede aftaledokumenter, finder man talrige 

Praktisk aftaleret
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bidrag til den praktiske aftaleret i form af paradigmasamlinger mv. I et 
bredere perspektiv viderefører den indfaldsvinkel, der lægges frem i den-
ne bog, en tendens, vi også møder i andre nyere retsvidenskabelige disci-
pliner: I stedet for at tage udgangspunkt i de retsspørgsmål, der opstår, 
når tingene er gået galt, fokuserer man på den situation, beslutningsta-
geren står i. Samme tanke er anvendt i den forvaltningsretlige undervis-
ning ved Københavns Universitet siden Bent Christensens banebrydende 
fremstilling i Hjemmelsspørgsmål (1980), og senere: Forvaltningsret – 
opgaver, hjemmel, organisation (2. udg., 1997).

Det er ambitionen med denne bog og bind III i trilogien Afta-
leretten, “Enkelte transaktioner”, at give læseren en almen, 
men grundlæggende forståelse af aftaleinstrumentets funktion 
som grundlag for en kommerciel transaktion. Fokus er på de 
problemstillinger og reguleringstemaer, der går igen – omend 
selvsagt med variationer – i enhver kommerciel transaktion. 
Det drejer sig om både praktiske og retlige forhold, som om-
giver transaktionen “fra fødsel til død”: indgåelse, betingelser, 
opfyldelse, misligholdelse, konfliktløsning etc. I henseende til 
aftalereguleringen kommer fokus til at rette sig imod klausuler 
mv., som vil kunne genfindes i enhver aftale.

Den praktiske aftaleret hører sammen med læren om de en-
kelte transaktioner til aftalerettens retspolitik: Hvordan kom-
mer aftalen som “parternes lov” til at fungere bedst muligt – 
formelt (dvs. ved indgåelse og koncipering) såvel som materielt 
(dvs. ved reguleringsvalget). Derimod repræsenterer den 
grundlæggende aftaleret sammen med studiet af de særregler, 
der regulerer de enkelte transaktioner, aftalerettens retsdogma-
tik.

Hvor andre retsområder, og herunder andre aftaleret lige 
specialdiscipliner, henvender sig til særlige brancher eller pro-
fessionsudøvere, sigter den praktiske aftaleret bredt. Faget til -
byder en praktisk overbygning på den almindelige obliga tions-
ret, med fokus på kommercielle transaktioner. Kun inden for 
nogle af disse transaktioner (hvoraf nogle er beskrevet i Enkelte 
transaktioner) er der opbygget sædvaner og normer, der kan 
supplere den aftaleretlige forståelse. Man finder heller ingen 
faglige organisationer herhjemme, der beskæftiger sig med den 
praktiske aftaleret som sådan. Det juridiske organisa tionsliv 
udfolder sig også her mest på specialområderne.

Målsætning

Aftalerettens 

 retspolitik

Aftalerettens 

 aktører
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IACCM, International Association for Contract and Commercial Ma-
nagement, se www.iaccm.com, udgør det nærmeste, man kommer en 
juridisk forening, der beskæftiger sig med den praktiske aftalerets pro-
blemer. Foreningen udfolder sig ved aktiviteter, der for en stor dels ved-
kommende foregår på nettet (indbydelse til konferencer og “webinars”, 
spørgeskemaundersøgelser, elektroniske nyhedsbreve mv.), og den ud-
fører et fortjenstfuldt arbejde ved løbende at indhente erfaringsmateria-
le om praksis ved forhandling og indgåelse af forskellige typer af aftale-
klausuler.

Triologien Aftaleretten opretholder ikke nogen knivskarp op-
deling mellem den retsdogmatisk orienterede grundlæggende 
aftaleret og den praktiske, kommercielle og for så vidt “rets-
politisk” orienterede praktiske aftaleret. Det skyldes, at man i 
den praktiske aftaleret ofte må forholde sig mere detaljeret til 
baggrundsretten, end man rimeligvis kan i den alment orien-
terede grundlæggende aftaleret. F.eks. forudsætter koncipe-
ring af støt  teerklæringer, garantier og erstatningsansvar i en-
kelte trans  aktioner en detailforståelse af baggrundsregulerin-
gen, som ikke er relevant for en generel fremstilling af denne 
baggrundsret.

Også sondringen mellem den praktiske aftaleret og de en-
kelte transak tioner rejser afgrænsningsspørgsmål. Her går den 
principielle grænse ved, om et reguleringstema har betydning, 
uanset hvilken type af trans aktion der er tale om. Sådanne ge-
nerelle temaer behandles i den praktiske aftaleret. Derimod 
omhandles de spørgsmål, der har betydning for de enkelte 
transaktioner, i bogen af dette navn.

1.1.b. Afgrænsning
Som her afgrænset favner den praktiske aftaleret bredt. På 
grund af de talrige tværgående emner er det nødvendigt at læg-
ge nogle afgrænsninger, der kan sikre et fokus på aftalerettens 
mest relevante problemer.

For det første er emnet afgrænset til den kommercielle aftale-
ret. Som nærmere forklaret i afsnit 1.2.e. giver et indblik i afta-
lens økonomiske og forretningsmæssige aspekter indblik i de 
mekanismer, der motiverer parterne, og som derfor styrer dem 
både i aftaleindgåelsen, i den efterfølgende aftaleopfyldelse og 
i den retlige fortolkning og udfyldning af de tvivlsspørgsmål, 
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der udspringer af aftalen. Den grundlæggende mo  tivation er 
ønsket om at skabe merværdi ved transaktionen – dvs. realisere 
transaktionen med et udkomme, der overstiger de værdier, 
parterne hver for sig investerede.

I en kommerciel transaktion er dette motiv til stede hos begge 
parter, selv om parterne hver for sig (som nærmere forklaret i 
afsnit 2.1.a.) ofte vil anlægge forskellige værdikriterier: Når A 
indgår aftale med B, må det være, fordi A anser B’s ydelse for 
mere værdifuld for A end A’s egen ydelse – hvorfor ellers have 
besværet med at indgå aftalen? Og sådan vil B også have det 
med sin ydelse. Når spekulant A f.eks. sælger en aktie til spe-
kulant B, regner A med, at kursen vil falde, og B med, at den 
vil stige. At transaktionen dermed totalt set bliver mere værd 
for begge parter end før transaktionen, hænger sammen med, 
at begrebet værdi er relativt og dermed beror på, hvilken situa-
tion (og hvilken part) der er tale om. Dette spørgsmål drøftes 
som sagt nærmere i afsnit 2.1.a.

Uden for den praktiske aftaleret falder dermed bl.a. aftaler 
i familieforhold (herunder i forbindelse med generationsskifter) 
og aftaler mellem privatpersoner, f.eks. om køb af brugte gen-
stande. Offentligretlige aftaleforhold er underlagt det legali-
tetsprincip, der gælder for den offentlige forvaltning. Forvalt-
ningen har end ikke nogen almindelig adgang til at benytte 
aftale i stedet for forvaltningsakt, se nærmere hertil Grundlæg-
gende aftaleret, afsnit 2.5.c. (navnlig s. 130 ff.). Men heller ikke 
aftaler mellem offentlige myndigheder omfattes af den praktiske 
aftaleret. I sådanne aftaler, der ofte vil dreje sig om faktisk 
forvaltningsvirksomhed, vil bevillingsmæssige og styringspoli-
tiske hensyn – der ofte vil være fremmede for den kommerciel-
le aftaleret – stå i forgrunden. Derimod falder aftaler mellem 
offentlige myndigheder, der tilsigter at gennemføre kommer-
cielle transaktioner, inden for den praktiske aftaleret. Se hertil 
Enkelte transaktioner, afsnit 8.4.

Et eksempel på en lovregulering af aftaler mellem forvaltningsmyndig-
heder foreligger med § 60 i loven om kommunernes styrelse om aftaler 
om samarbejder mellem kommuner, som medfører indskrænkninger i 
de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter den kommunale 
styrelseslov. Sådanne aftaler kræver tilsynsmyndighedens godkendelse. 
Et andet eksempel er loven om kommuners udførelse af opgaver for 
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1.1. FREMSTILLINGENS FORMåL

andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i 
selskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 7. juni 2019. I aftaleforhold, 
der indebærer, at en privat virksomhed overtager en offentligretlig opga-
ve, vil man normalt aftale, at virksomheden har pligt til at følge de regler, 
som de relevante myndigheder måtte give. Dermed vil virksomheden i 
en række retlige henseender skulle optræde som en offentlig myndighed. 
Der vil dog fortsat være betydelige forskelle. Mulighederne for at gøre 
et politisk ansvar gældende vil være begrænsede. Det samme gælder 
mulighederne for at gennemføre kontrol- og disciplinærforanstaltnin-
ger. En særlig aftaletype i den offentlige forvaltning (der i konsekvens 
af afgrænsningen ligeledes falder uden for fremstillingen) er de aftaler, 
der indgås mellem myndigheder i det statslige forvaltningsapparat med 
henblik på styring af økonomiske målsætninger. Se hertil Astrid Boel, 
Hans-Henrik Landert & Stein Larsen: Kontraktsstyring i den danske cen-
traladministration. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2001.241 ff.

Man kan diskutere, om aftaler mellem erhvervsdrivende og 
forbrugere og mellem en virksomhed og dens medarbejdere 
bør medtages i den praktiske aftaleret. Imod taler det systema-
tiske hensyn, der følger af afgrænsningen ovenfor: Det økono-
miske motiv om at realisere merværdi gør sig typisk kun gæl-
dende for den ene part, den erhvervsdrivende. Den typiske 
forbrugertransaktion vil være båret af et ønske om at realisere 
et forbrug eller en investering – ikke et målrettet ønske om at 
realisere en fortjeneste mv. Dertil kommer, at forbrugeraftaler 
i vid udstrækning er reguleret af præceptive lovregler. For taler 
praktiske hensyn: De aftaler, hvorved en virksomhed afsætter 
sine varer og tjenester til forbrugere eller tilknytter sin arbejds-
kraft, rummer helt samme problemer som dem, der præger 
den øvrige del af den praktiske aftaleret. Det er i hovedsagen 
samme spørgsmål, der må tages stilling til, og samme strategi-
ske overvejelser, der bør ligge bag. Det samme gælder aftaler 
med medarbejdere. Et andet forhold er, at disse aftaletyper 
sjældent volder store problemer i praksis. De fleste aftaler med 
forbrugere indgås mundtligt og falder af denne grund uden for 
den praktiske aftalerets område, jf. herom straks nedenfor.

For at undgå for megen overlapning med eksisterende spe-
cialdiscipliner er opmærksomheden for det andet koncentre-
ret om aftaleforhold, som parterne selv detailregulerer, f.eks. 
fordi reglerne i baggrundsretten efterlader tvivl eller valgmu-
ligheder. Denne begrænsning vil bl.a. ramme transaktioner, 
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der er reguleret ved udfyldende lovgivning, eller som er under-
givet en intens myndighedskontrol.

Uden for den praktiske aftaleret falder også aftaler, som i 
medfør af en indarbejdet praksis i branchen typisk kun regule-
res på én måde. Det gælder f.eks. transaktioner, som typisk 
gennemføres på grundlag af en indarbejdet formularret (f.eks. 
aftaler om fast ejendom, om entreprise, om leveringsklausuler 
i internationale køb eller om transportydelser). Det erfarings-
materiale, der er opsamlet inden for disse områder, præsente-
res bedst inden for de enkelte specialdiscipliner. Her vil den 
praktiske aftaleret derimod kunne søge inspiration på anden 
vis, f.eks. i de løsningsmodeller, der anvendes – f.eks. omkring 
afleveringsprøver, præcisering af kvalitetskrav mv. – og i afta-
lens almindelige vilkår (boilerplate provisions).

Endelig forbigås aftaleforhold, der typisk indgås mundtligt. 
Vel er mundtlige aftaler som hovedregel fuldt så gyldige som 
skriftlige, og vel er den mundtlige aftale nok det hyppigst an-
vendt aftaleinstrument overhovedet. Men den mundtlige afta-
le giver sjældent anledning til praktiske problemer, fordi den 
ikke fremtræder på samme strukturerede måde, som skriftlige 
aftaler typisk gør det. At man nøjes med mundtlige vedtagel-
ser, kan skyldes, at der findes andre (f.eks. skriftlige) aftale-
grundlag, som parterne støtter sig til, at kun mindre værdier 
er på spil, eller at parterne har fuldt overblik over de involve-
rede problemer.

1.2. Aftale og transaktion

1.2.a. Aftalebegrebet
Som nærmere udviklet i Grundlæggende aftaleret, kapitel 2, vol-
der aftalebegrebet visse definitionsproblemer. Selv om dets 
udbredelse kunne antyde det modsatte, foreligger der ingen 
klar afgrænsning af begrebet. Det anvendes mere eller mindre 
synonymt med ord som “kontrakt”, “overenskomst”, “pagt”, 
“accept på tilbud”, “samordnet praksis”, ja undertiden også 
med “forudsætning” og “fælles forståelse”, se Grundlæggende 
aftaleret, s. 14. Og overblikket lettes ikke af, at hovedparten af 
de definitioner, man støder på i den juridiske litteratur samt i 
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lovgivningen, består af krydshenvisninger mellem disse begre-
ber.

I Grundlæggende aftaleret, s. 84, defineres en aftale som et 
partsbestemt retsgrundlag, hvis forpligtende virkning udledes af de 
viljeserklæringer (herunder løfter og anden forpligtende adfærd), 
som aftalens parter har manifesteret over for hinanden.

Definitionen bygger på den forskel mellem jus og faktum, 
der er grundlæggende for al retsanvendelse, jf. nærmere Ret og 
metode, s. 57 ff. og 63 ff.: Enhver regel angiver en norm for, 
hvordan nogen skal optræde. Dette normative aspekt udgør 
reglens jus. Hvad det er for en optræden, reglen tager sigte på, 
udgør dens faktum. Allerede i denne begrebsopdeling har man 
en nyttig terminologisk rettesnor: Begrebet “aftale” bør reser-
veres til de regler, parterne har vedtaget for den pågældende 
transaktion. Begrebet “transaktion” bør anvendes om selve 
det faktiske fænomen, som parternes udveksling af ydelser mv. 
indebærer.

I det praktiske liv vil begrebet “aftale” ofte blive anvendt 
om det medium, hvorpå parternes vedtagelse er materialiseret, 
og ikke om hverken jus eller faktum. “Hent lige aftalen henne 
fra arkivet!” I denne forstand kan ordet bruges både om den 
“aftale”, der aldrig blev indgået, om den gældende og om den 
forlængst udløbne aftale. Denne begrebsanvendelse anvendes 
ikke her. En tilsvarende anvendelse af aftalebegrebet forelig-
ger, når det anvendes som retsfaktum for et offentligretligt 
forbud eller påbud.

Som retsregel betragtet kan en aftale – og enhver selvstændig 
retsregel, der fremtræder i den (f.eks. et løfte) – præsenteres i 
en regelmodel, der udskiller et retsfaktum (et sæt “betingede 
kendsgerninger”) fra en retsfølge. Tilbuddet om at betale 100 
kr. for en vare kan f.eks. formuleres i formlen: “Hvis du giver 
mig varen, så betaler jeg 100 kr.” eller – med modsat fortegn 
(set fra sælgers side): “Hvis du betaler mig 100 kr., så leverer 
jeg varen”.

Som eksemplet viser, kan der være mange måder at afta-
leregulere på. Hvordan man skriver tilbud og aftaler er i vid 
udstrækning et spørgsmål om smag, stil og ikke mindst for-
retningsmæssig risikohåndtering: Hvilke risici er man parat 
til at tage for, at der i parternes efterfølgende håndtering af 
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en upræcision kan opstå en tvivl, der udvikler sig til en retlig 
konflikt? Og hvilke ressourcer er man parat til at investere for 
at minimere denne risiko for tvivl? Disse spørgsmål drøftes 
nærmere i afsnit 2.1. og 3.2.

Regelmodellen er ikke alene et stringent teoretisk, men også 
et praktisk værktøj, der kan tages i anvendelse af den, der står 
foran at skulle forhandle eller koncipere et aftaledokument 
(eller, for den sags skyld, enhver anden type retsregel).

For det første giver det god hjælp i konciperingsarbejdet, at 
man betragter de enkelte aftalevilkår som “retsfakta”, “retsføl-
ger” og henvisninger til fakta. Hermed tvinges koncipisten til 
at sikre konsistens i formuleringerne, så aftalebrugeren ikke 
senere skal gætte sig til, hvilke konsekvenser der vil følge af at 
optræde anderledes end angivet i et aftalt retsfaktum: Skal en 
misligholdelse f.eks. alene udmønte sig i en vederlagsjuste-
ring, i et erstatningskrav eller i en adgang til at hæve aftalen? 
Disse spørgsmål berøres nærmere i kapitel 3, se navnlig afsnit 
3.1.

For det andet – og i nær forbindelse hermed – tvinger regel-
modellen koncipisten til at sondre mellem den retlige regule-
ring, der følger af selve aftalen, og den, der følger af baggrunds-
retten. I Ret og metode, s. 60 ff., har jeg formuleret dette således, 
at de enkelte regler indgår i samspil med andre regler i et kine-
sisk æske-system. Aftalens regler kan udgøre ét niveau i et sy-
stem af forskellige æsker, der ligger inde i hinanden; bag-
grundsretten et andet. Et sådant æskesystem vil navnlig fore-
komme, når en aftale på vekslende niveauer tager stilling til de 
pligter, parterne påtager sig over for hinanden: I ét sæt af be-
stemmelser tager man stilling til, hvilke kvalitetskrav ydelsen 
skal opfylde. Et andet sæt af bestemmelser fastslår, hvilke rets-
midler der skal være til rådighed, hvis disse kvalitetskrav ikke 
opfyldes. Opfatter man den enkelte aftale som en æske i et 
sådant system, kan det være lettere at få klarhed over, hvilke 
aspekter af transaktionen det overhovedet er nødvendigt at af-
taleregulere.

Både retsfaktum og retsfølge kan variere i detaljeringsgrad 
og præcision, alt afhængigt af hvor mange usikkerhedsfakto-
rer, der gør sig gældende. Sådan må det være. Det er ikke 
alt man kan tegne op i skarpe formler. Men ignorerer aftale-
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koncipisten den logiske sammenhæng mellem retsfaktum og 
retsfølge – ved f.eks. at skabe pligter uden sanktioner – bliver 
resultatet inkonsekvens og uoverskuelighed.

For det tredje leder regelmodellen til et nyttigt fokus på af-
talens forskellige funktioner under konciperingen og i den ef-
terfølgende opfyldelse og håndhævelse. Anskuer man aftalen 
som en retsregel, må man naturligt stille spørgsmålet, hvilken 
“lovgivningsmagt” der har bragt aftalen til verden, og hvilken 
“udøvende magt” der efterfølgende skal føre den ud i livet. 
Svaret herpå er banalt, for så vidt som disse to “magter” i af-
talesammenhæng som udgangspunkt indehaves af samme 
subjekt (hvilket ikke er tilfældet, hvis man befinder sig i en af 
de særlige relationer, hvor aftalen har retlig betydning for 
tredje mand, jf. nærmere i afsnit 10.1.). Men i selve denne kon-
statering ligger også nøglen til at forstå nogle af de problemer, 
der kan opstå mellem disse selvsamme parter før og efter kon-
traheringen. Den almindelige magtadskillelseslære (se hertil 
Ret og metode, s. 30 ff.) bygger på den tanke, at magtudøvelse 
udfolder sig bedst og mest afbalanceret, hvis den ene magt 
kan kontrollere den anden: Den lovgivende magt begrænses 
f.eks. ved den kontrol, domstolene udøver i henhold til grund-
loven; den udøvende magt ved de retlige begrænsninger, der 
lægges i lovgivningen. I aftaledannelsen kommer denne magt-
afbalancering først og fremmest til udtryk i aftaleforhandlin-
gen, jf. nærmere bogens kapitel 2. I opfyldelsen kommer den 
til syvende og sidst til udtryk ved parternes mulighed for at gå 
til domstol eller voldgift med en uenighed. Men imellem disse 
yderpunkter kan der være en væsentlig pointe i at betone de 
fordele, der kan ligge i således at indbygge “checks and balan-
ces” i opfyldelsesprocessen, f.eks. ved at lade denne faseopdele 
mv., jf. nærmere afsnit 2.2.e.

Den faktiske side af aftaleforholdet beskrives som sagt med 
ordet transaktion. Sondringen mellem “aftale” og “transak-
tion” er væsentlig. En transaktion er indbegrebet af de faktiske 
omstændigheder, der udfolder sig, når værdier overføres mel-
lem parter. Hvor aftalen udgøres af de partsvedtagne retsreg-
ler, der regulerer transaktionen, er transaktionen de faktiske 
forhold, aftalen tager sigte på. En og samme transaktion kan 
dermed give grundlag for vidt forskellige typer af aftaler. Det 
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kan ligefrem tænkes, at væsentlige dele af en transaktion slet 
ikke reguleres af aftaler, men af ikke-forpligtende udtalelser 
(“konstaterende erklæringer” og andre konstateringer, se her-
om under 3.4.b.) og udfyldende ret.

1.2.b. Aftalens delkomponenter
En aftales gyldighed står og falder med de løfter, parterne ud-
veksler, og dens funktion som retsgrundlag står og falder med, 
at der knyttes retsvirkninger til disse aftaleretlige delkompo-
nenter. Delkomponenterne består ikke blot af de enkelte løfter 
i aftalen, men også af konstaterende erklæringer og af de påbud, 
parterne afgiver som led i transaktionen eller efter den (men 
med hjemmel i aftalen). Den grundlæggende aftaleret bygger 
på denne “komponentlære” med sit fokus på det enkelte løfte 
og den enkelte viljeserklæring, jf. nærmere Grundlæggende af-
taleret, s. 71 ff.

Det ligger i aftalebegrebets henvisning til “løftet” og (eventuelt) “vil-
jeserklæringen”, at en pligterklæring, der påtvinges A af B, og som for så 
vidt ikke udspringer af dennes vilje, ikke bør fremkalde retsvirkninger 
som en viljeserklæring. Retsteknisk har AFTL gennemført denne ud-
skillelse ved hjælp af ugyldighedslæren, jf. nærmere aftalelovens kapitel 
III. Er en forpligtelse derimod gyldigt pålagt aftaleparten af en offentlig 
myndighed og på grundlag af særlig hjemmel – f.eks. i konkurrencereg-
lerne eller i immaterialrettens regler om tvangslicens – har vi vel at gøre 
med et retligt forpligtende instrument, men definitorisk ikke med et 
løfte eller en aftale. Tvangslicensen er en konkurrenceretlig/immaterial-
retlig indgrebsbeføjelse, hvis retsvirkninger udledes af andre regler og 
hensynsafvejninger. Den offentligretligt regulerede aftale vil altid udfol-
de sig inden for rammerne af et hjemmelsgrundlag og har netop derfor 
offentligretlig karakter. At den aftale, der indgås “frivilligt”, men under 
trusler om leveringspåbud, dermed må håndteres anderledes end den, 
der følger i konsekvens af et sådant påbud, kan i øvrigt forklares med 
den handlefrihed, der – trods truslen – trods alt består for at præge 
aftalen.

Retssystematisk er der store fordele ved at koncentrere op-
mærksomheden om de enkelte retlige komponenter, der ska-
ber retsgrundlaget for en transaktion, snarere end om en ikke 
nærmere præciseret “aftale”. Se hertil Grundlæggende aftale-
ret, s. 73 ff. Herigennem ledes man tilbage til de forhold, der 
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motiverede parterne til at forpligte sig (eller til netop ikke at 
forpligte sig), og som i alle tilfælde vil være afgørende for afta-
lefortolkningen, for bedømmelsen af aftalens gyldighed, for par-
ternes erstatningspligt og for andre retlige virkninger. Centrale 
formueretlige tankemønstre som f.eks. forudsætningslæren og 
culpaterminologien knytter sig netop til de enkelte valg, den 
forpligtede træffer, jf. i det hele mine bemærkninger i Hyldest-
skrift til Jørgen Nørgaard (2003), s. 591 ff. En aftale består såle-
des af et antal løfter, der hver for sig kan betragtes som udtryk 
for valg. En fokus på disse valg giver et godt grundlag for at 
anlægge de økonomisk-forretningsmæssige analyser af aftalebe-
grebet, som efter nærværende fremstilling har afgørende be-
tydning for læren om aftaleforhandling og -koncipering.

Som nærmere udviklet i Grundlæggende aftaleret, s. 75 f. og 
80 f., er et løfte en viljeserklæring, som går ud på at pålægge sin 
afgiver en forpligtelse efter sit indhold. Som viljeserklæring 
må løftet have rod i en beslutning, som afgiveren har villet 
manifestere over for omverdenen. Afgiveren kunne med andre 
ord have handlet anderledes for at undgå at bibringe den god-
troende løftemodtager denne opfattelse. Løftet optræder altid 
i en sammenhæng, hvor afgiveren er i en slags dialog med 
omverdenen, og dets retsvirkninger vil derfor bestemmes af 
denne sammenhæng. Det er heri, løftemodtageren bygger sine 
forventninger om, at afgiveren virkelig har ønsket at forpligte 
sig. Der stilles derimod ikke noget krav vedrørende den form, 
løftet afgives i, eller til dets nærmere udformning eller om-
fang. Både et nik med hovedet, et “jeg accepterer” og en cen-
timetertyk kontrakt kan manifestere “løfter”.

Løfter bliver til hoved- eller delkomponenter i aftalen, når 
de indgår i et samspil, hvor også en anden part – medkontra-
henten – afgiver et sæt løfter. I aftalen kommer hver af parter-
nes løfter til at korrespondere med de ydelser og modydelser, 
der præsteres af den anden part, og som dermed udveksles 
som led i transaktionen. Typisk vil aftalen (dvs. den for sags-
forholdet relevante flerhed af viljeserklæringer) tidsmæssigt, 
økonomisk eller retligt skulle håndteres under ét, altså som en 
enhed. Dette er tilfældet, når den merværdi, der er tilsigtet, 
alene opnås i kraft af, at de enkelte løfter afgives tilsammen og 
dermed udgør retsgrundlag for den pågældende transaktion.
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1.2.c. Transaktionen
I den almindelige obligationsret fungerer aftalebegrebet som 
en systematisk ramme, der kan afgrænse de retsvirkninger, der 
udspringer af – eller som kan rettes mod – et aftaleforhold. 
Når man fastslår, at det er “aftalen”, der indgås, opsiges, op-
hæves, er genstand for lovvalg, henskydes til afgørelse ved 
voldgift etc. (og ikke de enkelte løfter, der indgår i aftalen), 
refererer man til en overordnet ramme. Denne reference kan 
f.eks. anvendes til at afgrænse de retsvirkninger, der kan rettes 
mod aftalen: Ugyldigheden mv. rammer som udgangspunkt 
aftalen i alle dens ord og punkter mv. (medmindre parterne 
har andre motiver med transaktionen). Når man forhandler 
en “aftale” på plads, er det jo netop, fordi man forholder sig til 
alle de ydelser og modydelser, der ligger i dens enkelte ord og 
punkter, og enes om, at disse i den totale sammenhæng er ac-
ceptable.

Uanset omfanget af det enkelte aftaledokument mv. bliver 
begrebet “aftale” dermed lige så smalt eller bredt, som par-
terne bestemmer – eller forudsætter – at det skal være. Både 
en generel rammeaftale (f.eks. et sæt faste indkøbsbetingelser) 
og en udfyldende leveringsaftale (f.eks. en bestilling, afgivet 
under disse betingelser) udgør “aftaler”.

Ofte må delmængder af aftalen behandles for sig, f.eks. såle-
des at krav om opfyldelse, opsigelse eller ophævelse gøres gæl-
dende mod de dele af det samlede aftaleforhold, der regulerer 
disse spørgsmål. Om der er grundlag for en sådan udskillelse, 
beror på fortolkning og udfyldning under inddragelse af de 
forudsætninger, parterne må antages at have haft med at påta-
ge sig de enkelte forpligtelser. Tommelfingerreglen må her 
være, om parterne på forhånd ville have reguleret det nævnte 
deltema som en transaktion, der var økonomisk bæredygtig 
for sig, uafhængigt af den samlede transaktion.

Se nærmere herom Lærebog i Obligationsret I, s. 189, med henvisning til 
dommene i U 1916.67 H, U 1933.524 SH, U 1945.363 V og U 1958.379 
H, til belysning af dette princip dommen i U 1992.535 H og U 2011.115 
H om misligholdelse af biforpligtelser. Nærmere herom i afsnit 8.1.b. 
Princippet følges ligeledes i vurderingen af, om misligholdelse af en suc-
cessiv leveringsforpligtelse skal give ret til at ophæve aftalen vedrørende 
efterfølgende leveringer, jf. KBL §§ 22 og 29.
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Omvendt kan forskellige aftaledokumenter hver for sig tænkes 
at regulere bestemte aspekter af transaktionen. Man taler i 
disse tilfælde om, at der foreligger et aftalekompleks, jf. nærme-
re Grundlæggende aftaleret, s. 86 ff., og neden for afsnit 3.5 f. 
At der er flere aftaledokumenter, kan skyldes praktisk begrun-
dede eller tilfældige forhold (f.eks. at forskellige parter er in-
volveret i de forskellige aspekter af transaktionen, eller at par-
terne har ønsket at benytte et sæt færdige aftaleformularer el-
ler et velkendt paradigma). Når der i sådanne tilfælde – ud fra 
en vurdering af formålet med transaktionen – har været et 
samspil mellem de enkelte aftalekomponenter i det samlede 
aftalekompleks, har domstolene undertiden vist sig parate til 
at opfatte aftalekomplekset som “en samlet aftale” i henseen-
de til fortolkning og ugyldighed, se f.eks. U 2002.1030 H. En 
sådan identifikation er dog kun mulig, når den part, der nu 
reelt bliver – men som formelt set ikke var – part i den over-
ordnede aftale, der opstår i konsekvens af aftalekomplekset, 
har indset eller burde have indset dette samspil mellem de 
enkelte aftaler i komplekset.

1.2.d. Andre grundbegreber
Som nærmere udviklet i Grundlæggende aftaleret, afsnit 2.1.e.-
2.1.6., findes der en række manifestationer, der umiddelbart 
minder om løftet og aftalen, som også ofte vil indgå i den afta-
leretlige regulering, men som systematisk må holdes uden for 
aftale- og løftebegrebet.

Et væsentligt eksempel herpå er som allerede nævnt den 
konstaterende erklæring, se herom Grundlæggende aftaleret, af-
snit 2.1.f. En konstaterende erklæring er en udtalelse, der 
mundtligt eller på skrift forholder sig til et forhold i den ydre 
verden eller i afgiverens bevidsthed, men som ikke giver ud-
tryk af at skabe en forpligtelse for afgiveren (et retsgrundlag), 
og som derfor ikke får løftekarakter. I aftaledokumenter op-
træder konstaterende erklæringer side om side med, eller som 
præmisser for, aftalens løfter. Hvor aftalens løfter fremkalder 
retsvirkninger i overensstemmelse med deres indhold (og der-
med opnår retlig gyldighed), udtrykker den konstaterende er-
klæring blot noget om afgiverens opfattelse af det forhold, den 
angår. Man lover ikke noget ved blot at udtale sin holdning. I 
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nogle tilfælde vil den konstaterende erklæring fremstå som en 
mere højtidelig udtalelse afgivet af den ene part. “Sælger er-
klærer, at der ham bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler 
ved det solgte”. I andre vil den rumme en faktisk oplysning, der 
blot meddeles i aftaledokumentet: “Restgælden udgør på 
overtagelsesdagen x kr.”.

I begge tilfælde vil erklæringens mulige retsvirkninger skulle 
udledes af retsregler uden for erklæringen selv, f.eks. aftale-
retlige ugyldighedsregler (f.eks. om svig eller forudsætnings-
svigt), almindelige erstatningsregler (culpareglen), køberetlige 
mangelsregler eller andre aftaler mellem samme parter. Viser 
det sig f.eks., at restgælden udgør et større beløb, vil en anden 
aftaleregel (f.eks. sælgerens pligt til at overdrage ejendommen 
uden anden gæld end den angivne) blive relevant. Afgives en 
sælgererklæring mod bedre vidende, kan den også danne grund-
lag for aftalens erstatningskrav. Se nærmere herom afsnit 1.3.

En konstaterende erklæring vil også kunne kvalificere et for-
hold som en forudsætning: At forudsætte x indebærer netop en 
antagelse om, at x har en bestemt karakter. Og denne antagelse 
vil ofte basere sig på, hvad andre har sagt. Går vilkåret ud på, 
at sælgeren “… garanterer, at der ikke findes skjulte fejl og 
mangler ved det solgte”, er situationen en anden. Her afgives 
et løfte, der efter sædvanlig juridisk forståelse indebærer, at han 
har påtaget sig et objektivt erstatningsansvar for sådanne 
mangler. Denne afgrænsning kan være vanskelig at foretage, jf. 
Grundlæggende aftaleret, s. 90 ff., og til illustration U 2002.466 
V, hvor oplysningen om, at en modernisering af et parcelhus 
var udført af “professionelle håndværkere”, i en sag om mang-
ler ved en elinstallation (udført af en autoriseret installatør) 
ikke ansås som en indeståelse for lovligheden af det udførte 
arbejde.

Når afgiveren af en konstaterende erklæring blot udtaler sig 
om sin momentane forestilling om, hvordan han ønsker at dis-
ponere i fremtiden, kaldes den konstaterende erklæring for en 
hensigtserklæring, se hertil Grundlæggende aftaleret, afsnit 2.1.g. 
Hensigtserklæringer spiller en væsentlig rolle i den praktiske 
aftaleret, herunder på områder, hvor en part nærer et ønske 
om at optræde på en bestemt måde uden at ønske at være 
retligt forpligtet hertil. Således er situationen f.eks. ofte i visse 
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former for garantistillelse (se herved Enkelte transaktioner, af-
snit 3.6.b. om støtteerklæringer) og i forbindelse med en gen-
forhandling (se herved nedenfor i afsnit 7.5.c.). Se i øvrigt om 
hensigtserklæringer nedenfor i afsnit 1.3.b.

Som nærmere udviklet i Grundlæggende aftaleret, afsnit 
2.1.e., kan det være praktisk at reservere ordet vedtagelse for 
visse ikke-forpligtende udsagn, hvad enten ikke-pligten skyl-
des, at der er tale om en hensigtserklæring, eller at dispositionen 
ikke nødvendigvis har retsvirkninger. Denne terminologi er 
forudsat i vor aftaleretlige lovgivning (se herved AFTL § 38 
om den ikke-bindende konkurrencebegrænsende “vedtagel-
se” og tilsvarende rentelovens § 7, stk. 2, om ulovlig overren-
te), og den stemmer med sprogbrugen i den konkurrenceret-
lige lovgivning. Således sondrer konkurrencelovens § 6 (og 
tilsvarende TEUF art. 101) mellem de juridisk bindende afta-
ler (stk. 2) henholdsvis de vedtagelser (stk. 3), der ikke forud-
sættes at være juridisk bindende. Ligeledes synes FAL konse-
kvent at anvende ordet “vedtagelse” om dispositioner, der ikke 
er bindende, se herved lovens §§ 17, 23, 24, stk. 3, 31 og 50. I 
procesretten anvendes “vedtagelse” ofte for (aftaleretligt præ-
liminære) processuelle dispositioner, f.eks. om voldgift, vær-
neting mv.

Et kvasiløfte er en direkte eller indirekte manifestation, som 
opnår løftevirkninger uden at være en viljeserklæring. Ved sin 
faktiske adfærd signalerer løftegiveren, at han føler sig forplig-
tet i en bestemt henseende. Navnlig i tilfælde, hvor parterne 
uden at have afgivet egentlige løfter giver sig til at opfylde en 
aftale, er vejen til at antage et kvasiløfte kortere. Det kan være 
svært at afgøre, hvornår en adfærd, der udvises efter aftalens 
indgåelse, men som strider mod aftalens indhold, forpligter 
med den virkning, at aftalen anses for ændret. Det må normalt 
formodes, at parterne har ønsket, at deres aftale står ved magt. 
Derfor skal der normalt meget til at antage, at en faktisk fulgt 
adfærd indebærer en fravigelse af det aftalte.

Som nævnt i Grundlæggende aftaleret, s. 81 f., og neden for 
s. 253 ff., kan man udskille kompetencetildelingen i en  gruppe 
for sig. Herved forstås en viljeserklæring, hvis retsfølge tildeler 
nogen en adgang (en aftaleretlig kompetence) til at disponere 
med bindende virkning for afgiveren (f.eks. som fuldmægtig). 
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Kompetencetildelingen forudsætter dermed et trepartsfor-
hold, hvori den part, der tildeles en kompetence (typisk i rol-
len som fuldmægtig), optræder mellem hovedmanden og 
tredjemand. Et sådant mellemmandsforhold kræver et særligt 
retsgrundlag, som kompetencetildelingen vil være en del af 
(f.eks. en ansættelsesaftale med forudsat stillingsfuldmagt, 
hvorved mellemmanden ansættes til at bestride en salgsfunk-
tion hos hovedmanden). I praksis vil den adgang til at dispo-
nere, der følger af kompetencetildelingen, indgå i samspil med 
andre forpligtelser, f.eks. til at varetage hovedmandens interes-
ser. Dette samspil indebærer, at kompetencetildelingen i prak-
sis altid vil pålægge den kompetente part visse forpligtelser. 
Meddelelsen om, at kompetencen er tildelt eller ophørt, vil 
følgelig være et påbud, der som sådant binder mellemmanden 
ved fremkomst.

Problemerne herom behandles i afsnit 5.2. Kompetencetildelinger kan 
også indgå i en transaktion mellem A og B, hvorved parterne på forhånd 
bestemmer, hvem der kan træffe visse typer af beslutninger med gyldig-
hed for begge. I projektprægede transaktioner og i aftaler om såkaldt 
partnering er det f.eks. ikke ukendt, at man udpeger særlige styrings-
grupper mv., som tillægges kompetence til at udfylde aftalens generelt 
formulerede kvalitetskrav. Se nærmere afsnit 7.5.d. I aftaler om over-
dragelse af fast ejendom er det sædvanligt at tildele den berigtigende 
advokat eller det medvirkende pengeinstitut kompetence til at disponere 
over deponerede midler. Ligeledes kan det forekomme, at man som led 
i en genforhandlingsordning giver den ene part kompetence til at afgøre 
et tvivlsspørgsmål endeligt eller til at udvirke en ændring af aftalen, se 
hertil s. 116 f. og 400 ff.

Den retlige term “påbud” anvendes om dispositioner, som på-
fører modtageren en forpligtelse. Som nærmere udviklet i 
Grundlæggende aftaleret, s. 81 og afsnit 3.1.g., må et påbud der-
for altid have hjemmel i lov eller aftale. Denne hjemmel kaldes 
påbudsgrundlaget. Alt efter påbudsgrundlagets karakter kan på-
buddet påføre afgiveren forskellige typer af forpligtelser. Påbud 
kan optræde overalt i aftalens livscyklus: Ved aftalens indgåelse 
er accepten et påbud, der på grundlag af tilbuddet forpligter 
tilbudsgiveren. Når køberen reklamerer over mangler mv., hol-
der reklamationen (som dermed også er et påbud) sælgeren fast 

Påbud



1.2. AFTALE OG TRANSAKTION

30

på sin forpligtelse til at levere mangelfri ydelse. Når aftalen siges 
op eller måske ligefrem ophæves på grund af misligholdelse, for-
pligter opsigelsen eller ophævelsen (som påbud) modparten til 
nu ikke længere at kunne påberåbe sig de rettigheder, der fulg-
te af aftalen. Det vilkår i aftalen, der angiver, hvor et påbud skal 
afgives (påbudsstedet), rummer en omvendt kompetenceregu-
lering, idet påbudet alene opnår sine forpligtende virkninger, 
når det kommer frem hertil, jf. princippet i AFTL § 7.

I visse typer af aftaleforhold har parterne faste betegnelser 
(“lejer” og “udlejer”, “køber” og “sælger”, “funktionær” og 
“arbejdsgiver” etc.). Derimod findes der ingen dansk termino-
logi, der uden hensyntagen til retsforholdets art betegner par-
terne i en aftale. Gomard introducerede i sin tid betegnelserne 
realdebitor og realkreditor, henholdsvis pengedebitor og pengekre-
ditor for at karakterisere den part, som havde pligt til at præste-
re henholdsvis ret til at modtage realydelser eller penge. Termi-
nologien er tung, men den er effektiv, fordi den dels peger på 
den person, der skal “præstere” henholdsvis kan “forlange” 
noget (debitor/kreditor-terminologien), dels angiver pligtens 
genstand (penge/realydelses-terminologien). Dette letter frem-
stillingen af traditionelle obligationsretlige spørgs mål (selv om 
“realydelser” af immateriel karakter og i form af undladelses-
pligter ikke altid passer helt ind i skemaet). I det følgende an-
vendes primært de neutrale betegnelser A, B og C om parter, 
der er involveret i et aftaleforhold. Den ledsagende tekst vil da 
præcisere den enkeltes rolle. Kreditor/debitor-terminologien 
reserveres primært til sammenhænge, der særligt præges af et 
skyldforhold vedrørende materielle ydelser og penge.

1.2.e. Transaktionens værdi og risici
Kommerciel aftaleret og økonomisk tænkning går hånd i hånd. 
Den kommercielle aftaleret drejer sig om økonomiske værdier. 
Aftalelovens titel henviser til “formuerettens område” (se hertil 
Grundlæggende aftaleret, s. 53 f.), og selv om denne henvisning 
ikke er tvingende for lovens afgrænsning, er der almindelig 
enighed om, at løfter og aftaler, der ikke angår formueværdier 
(f.eks. i familieforhold om fælles forældremyndighed, sam-
værsret og “børnetestamenter”), falder uden for lovens områ-
de. Sådanne aftaler omfattes undertiden af særlige regler.
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At aftalerettens problemstillinger har en økonomisk dimen-
sion, er derfor klart. Angår aftalen en formueværdi, og inde-
bærer den, at der ydes vederlag herfor, må dispositionen nød-
vendigvis udspringe af økonomiske overvejelser. Betragtnin-
gen stemmer med livets realiteter: Køber jeg for dyrt? Kan jeg 
forvente at få nogen økonomisk fordel af aftalen, og hvornår 
får jeg i så fald denne fordel? Omvendt ligger det også klart, 
at der er stor økonomisk forskel mellem forskellige typer af 
transaktioner. Nogle aftaler indgås af parter, der kun mødes 
den ene gang og aldrig senere kommer i kontakt med hin-
anden. Andre tvinger parterne sammen i et fællesskab, hvis 
succes beror på parternes samarbejdsevne.

Økonomien er læren om det rationale, menneskelige valg 
truffet i et univers af knaphed på menneskelige behov, jf. nær-
mere Ret og metode, s. 107 ff. Knapheden gør det nødvendigt 
at fordele ressourcerne effektivt, f.eks. ved at udnytte produk-
tionsapparatet optimalt og placere risici, hvor der er størst 
mulighed for at reducere dem. Sådanne overvejelser kan ikke 
alene anlægges makroøkonomisk (med sigte på samfundets al-
mindelige indretning), men også mikroøkonomisk (i relation til 
enkelte transaktioner).

Vil man forstå de enkelte transaktioner, deres retsgrundlag 
og reguleringsbehov, må man også forstå disse økonomiske 
og heraf følgende forretningsmæssige drivkræfter. Værdier skal 
identificeres (se hertil afsnit 2.1.) og risici afklares, hvad enten 
disse risici angår modpartens evne til at opfylde aftalen (se 
hertil afsnit 2.2.) eller selve ydelsen (se hertil afsnit 6.2.d.). Af-
taleforhandleren må have fokus på de handlingsvalg, der reali-
serer disse interesser og værdier under aftalens indgåelse, kon-
cipering og opfyldelse. Økonomiske tankegange kan også give 
forståelse for, hvor man bør placere en risiko, og hvordan man 
bør fastlægge en ydelses værdi eller opgøre et tab. Et fokus på 
vederlag og risiko kan også løse op for en fastlåst uenighed 
om omfanget af garantier, forventninger til en markedsudvik-
ling eller hæftelser for force majeure-betingede opfyldelseshin-
dringer. Nyere litteratur i grænselandet mellem jura og forret-
ningsforståelse fokuserer netop på dette samspil. Se bl.a. Jon 
Iversen: Legal risk management i private virksomheder, 2. udg. 
(2007), navnlig s. 31 ff. om “enterprise risk management”, 
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David Frydlinger: Det affärsjuridiska hantverket. Arbetet in-
nanför avtalsfrihetens gränser (2012), navnlig kapitlerne 3 (s. 
41 ff.), 4 (s. 73 ff.) og 9 (s. 235 ff.) og Tobias Mahler: Legal 
Risk Management. Developing and Evaluating Elements of a 
Method for Proactive Legal Analyses, With a Particular Focus 
on Contracts. Series of dissertations submitted to the Faculty 
of Law, University of Oslo (2010).

En af aftalekoncipistens største udfordringer består i at for-
holde sig til de usikkerheder, der omgiver transaktionen, og 
herunder at fordele de retlige og faktiske risici, der følger af en 
sådan usikkerhed. I det omfang disse risici er kendt, er opga-
ven konciperingsmæssig, se hertil afsnit 3.1.c. Professionelt 
virkende aftaleparter vil typisk gøre sig store anstrengelser for 
at foregribe sådanne usikkerheder. Men uanset hvor avancere-
de værktøjer og modeller, man råder over, er det i en moderne 
verden umuligt at opnå fuldstændig sikkerhed. Nye teknologi-
er, ny og uforudset konkurrence, miljøforandringer, naturka-
tastrofer og pludselige omskift i de økonomiske og markeds-
mæssige vilkår kan med et slag forandre den stabilitet, parter-
ne havde lagt til grund for deres dispositioner.

Den “perfekte aftale”, der tager højde for alle sådanne risici, 
findes derfor ikke. Men jo større værdier der er på spil, desto 
større anstrengelser vil parterne normalt gøre for at nå hen 
imod dette ideal. Oversigtsmæssigt kan dette enten ske gen-
nem faktiske foranstaltninger til risikoreduktion (f.eks. i form 
af kvalitetssikring mv., se hertil afsnit 2.2.d.), ved risikoforde-
ling (hvor enten den ene eller den anden part påtager sig at 
bære konsekvenserne af, at en uønsket begivenhed realiseres) 
eller ved forsikringsafdækning (hvor risikoen ved aftale med et 
forsikringsselskab overtages af dette). I tillæg hertil kan man 
afbøde konsekvenserne af bestemte risici gennem regler om 
genforhandling af aftalens vilkår (se hertil afsnit 7.5.c.) eller ved 
modifikation af enkelte retsvirkninger (se hertil afsnit 8.5. om 
umulighed, force majeure og hardship).
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1.3. Den praktiske aftalerets virkemidler

1.3.a. Aftalemanifestationen
 I det følgende skal fokus rettes mod nogle af de virkemidler i 
og omkring det klassiske aftalebegreb, der spiller en rolle i den 
praktiske aftaleret, såvel ved aftalens indgåelse som i den efter-
følgende opfyldelse. I en bog om aftaleret er det selvsagt mest 
nærliggende at rette fokus mod selve det dokument, der mani-
festerer den indgåede aftale. Men i praksis indgår selve aftalen 
mellem parterne i et tæt samspil med en række andre retlige 
instrumenter, som hver på sin måde kan påvirke parternes og 
tredjemands retsstilling.

Som nærmere udviklet i Grundlæggende aftaleret, afsnit 3.4., 
gælder der som udgangspunkt ingen formkrav i dansk aftale-
ret. Aftaler kan således indgås mundtligt (løfte og accept), ved 
hjælp af dokumenter (nedfældelse og underskrivelse), ved fakti-
ske handlinger (møntindkast i automater eller brug af beta-
lingskort i vareautomater) og efter omstændighederne i kraft 
af undladelser. Fordi retsvirkningerne ikke er identiske, kan det 
dog være nødvendigt at sondre mellem den aftaleindgåelse, 
der bæres af viljeserklæringer, og kvasiløfter, der netop ikke har 
denne forankring, jf. i det hele Grundlæggende aftaleret, afsnit 
3.5.a.

Den formløshed, der præger dansk ret, indebærer i praksis, 
at parterne ikke af hensyn til aftalens gyldighed behøver at kære 
sig om, hvordan aftalen manifesteres. Selve manifestationen 
fungerer primært som bevis for, hvad parterne har aftalt. Hertil 
kommer, at visse typer af manifestationer (f.eks. et aftale-
dokument påført begge parters underskrift) i sig selv kan afgi-
ve en formodning om, at parterne har ønsket at forpligte sig, jf. 
nærmere Grundlæggende aftaleret, afsnit 3.4.b. I mange tilfælde 
vil det ligge klart ud fra parternes faktisk fulgte adfærd, at de er 
aftaleparter. Kommer det til et brud, kan det uden en nedfæl-
det aftale være vanskeligt at rejse krav, jf. f.eks. U 2013.2014 H.

1.3.b. Hensigtserklæringer
Som nævnt i afsnit 1.2.d. er en hensigtserklæring (også kaldet 
“letter of intent” eller “memorandum of understanding”) en kon-
staterende erklæring, som gengiver afgiverens momentane 
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fore stilling om, hvordan han ønsker at disponere. En hensigts-
erklæring fremtræder i formen som uforpligtende, og det al-
mindelige udgangspunkt er da også, at hensigserklæringer 
ikke kan kræves opfyldt efter deres indhold, end ikke selv om 
de er afgivet i et aftaleforhold, sml. situationen i U 2009.1214 
H, hvor en “intension om å udvide forhandlerens markedsom-
råde” ikke i sig selv forpligtede producenten. Selve hensigtser-
klæringen manifesterer kun den erklærendes hensigt eller plan 
om på et senere tidspunkt at gøre eller undlade noget. Heri 
kan vel ligge en væsentlig moralsk forpligtelse: De færreste øn-
sker at træde ud af det pæne selskab, selv om det ikke nødven-
digvis har retlige konsekvenser. Det gælder navnlig, når hen-
sigtserklæringen fremtræder i form af et dokument, der afgives 
som led i parternes målrettede bestræbelser på at opnå en 
samlet enighed om en kompliceret transaktion (f.eks. en virk-
somhedsoverdragelse).

Fordi hensigtserklæringen udtrykker afgiverens hensigt til 
noget, er den fremadrettet. Men den er også momentan, fordi 
den kun udtrykker hensigten i afgivelsesøjeblikket. Som anført 
af Lego Andersen (2002), s. 22 f., finder man en variant af hen-
sigtserklæringen i de dokumenter, der i et blik bagud fikserer, 
hvad parterne nu er blevet enige om, og på dette grundlag 
lægger planerne for den fortsatte aftaleforhandling. Den vide-
re vej frem kan herefter nedfældes i et dokument, som under-
tiden betegnes som et term sheet eller som heads of agreement, 
og som alt efter sit indhold rummer forpligtende viljeserklæ-
ringer eller blot konstateringer om det hidtidige forhandlings-
forløb. En (forpligtende) forkontrakt binder parterne fast på de 
punkter, som de dog er nået til enighed om. I en kombination 
af disse løsninger kan man i den præambel, der udgør indled-
ningsordene på denne forkontrakt, fiksere den opnåede enig-
hed.

Selv om hensigtserklæringen ikke har løftevirkninger (dvs. 
ikke forpligter afgiveren i overensstemmelse med sit indhold), 
vil der typisk være forretningsmæssige sanktioner knyttet til 
ikke at efterleve den. Det er f.eks. ikke passende at forhandle 
videre i en situation, hvor man slet ikke er interesseret i noget 
forhandlingsresultat. Har man afgivet en hensigtserklæring 
svigagtigt (f.eks. med en klar hensigt om ikke at ville efterleve 
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den), kan der indtræde erstatningspligt efter reglerne om er-
statning uden for kontraktsforhold, se hertil s. 37 og 63 ff. Lige-
ledes kan det løfte, der indgås i tillid til en svigagtigt afgivet 
hensigtserklæring, rammes af ugyldighed. Strafansvar for be-
drageri kan også komme på tale, hvis en hensigtserklæring af-
givet mod bedre vidende er egnet til at påføre dens modtager 
et formuetab.

At parterne vælger at betegne et dokument som en “hen-
sigtserklæring”, udelukker ikke, at der i dokumentet optages 
pligter, der kan sanktioneres retligt. Ved at betegne et doku-
ment sådan har parterne jo ikke nødvendigvis taget stilling til, 
hvilke (aftaleretlige eller andre) retsvirkninger de enkelte vilkår 
heri skal have, jf. U 1994.470 V, U 1998.1289 H og U 2011.2726 
H samt bemærkningerne hertil i Grundlæggende aftaleret, afsnit 
3.1.e., og i Enkelte transaktioner, afsnit 3.6.b. Men ved at beteg-
ne et dokument på denne måde bestyrker parterne en formod-
ning for, at de ikke har forpligtet sig aftaleretligt. Formodnin-
gen kan afkræftes, se f.eks. U 1994.470 og U 2007.189 H. Ofte 
vil man i dokumenter, der betegnes som “hensigtserklæringer”, 
finde vilkår om f.eks. hemmeligholdelse, afholdelse af omkost-
ninger, due diligence o.m.a. I det omfang der indeholdes sådan-
ne vilkår i hensigtserklæringen, kan det, som fremhævet af Lego 
Andersen (2003), s. 22, være hensigtsmæssigt at optage andre 
almene aftalevilkår, f.eks. om konfliktløsning og lovvalg. Så-
danne vilkår har normalt retsvirkninger.

Hensigtserklæringer udsondres undertiden fra støtterklæ-
ringer (letters of comfort eller letters of awareness). Hvor hensigts-
erklæringer kan tage sigte på alt mellem himmel og jord, angår 
støtteerklæringen en hensigt om at tilvejebringe et finansie-
ringsgrundlag. Støtteerklæringer anvendes typisk, hvor den 
“forpligtede” ikke ønsker at forpligte sig ved en garanti, jf. i 
det hele redegørelsen i Grundlæggende aftaleret, afsnit 3.1.e. 
Hvor støtteerklæringen markerer afslutningen på en forhand-
ling – kreditor vælger at finansiere på grundlag af erklærin-
gen – vil hensigtserklæringen i almindelighed blive fulgt op af et 
andet instrument, en endelig aftale.

Der kan være talrige praktiske argumenter for at fiksere en 
retlig relation ved hjælp af en hensigtserklæring. En hyppig 
begrundelse er, at parterne ikke har mulighed for at forhandle 
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et færdigt aftaledokument på plads pga. tidnød (i relation til 
skattemæssige eller forretningsmæssigt begrundede frister – se 
f.eks. U 2007.189 H, hvor nogle “hensigtserklæringer” afgivet 
ved udløbet af et regnskabsår ansås for bindende, selv om de 
først senere blev fulgt op af et aftaledokument), manglende 
adgang til skrivefaciliteter (f.eks. under natteforhandlinger), 
eller fordi der er behov for nærmere faktisk eller juridisk afkla-
ring om aftalens grundlag og konsekvenser. Mangler parterne 
et beslutningsgrundlag at aftaleforpligte sig på, kan de i stedet 
vælge at indgå aftale, betinget af, at de udestående forhold op-
fyldes, jf. nærmere afsnit 4.2.a.

Der kan også være retlige argumenter for ikke at ville påtage 
sig bestemte typer af pligter, selv om man er indstillet på at 
efterkomme dem. Det kan f.eks. tænkes, at afgiveren af retlige 
grunde (f.eks. offentligretlige regler eller løfter afgivet til tred-
jeparter) er afskåret fra at forpligte sig ved aftale. Ligeledes 
kan ønsket om ikke at skulle belaste et regnskab med en for-
pligtelse tale for alene at afgive en hensigtserklæring.

Ifølge § 64, stk. 1, i årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. 
august 2019) skal virksomheden oplyse om sine eventualforpligtelser, 
herunder leasing-, kautions- og garantiforpligtelser og andre eventual-
forpligtelser, som ikke er indregnet i balancen. Har virksomheden stillet 
pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den oplyse dette og angive det 
samlede omfang af pantsætninger og sikkerhedsstillelser og angive den 
regnskabsmæssige værdi af henholdsvis de pantsatte aktiver og de akti-
ver, der er stillet sikkerhed i, jf. stk. 2. 

Som grundlag for en forhandlingsteknisk styring kan hensigts-
erklæringen for det tredje tjene et forretningsmæssigt formål. 
Uden at være aftaleforpligtet kan parterne herved fastslå, hvil-
ke vilkår der skal være gældende, hvis de senere indgår aftale. 
Selve hensigtserklæringen kan dermed fastlåse bestemte tema-
er i den senere forhandling. En hensigtserklæring kan også 
lette parterne i arbejdet med at skulle gennemskrive en indgået 
aftale, hvis der efterfølgende opstår behov for at modificere 
enkelte vilkår. Hensigtserklæringen virker da som et protokollat 
(se herom s. 201), hvori parterne tilkendegiver deres opfattel-
se af en opstået uklarhed.
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Endelig kan det tænkes, at parterne slet ikke ønsker et ret-
ligt grundlag for deres samarbejde. I nogle sammenhænge kan 
det måske føles upassende at forpligte sig, men mere “gentle-
manlike” at agere på grundlag af den moralske pligt, der ud-
trykkes i en hensigtserklæring. Uanset at en sådan tilkendegi-
velse måske ikke rummer en formel aftaleretlig disposition, 
kan den tjene sit formål på dette praktiske, forretningsmæssi-
ge plan, ligesom den kan indgå i aftalefortolkningen.

Selv om en hensigtserklæring ikke har løftevirkninger, kan 
den have betydning for parternes retsstilling i henhold til al-
mindelige regler. Som nærmere udviklet i Grundlæggende afta-
leret, s. 94 f., er der kun begrænsede muligheder i dansk ret for 
at få erstatning for de tab, en part lider, når en aftaleforhand-
ling brat afbrydes af modparten (culpa in contrahendo). Kun i 
tilfælde af kvalificeret illoyalitet kan den forsmåede part rejse 
erstatningskrav mod modparten, jf. herom s. 61 f. En hen-
sigtserklæring, der udtrykker parternes utvetydige ønske om 
et forhandlingsresultat, der endnu ikke er nået, kan efter om-
stændighederne skabe en sådan loyalitetsforventning, at en 
brat og ubegrundet afbrydelse af forhandlingen kan udløse 
erstatningsansvar for den forsmåede parts kontraktsomkost-
ninger.

Undertiden anvendes en hensigtserklæring som alternativ 
til at skulle udarbejde tillæg til allerede indgåede aftaler i form 
af såkaldte “side letters”. Som anført herom i afsnit 1.3.e. kan 
parterne herved slippe for de formaliteter og den offentliggø-
relse, der kan være forbundet med at gennemføre en aftaleæn-
dring.

1.3.c. Forkontrakten
Som anført i Grundlæggende aftaleret, afsnit 2.5.a., er en for-
kontrakt en aftale, der forpligter dens parter til under visse 
nærmere angivne betingelser senere at indgå aftale. En gyldig 
forkontrakt er som andre (gyldige) aftaler retligt bindende ef-
ter sit indhold. Ikke-opfyldelse af den pligt, forkontrakten ska-
ber, kan sanktioneres særskilt. Alligevel ligger der i definitio-
nens krav om, at der senere skal indgås en aftale, at forkon-
trakten ikke i sig selv indeholder den regulering, parterne har i 
tankerne som retsgrundlag for den pågældende transaktion. 
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Man kan kun sanktionere misligholdelse af en forkontrakt 
med naturalopfyldelse, hvis man kender indholdet af den sene-
re aftale, forkontrakten tager sigte på. Et eksempel på et så-
dant aftalevilkår finder man i AB 18 § 25, stk. 4, der i tilfælde, 
hvor arbejdet ændres efter bygherrens forlangende, jf. § 23, 
stk. 1, pålægger parterne “snarest” at indgå en skriftlig tillægs-
aftale om ændringen og om deraf følgende forandringer i afta-
len med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Uenigheder herom 
kan efter håndteres efter reglerne om “hurtig afgørelse”, jf.  
§ 68, stk. 1, litra b-f.

Præfikset “for” i “forkontrakt” anvendes i betydningen “foran” (eller 
“før”). I ordet “forløfte” (dvs. kaution) anvendes det i betydningen “i 
stedet for”. Begrebet forkontrakt anvendes her pga. sin indarbejdelse – 
termen “foraftale” praktiseres sjældent, sml. dog Huser (1983), s. 108, 
der foreslår “forhåndsaftale”. Husers terminologi stemmer ikke helt 
med dansk juridisk sprogbrug, der vistnok betragter forhåndsaftalen 
som den aftale, der tidsmæssigt ligger forud for en senere aftale, uden 
nødvendigvis at have med dennes indhold at gøre, sml. f.eks. dommene 
i U 1992.460 H, U 1991.834 H og U 1975.297 Ø.

Der kan være talrige grunde til at indgå en forkontrakt. Det 
kan f.eks. tænkes, at parterne ikke ønsker at indgå den endeli-
ge aftale på nuværende tidspunkt, idet deres interesse deri be-
ror på visse udefrakommende forhold. Dernæst kan forkon-
trakten være tænkt som et haltende retsforhold (f.eks. en option, 
jf. herom afsnit 1.3.d.), der overlader det til den ene part at 
beslutte, om endelig aftale skal indgås. Endelig taler også en 
række af de forhold, der kan begrunde brugen af hensigtser-
klæringer som forløber for en forpligtende aftale, for at indgå 
forkontrakter, der blot gennem betingelser eller på anden vis 
tager højde for de omstændigheder, der afholder parterne fra 
med det samme at indgå den forpligtende aftale. Som anført 
af Lego Andersen (2002), s. 24, taler usikkerheden om, hvad 
der vil ske, hvis man ikke kan nå til enighed om en detaljeret 
aftale, normalt for kun at benytte dette instrument, når der er 
tvingende årsager hertil (f.eks. at en part er i økonomiske van-
skeligheder, men har brug for en retlig afklaring af, om et væ-
sentligt aktiv er solgt eller ikke).
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1.3.d. Optionen
En option (dvs. “mulighed”) er et løfte, hvorved løftegiveren 
(optionsgiveren) lover den optionsberettigede (løftemodtage-
ren) at indgå en aftale efter dennes egen bestemmelse og på 
nærmere fastlagte vilkår. Sådanne løfter kendes i talrige afta-
leforhold, hvor de kan tjene meget forskelligartede formål. I 
ansættelsesforhold kan arbejdsgiveren incitere medarbejderen 
til at udvise en særlig loyalitet ved at give denne ret til som led 
i ansættelsesforholdet at købe kapitalandele mv. på et senere 
tidspunkt. Sådanne optioner er genstand for lovregulering i 
lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret 
til aktier i ansættelsesforhold (som ændret ved lov nr. 1524 af 
18. december 2018), i daglig tale “aktieoptionsloven”. I finan-
sielle forhold kan optioner bruges til at prissætte og overføre 
risikoen for den fremtidige værdi af et finansielt aktiv eller an-
dre aktiver, der er genstand for løbende handel og prissætning 
(f.eks. råvarer). Sådanne optioner betegnes ofte “derivater”, 
fordi deres værdi afledes af den løbende værdi på disse under-
liggende aktiver. Og i almindelighed kan optionen løse det 
problem, at den optionsberettigede måske først senere ved, 
om han har praktisk eller økonomisk mulighed for eller anled-
ning til at udnytte optionen og dermed frembringe aftalefor-
holdet.

Isoleret betragtet indebærer optionsløftet et haltende rets-
forhold: Afgiveren af optionen er pligtig at indgå aftalen, når 
den berettigede giver meddelelse herom og “kalder” optionen, 
men det er helt op til den berettigede selv, om han vil det. Heri 
ligger nemlig selve optionens formål. Som nærmere udviklet i 
Grundlæggende aftaleret, afsnit 7.5.b., gælder der en almindelig 
formodning imod, at et retsforhold kommer til at halte. I prak-
sis vil optionsløfter derfor typisk blive afgivet mod betaling 
eller anden modydelse. I de særlige tilfælde, hvor optionsløftet 
er afgivet ensidigt, f.eks. ud fra et håb om, at den berettigede 
vil gøre brug af det, vil man i tvivlstilfælde fortolke optionen til 
fordel for afgiveren, jf. Grundlæggende aftaleret, afsnit 5.3.b., 
om minimumsreglen. I amerikansk ret holdes disse tilfælde 
ligefrem ude af optionsbegrebet. Restatement (2d) of Con-
tracts, § 87 (1) definerer optionsaftalen som et skriftligt og 
underskrevet tilbud, der afgives mod betaling (consideration), 
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og som inden for en rimelig, fastsat tid uigenkaldeligt tilbyder 
en aftale på rimelige betingelser (fair terms).

Der findes to forskellige typer af optioner. Hvor en såkaldt 
put option giver den optionsberettigede ret til at sælge et aktiv 
til den forpligtede til en forud fastsat pris (“strike-prisen”) og 
på et bestemt tidspunkt, giver en call option den optionsberet-
tigede ret til at købe aktivet til denne pris og på et bestemt 
tidspunkt. Denne terminologi har generel gyldighed, uanset 
aftaletype. På det finansielle område (f.eks. i relation til værdi-
papirer og valuta) har der dannet sig et særligt marked for fi-
nansielle produkter, der via optioner placerer finansielle risici 
hos parter, der (mod vederlag) er parat til at påtage sig sådan-
ne nærmere specificerede risici. En eksportvirksomhed, der 
har solgt et vareparti i US Dollars til betaling 3 måneder sene-
re, kan f.eks. via en call option opnå sikkerhed for, at dette be-
løb kan omveksles til den aftalte kurs (“strike-kursen”) ved 
forfaldstiden. Disse optionsaftaler indgås typisk ved brug af 
standardaftaler vedtaget af the International Swaps and Deri-
vatives Association (ISDA). I tilknytning til en hovedaftalefor-
mular (“The ISDA Master Agreement”) finder man her afta-
ledokumenter, der knytter sig til alle de tekniske og finansielle 
detaljer og definitioner, der indgår i sådanne aftaler.

Man kan også udskille forskellige typer af optioner ud fra 
deres funktion i et aftaledokument:

En option kan for det første indgå som led i et aftaleforhold, 
som modificeres (f.eks. videreføres, selv om det ellers ville løbe 
ud), når optionen gøres gældende. Den berettigede får der-
med ret til at videreføre aftalen i en yderligere aftaleperiode 
eller at foretage efterbestillinger af delkomponenter mv. I så-
danne tilfælde konciperes optionen under hensyntagen til af-
talens øvrige indhold. Heri ligger bl.a., at den byrde, optionen 
pålægger den forpligtede optionsgiver, modsvares af forplig-
telser fra modparten i aftalen. Sådanne optioner benyttes f.
eks. i aftaler om finansiel leasing, hvor leasingtageren (lessee) 
typisk kan forlænge leasingaftalen eller eventuelt købe de lea-
sede aktiver efter grundperiodens udløb. Se hertil Enkelte 
transaktioner, afsnit 3.4.b. Ligeledes indeholder indspilningsaf-
taler ofte en option for musikselskabet til at fortsætte aftalefor-
holdet med yderligere et antal udgivelser. Se hertil Enkelte 
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transaktioner, afsnit 7.5.d. I it-kontrakter giver leverandøren 
sædvanligvis kunden en ret til at købe tillægsydelser mv. hos 
leverandøren. Kunden har en særlig interesse heri, når de ef-
terspurgte ydelser pga. deres tekniske karakter kun kan leveres 
af leverandøren. Se hertil Enkelte transaktioner, afsnit 5.4.f.

For det andet kan optionsløftet afgives adskilt fra et aftale-
forhold, som til gengæld sættes i kraft (“trigges”), når optionen 
gøres gældende. Visheden om, hvilket aftalegrundlag man kan 
udvirke, når visse øvrige betingelser for at iværksætte en trans-
aktion foreligger, giver et sikkert grundlag at disponere på. 
Derfor må optionen konciperes med samme detaljeringsgrad 
som den ikraftsatte aftale: F.eks. kan immaterielle rettigheder 
overdrages således, at rettighedsindehaveren giver udnytteren 
en option i en indledende periode, indtil udnytteren har skaf-
fet den finansiering, der kræves til at realisere et kommercielt 
projekt (f.eks. finansiering af en film) eller de nødvendige 
yderligere rettigheder, som er nødvendige for at kunne sætte 
en patentbaseret produktion i værk (f.eks. afhængighedslicen-
ser eller medicinsk godkendelse). Fritstående optioner benyt-
tes også i transaktioner om projektudvikling af større byggeri-
er, se Anders Vestergaard Buch & Jacob Møller i samme (red.): 
Projektudvikling af fast ejendom – en håndbog for praktikere 
(2005), s. 28 ff. og 63 f.: “Developeren” med idéen om, hvor-
dan et areal kan byudvikles, starter med at sikre sig en call 
option om at købe arealet hos en ejer (optionsløftegiver). Her-
efter igangsættes arbejdet med at udarbejde og få godkendt 
byplaner og andre offentlige tilladelser og – når det er sket – 
finansieringen af byggeriet. I ejeraftaler er det ikke ualminde-
ligt, at køberen af en større aktiepost får option på at købe den 
resterende aktiekapital, når der er forløbet et bestemt tidsrum, 
eller andre særlige forhold gør sig gældende.

1.3.e. “Side letters” mv.
Aftaleparter kan vælge at nedfælde en del af deres samlede 
vedtagelse i en tekst, der holdes uden for det aftaledokument, 
som i øvrigt manifesterer deres enighed. Ved siden af dette 
hoveddokument etableres herefter et såkaldt “side letter” 
(“side papir”), hvor en række særlige tilføjelser til aftalen ned-
fældes. Undertiden anvendes også betegnelsen “memorandum 
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of understanding”. Terminologien er ikke klar, lige så lidt som 
den aftaleretlige status af sådanne erklæringer er det.

Der kan være flere retstekniske formål med at etablere et 
side letter. Væsentligst er muligheden for at indbygge en hen-
sigtserklæring i tillæg til en eksisterende aftale. Eller det kan 
tænkes, at parterne af formelle grunde (f.eks. at man derved 
skal gennemføre en vanskelig og bekostelig procedure) ikke 
ønsker at tage hele aftalen op til revision. I stedet udtaler de 
som deres “hensigt” el.lign., at et allerede gældende vilkår 
fremover skal forstås på den og den måde. En tredje begrun-
delse kan være ulysten til offentlig eksponering af hele aftalens 
indhold. Hvis en aftale i øvrigt forventes offentliggjort ved 
tinglysning, kan parterne undgå eksponering af detaljer i afta-
len (f.eks. om priser og garantier) ved at placere særligt føl-
somme vilkår i et side letter.

Selve tanken om, at dele af en aftale skal holdes ude af det 
dokument, der i øvrigt besegler parternes enighed, giver en 
antydning af noget fordækt. Man signalerer, at parterne øn-
sker at holde deres vedtagelse hemmelig for nogen – hvorfor 
ellers udskille den? Der kan som udgangspunkt aldrig være 
saglig grund til at udskille aftalevilkår med det formål at holde 
noget skjult for en offentlig myndighed, der har krav på at få 
kendskab til aftaleforholdet. Anmoder Skat om indblik i afta-
lens vilkår for at kunne konstatere en skattepligt, kan fremlæg-
gelsen af en ufuldstændig aftale (uden oplysning om dens 
ufuldstændighed) udløse et straf- og erstatningsansvar, der 
efter omstændighederne også rammer den rådgiver, der har 
medvirket til en sådan aftalekoncipering. Derfor bør side letters 
alene anvendes i tilfælde, hvor ønsket om adskillelse tjener 
praktiske og legitime formål.
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Aftaleforhandling

2.1. Grundlaget for aftaleindgåelsen

2.1.a. Værdibegrebet
Som nævnt i afsnit 1.1.b. er ønsket om at optimere parternes 
ressourcer og værdier den grundlæggende drivkraft i en kom-
merciel transaktion. Den kreative planlægning af, hvorledes 
en fortjeneste kan realiseres og optimeres, udgør det essentiel-
le i begrebet forretningsmæssig dygtighed.

De formueretlige regler bygger på den tanke, at værdien af 
en ydelse kan måles og kvantificeres. Derfor er det også ud-
gangspunktet i den praktiske aftaleret, at parternes ydelser er 
prissat på den ene eller anden vis – typisk i form af et vederlag 
i penge.

Dette økonomiske perspektiv præger også de almindelige 
formueretlige regler. Om en ydelse er mangelfuld, vil uden 
modstående aftale bero på en abstrakt mangelsbedømmelse, 
der lægger vægt på, hvilke forventninger aftaleparter på det 
relevante område (marked) almindeligvis anstiller til ydelser 
som den omhandlede. En parts særlige ønsker kan kun ind-
drages i denne vurdering, hvis de har fundet udtryk over for 
modparten og dermed er blevet “kendelige”. Se hertil Lærebog 
i Obligationsret I, afsnit 2.3.a.iii.

I den praktiske aftaleret kan værdier imidlertid være langt 
mere vanskelige at erkende. Det er der flere grunde til. At det 
ikke er muligt at operere med objektive værdibegreber, illu-
streres med Edward de Bonos eksempel i bogen Opportunities 
(1978), s. 16: En mand køber en vagthund. Efter købet kon-
staterer han, at hunden ikke kan gø. Hvad bør han gøre? Hæve 
købet? Aflive hunden? Bruge den som kæledyr? Sende den til 
dyrlæge? Edward de Bono påpeger, at alle disse forslag ignore-
rer de muligheder, der ligger i den tilsyneladende mangel: Man 
kan nemlig vælge at anskue den manglende evne til at gø som 
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en særlig kvalitet, der træder frem, når hunden placeres under 
et skilt, der advarer om, at hunden ikke giver lyd, før den går 
til angreb! Anlægges denne betragtning, forsvinder den tilsy-
neladende mangel, der i den angivne sammenhæng netop bli-
ver til en kvalitet ved ydelsen (hunden).

Eksemplet illustrerer, at værdien af en ydelse kan bero på 
helt individuelle forhold, der dels har at gøre med partens 
værdiforestillinger, dels med hans planlagte dispositioner på 
kort eller lang sigt. Hvad en part anser for værdifuldt, kan 
måske være iøjnefaldende, når parterne styrer mod en kortsig-
tet og overskuelig behovsopfyldelse. Men værdier kan være 
vanskeligere at overskue, når vi har at gøre med formuegoder, 
der skal realiseres i en flerhed af deltransaktioner, over længere 
tid, eller hvis der hersker usikkerhed om væsentlige aspekter af 
transaktionen. Og endnu vanskeligere er erkendelsen, hvis 
værdien tænkes realiseret som led i en forretningsidé, der end-
nu ikke er kendt for modparten. Det kan f.eks. give god me-
ning at indgå en aftale med udsigt til tab, hvis den kan bane 
vejen for senere at indgå en profitabel aftale. Tabet kompense-
res måske i udsigten til gunstig omtale, etablering af forret-
ningsforbindelser eller eliminering af konkurrenter.

En anden vanskelighed ved at værdisætte formueaktiver 
skyldes, at vurderingen af, hvad der er “værdifuldt”, beror på 
personlige og virksomhedsspecifikke interesser. Interesser kan 
ikke altid omsættes i værdier, der kan omregnes til pengebe-
løb. De hænger ofte sammen med ideelle forestillinger om, 
hvad der er rigtigt. Sådanne forestillinger tegner sig forskelligt 
i forskellige perspektiver. Medarbejdere, myndigheder, for-
brugere, borgere i den tredje verden og talrige andre grupper 
kan i forskellige betydninger tænkes berørt af virksomhedens 
aktiviteter, som de derfor kan se en værdi i – eller det modsat-
te. Efter omstændighederne kan det give mening at tildele dis-
se stakeholdes en eller anden rolle i transaktionen. Hele den 
bevægelse, der i dag pålægger virksomheder et socialt ansvar 
(såkaldt Corporate Social Responsibility eller “CSR”, se hertil 
afsnit 6.4.f.), kan ses som en tendens til at lade hensyn, der på 
kort sigt fremtræder som “ikke-økonomiske” (f.eks. videregå-
ende hensyn til miljøet og klimaet, til nationale interesser og 
til medarbejderes sikkerhed og tryghed) indgå som et integre-
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ret led i virksomhedsdriften. Varetagelsen af sådanne hensyn 
tjener derfor til at styrke virksomhedens omdømme og “brand” 
og dermed dens indtjening.

2.1.b. Værdi, interesse, forhandling og aftale
Enhver aftaleplanlægning starter med sådanne værdiovervej-
elser. Et studium af de faktorer, der kan gøre transaktionens 
værdifuld (sådan som parterne har defineret deres værdibe-
greb), kan for det første afklare den enkelte parts interesser i 
transaktionen. Dernæst kan denne indsigt give indblik i, hvil-
ke interesser der kan tænkes at motivere modparten til at ind-
gå aftalen. Med dette indblik kan parterne hver på deres side 
lægge en forhandlingsstrategi, som både kan være nyttig i 
planlægningen af forhandlingsforløbet og i valget af aftalere-
gulering. 

En parts opfattelse af et formuegodes værdi vil ikke ale-
ne afspejle sig i det vederlag, der betales for det, men også i 
de særlige aftalepligter, der beskytter værdien. Jo mere vær-
difuldt formuegodet er, desto større vil de sanktioner (f.eks. 
erstatningsbetaling) være, der sikrer opfyldelsen af disse plig-
ter. Lige ledes kan det være relevant at afdække særlige risici 
gennem forsikring. Værdien af at fastholde en forretningshem-
melighed bør ikke alene understøttes gennem præcise hand-
lepligter og hertil hørende sanktioner, men også af en vold-
giftsklausul, der sikrer fortrolig behandling af tvister, se hertil 
afsnit 6.4.b.

Når værdien af de udvekslede ydelser er afgrænset, må par-
terne afklare, hvordan de vil reducere de risici, der kan tænkes 
at ramme transaktionen. Ofte drejer det sig om at beslutte, 
hvem af parterne der skal bære en risiko, jf. om dette begreb 
afsnit 6.2.d. Som her anført handler det retlige risikobegreb 
om konsekvenserne af uønskede begivenheder. Disse konse-
kvenser kan enten lægges på en eller flere aftaleparter eller på 
en eller flere tredjeparter (f.eks. underleverandører, forsikrings-
selskaber, kautionister, garanter eller vedligeholdere).

I det følgende berøres nogle af de faktiske, retlige, planlæg-
ningsmæssige og forhandlingstekniske forhold, der gør sig 
gældende under et forhandlingsforløb. Fremstillingen tager sit 
systematiske udgangspunkt i de faktiske undersøgelser, par-
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terne baserer deres kendskab om hinanden på (2.2.). Den fo-
kuserer herefter på de retlige begrænsninger, der gør sig gæl-
dende under selve aftaleforhandlingen (2.3.). Derpå gøres 
nogle bemærkninger om, hvordan aftaleforhandlingen heref-
ter kan planlægges og struktureres (2.4.), inden det til sidst 
berøres, hvorledes man rent faktisk bør forholde sig, når selve 
forhandlingsdialogen er i gang (2.5-2.6).

2.2. Undersøgelser om modparten

2.2.a. Den forretningsmæssige betydning
Valget af aftalepart er en af de væsentligste beslutninger i en 
transaktion, der har blot nogen økonomisk betydning for par-
terne (hvad enten denne betydning skyldes, at transaktionen 
angår følsomme forhold, store værdier eller at den strækker sig 
over længere tid). Når det juridiske bureaukrati er overstået, 
beror transaktionens succes til syvende og sidst på parternes 
evne til at samarbejde samt på den tillid, der hersker mellem 
dem. Selv den bedste aftale kan ikke rette op på de vanskelig-
heder og ulemper, der følger af et dårligt forretningsmæssigt 
ægteskab – allerhøjest kan den afbøde visse retlige virkninger 
heraf.

Lovgivningen indeholder enkelte regler, der forpligter visse 
typer af aftaleparter til at anstille undersøgelser om hinanden. 
Af størst betydning er her reglerne i hvidvaskloven (lov om 
forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering 
af terrorisme). Lovens regler, der bygger på et EU-direktiv, er 
særdeles komplicerede og skal ikke gennemgås i detaljer her. 
De gælder primært for virksomheder inden for den finansielle 
sektor (se herved § 1, nr. 1-13), men med særlige modifikatio-
ner også for advokater, revisorer og ejendomsformidlere samt 
for leverandører af tjenesteydelser til sådanne virksomheder.

Ifølge lovens kapitel 3 skal de af loven omfattede virksom-
heder og personer gennemføre såkaldte kundekendskabspro-
cedurer (“know your costumer”- eller “KYC”-procedurer), 
som nærmere anført i lovens §§ 11-21, når de etablerer en for-
retningsforbindelse, når en kundes relevante omstændigheder 
ændrer sig, og i øvrigt på passende tidspunkter, se lovens § 10, 
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nr. 1. Denne procedure skal iværksættes, når virksomheden 
udfører en enkeltstående transaktion på mindst 15.000 euro, 
mere end 1.000 euro i form af en pengeoverførsel eller 500 
euro eller derover ved valutaveksling.

De nærmere krav til kundekendskabsproceduren beror på, 
hvilken type transaktion der er tale om. Helt generelt består 
den i en kontrol af kundens identitetsoplysninger på grundlag 
af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålide-
lig og uafhængig kilde, jf. § 11, nr 2. For fysiske personer skal 
der sikres identitetsoplysninger i form af navn og cpr-num-
mer. Har en person ikke et cpr-nummer el.lign., skal iden-
titetsoplysninger omfatte fødselsdato. Er kunden en juridisk 
person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cvr-num-
mer el.lign., jf. § 11, nr. 1. Dernæst skal der indhentes iden-
titetsoplysninger for den eller de “reelle ejere”, hvilket ifølge 
lovens § 2, nr. 9, omfatter den eller de fysiske personer, der i 
sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de 
fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller aktivitet 
gennemføres, dvs. i praksis ofte besiddere af kontrollerende 
ejerandele, samt direktions- og bestyrelsesmedlemmer.

Som i et ægteskab (jf. herved sammenligningen i Grundlæg-
gende aftaleret, afsnit 3.1.a.) er det væsentligt at få afklaret, om 
parterne passer sammen – om de med et moderne udtryk er 
“kompatible”. Under overfladen kan der skjule sig latente 
konflikter og disharmonier, der kan skabe problemer både før 
og efter opfyldelsen. Kompatibiliteten må være til stede på alle 
de områder, hvor transaktionen skaber kontakt mellem par-
terne. Den kan påvirke værdien af ydelse, vederlag og tredje-
mandsforpligtelser samt de aftaleretlige, etiske og politiske 
bindinger, aftalen skaber. Behovet for kompatibilitet er størst 
i transaktioner, der går ud på at etablere en ny forretning eller 
et nyt forretningsområde (f.eks. ejeraftaler, direktørkontrak-
ter, agentur- og forhandleraftaler).

Om en samarbejdspartner overhovedet er i stand til at præ-
stere hovedydelsen, og om han har fornøden finansiel styrke, tek-
nisk viden eller produktionsapparat for forretningsprojektet, 
er typisk hovedtemaet for parternes indledende sonderinger. 
Virksomheder, som er baseret på hver deres kvalitets- og pris-
koncept, vil sjældent have glæde af et forretningssamarbejde 
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(“mærkevare” eller “discount”?). Et godt branchekendskab vil 
typisk afsløre sådanne forskelle. På tværs af brancheskel kan 
det være vanskeligere at vurdere modparten også i denne hen-
seende. Her kan der være behov for at anstille egentlige un-
dersøgelser. Sådanne pre-contract studies kan udgøre en ganske 
væsentlig del af den samlede investering i transaktionen, lige-
som due diligence-undersøgelserne gør det forud for aftaler om 
virksomhedsoverdragelser. I begge tilfælde er indsatsen ikke 
alene nødvendig for partens beslutning om at indlede forret-
ningssamarbejdet, men også for den beslutning, långivere evt. 
skal træffe om at finansiere den.

Oversigtsmæssigt kan man sondre mellem opportunity studi-
es (den almindelige undersøgelse om forretningsmuligheder 
mv.), preliminary feasibility studies (de undersøgelser, der tager 
udgangspunkt i et givet investeringsobjekt, og som bedømmer 
dets forretningsmæssige potentiale) og feasibility studies (som 
angår transaktionens rentabilitet, og som bl.a. indbefatter vur-
deringen af markedets størrelse og prisfølsomhed, produk-
tionsomkostninger og salgsmuligheder).

En særlig form for undersøgelse angår modpartens finan-
sielle styrke. Normalt vil man gennemføre en kreditvurdering 
af sin kommende modpart, der bl.a. ser på, hvilken indtjening, 
hvilke omkostninger og hvilken kompetence denne har. Finans-
rådet (nu FinansDanmark) og DI har i 2010 i fællesskab ud-
arbejdet en “Tjekliste” med 10 punkter til brug for kreditvur-
deringer. Foruden de allerede nævnte parametre inddrager li-
sten også forhold som bestyrelse, økonomistyring, likviditet, 
finansiering, risikostyring, bankforbindelse, rådgivere (herun-
der revisor og advokat) og fremtidsudsigter. Ved at fokusere på 
disse punkter kan man bl.a. danne sig et indtryk af, hvorledes 
virksomheden vil klare sig under forskellige markedsbetingel-
ser.

Foruden disse undersøgelser om den forestående transak-
tion kan en part forudgående (ved såkaldt prækvalifikation, 
dvs. før man har besluttet sig for ham som aftalepart) og efter-
følgende (ved såkaldt postkvalifikation, dvs. efter at man i prin-
cippet – f.eks. efter en licitation – har udpeget modparten) 
opstille krav, som modparten forventes at opfylde. Sådanne 
krav kan f.eks. dreje sig om modpartens tekniske kompetence, 
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tidligere erfaringer med transaktioner som den omhandlede, 
ressourcer, kvalitets- og sikkerhedssystemer, økonomisk soli-
ditet, markedsandele og aftalerelationer, jf. i det hele de næst-
følgende afsnit. 

Præ- eller postkvalifikation gennemføres ofte forud for 
transaktioner, der berører store værdier, eller hvor der er ri-
siko for, at opstillede mål ikke opnås, som f.eks. ved transak-
tioner om udvikling af ny teknologi eller om bygge- og anlægs-
arbejder. Ved at gennemføre en prækvalifikation kan man på 
forhånd udskille parter, som ud fra de anførte prækvalifika-
tionskrav har en højere sandsynlighed end andre for at opfyl-
de aftalen. Som forklaret i afsnit 2.3.i. gennemføres offentlige 
udbudsforretninger vedrørende større transaktioner typisk i to 
etaper; først i et deludbud til prækvalifikation, og herefter i et 
udbud til endelig ordretildeling.

2.2.b. Offentligt tilgængelige oplysninger
En forundersøgelse, der søger at afdække, om parterne ud fra 
sådanne kriterier er de rette for hinanden, kan tage udgangs-
punkt i offentligt tilgængelige oplysningskilder.

Den mest nærliggende, og derfor mest benyttede, kilde til 
viden om en virksomhed finder man i dag på dens egen hjem-
meside, netsted eller profil på sociale medier. Herfra får man 
typisk både kendskab til dens præsentation af sig selv (herun-
der baggrund, ejerskab, forretningsmodel og nøglepersoner) 
og dens produkter. Forekomstsøgninger via søgeværktøjer 
som Google vil dernæst give mulighed for at indhente et væld 
af andre oplysninger, hvis indhold dog ofte fordrer en passen-
de portion kildekritik. Nogle oplysninger vil på søgetidspunk-
tet være forældede, andre af forskellige grunde ukorrekte. In-
ternetsøgninger på nøglepersoner i virksomheden vil på tilsva-
rende måde kunne give nyttig viden, herunder om den enkel-
tes ageren på sociale medier.

Mange af de registre, der føres af offentlige myndigheder, 
indeholder centrale og korrekte oplysninger om virksomhe-
derne. Ifølge § 11 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister 
(se lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006 med senere 
ændringer) registrerer dette register en række grunddata for 
juridiske enheder, herunder foruden enhedens CVR-num-

Oplysninger fra 

hjemmesider

Virksomheds-

registre mv.



2.2. UNDERSØGELSER OM MODPARTEN

50

mer, dens virksomhedsform, starttidspunkt, ophørstidspunkt, 
navn, adresse samt navn, adresse, stilling og CPR- eller 
CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere. Herudover regi-
streres branche (og eventuelle bibrancher), antal ansatte og 
det såkaldte P-nummer for tilknyttede produktionsenheder 
(jf. herom lovens § 6). Hovedparten af disse oplysninger kan 
enhver forlange meddelt, jf. nærmere lovens § 18. Registeret 
indgår i Erhvervsstyrelsens it-system.

I samme styrelse føres også et it-system over kapitalselska-
ber (aktie- og anpartsselskaber) samt virksomheder, der er re-
gistreret i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheder 
(LEV), jf. denne lovs § 10. Den primære information er her 
oplysninger fra årsrapporten (hvis virksomheden har pligt til 
at aflægge årsrapport, se herved § 3, stk. 1, i årsregnskabs-
loven), ledelsesforhold og vedtægter (herunder regler om teg-
ningsret mv.). Herudover kan man se selskabets størrelse og 
økonomiske soliditet, dets alder (hvilket kan rumme en an-
tydning af muligheden for at forestå fremtidige, nødvendige 
leverancer), aktionærer, hvis aktiebeholdning overstiger 5 % 
(jf. årsregnskabslovens § 104), og ikke mindst ledelsen. Nogle 
af disse oplysninger vil finde vej til aftalens partsangivelse, jf. 
nærmere afsnit 5.1.b.

En anden væsentlig informationskilde er de registre over 
patenter, varemærker, brugsmodeller og halvlederrettigheder, 
der føres for Patent- og Varemærkestyrelsen. Ved at studere så-
danne registre og databaser kan man få indblik i virksomhe-
dens planer for fremtidig produktudvikling. Ligeledes giver 
tingbogen en række oplysninger, der kan afgive information om 
virksomhedens finansieringsmæssige forhold, herunder pant-
sætning og (ofte) bankforbindelse mv.

I dag er en af de væsentligste informationskilder den nær-
mest endeløse mængde databaser, som er tilgængelige via in-
ternettet. Internetsøgninger på grundlag af virksomhedens 
navn eller navnet på nøglepersoner i dens ledelse vil hurtigt 
afsløre, hvordan virksomheden har optrådt, og hvilke aktivite-
ter den er involveret i. Samme funktion har de oplysninger, 
man kan udlede af private håndbøger som f.eks. Kraks Blå Bog 
eller oplysninger registreret i kreditoplysningsbureauer som 
f.eks. RKI Kreditinformation. Ligeledes kan pressens databaser 
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og fagteknisk litteratur indeholde væsentlige oplysninger om en 
kommende samarbejdspart – en litteratur, der også kan efter-
søges gennem offentligt tilgængelige databaser.

2.2.c. Interne oplysninger
For at vurdere en parts kompatibilitet kan det være nødven-
digt at skaffe interne oplysninger om parten. Sådanne under-
søgelser kan være vanskelige. Erhvervsvirksomheder har et 
særegent “privatliv”, hvis retlige konturer bl.a. sættes af de of-
fentligretlige regler om tavshedspligt og af reglerne om forret-
ningshemmeligheder i loven herom, se hertil afsnit 5.3.e. Der-
for er man som regel nødt til at spørge sig frem, også selv om 
temaet er følsomt, og anledningen til, at det rejses, er løse ryg-
ter. Jo mere intimt og forpligtende det planlagte samarbejde 
er, desto mere væsentligt er det at få alle usikkerheder afklaret. 
Undertiden kan det være relevant ligefrem at gennemføre en 
due diligence-undersøgelse hos hinanden, se hertil Enkelte 
transaktioner, afsnit 2.8.d. Det kan også være relevant at søge 
oplysninger indhentet via en privat efterforsker (“privat-
detektiv”). For en nærmere oversigt over grænserne for, hvilke 
former for efterforskning private efterforskere kan gennem-
føre, henvises til min artikel i Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 
2/2011. Redegørelsen er tilgængelig fra http://www.nft.nu/en/
redegorelse-om-de-retlige-problemer-ved-efterforsk-
ning-ved-mistanke-om-forsikringssvindel.

Databeskyttelseslovgivningen sætter visse begrænsninger i 
muligheden for (i diskretion) at foretage undersøgelser om 
andre personer og virksomheder (såkaldt business intelligence). 
Reglerne fremgår dels af EU’s forordning om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplys-
ninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og selve 
denne forordning, i daglig tale kaldet “GDPR”, dels af data-
beskyttelsesloven, nr. 502 af 23. maj 2018, som indeholder et 
antal supplerende bestemmelser til GDPR. Begge regelsæt 
forudsætter, at der foreligger en “behandling” af personoplys-
ninger. For at en undersøgelse om fysiske personers forhold 
skal betragtes sådan, skal den enten helt eller delvis være fore-
taget ved hjælp af automatisk databehandling (dvs. ved hjælp 
af it-systemer), eller (for anden ikke-automatisk behandling) 
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være eller blive indeholdt i et register, se herved databeskyttel-
seslovens § 1, stk. 2. Den indsamling, der alene sker fra mund 
til øre, vil derfor ikke være omfattet af reglerne. Fører indsam-
lingen til en tekst, der beskriver personen, og som enten læg-
ges ind i et it-system eller arkiveres systematisk, er man deri-
mod inden for anvendelsesområdet. 

Art. 5 i forordningen opstiller en række almindelige be-
handlingsprincipper om lovlighed og rimelighed, som i bund 
og grund går ud på, at man skal behandle personoplysninger 
lovligt, rimeligt og gennemsigtigt, og at man ikke må indsamle 
flere personoplysninger end nødvendigt for formålet. Foruden 
dette almene krav skal en indsamling opfylde kravene i GDPR 
art. 6 om “lovlig behandling”, der som udgangspunkt forud-
sætter samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), særlig hjemmel (art. 6, 
stk. 1, litra b-c) eller kvalificeret interessevaretagelse (art. 6, 
stk. 1, litra d-f). I det omfang behandlingen omfatter person-
oplysninger, der ikke er indsamlet hos den registrerede, er den 
dataansvarlige forpligtet til at meddele en række oplysninger 
herom til den registrerede, jf. nærmere GDPR art. 14. Bl.a. 
har den registrerede ret til at få oplyst, hvilken kilde personop-
lysningerne hidrører fra, og eventuelt hvorvidt de stammer fra 
offentligt tilgængelige kilder (art. 14, stk. 2, litra f). Derudover 
indeholder databeskyttelseslovens kapitel 4 særlige regler, der 
beskytter erhvervsvirksomheder mod visse behandlinger, her-
under om advarselsregistre og kreditoplysningsbureauer, se 
databeskyttelseslovens § 26, og om databehandling i udlandet, 
se databeskyttelseslovens § 31 og ligeleledes GDPR kapitel V. 

Mere nærgående undersøgelser af en kommende samar-
bejdspart vil derfor normalt kræve kontakt med nogen, der 
har kendskab til parten. Vejen hertil kan gå via referencer, se 
hertil afsnit 2.2.d.

Blandt de følsomme oplysninger, som en part kan ønske at 
få klarlagt om sin modpart, er oplysninger om enkelte medar-
bejderes forhold. F.eks. kan det være rimeligt at spørge, om 
nøglepersoner hos modparten har været dømt for kriminelle 
handlinger, der har relation til deres forretningsmæssige virke. 
Her kan det være relevant at kræve fremlæggelse af rene straf-
feattester for disse medarbejdere (som, hvis man vil være sik-
ker på rigtigheden, kan søges verificeret hos politiet). Lige-
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ledes kan det være relevant at stille mere nærgående spørgs-
mål til disse personer, eventuelt i enrum. Spørgsmål, der retter 
sig mod uformelle forhold i virksomheden såsom arbejdskli-
ma etc., kan i alle tilfælde fordre særlige undersøgelser og må-
ske også en særlig Gefühl. Her rækker tilfældige interviews må-
ske ikke.

Den part, der ønsker afklaring om et kritisk forhold, kan 
have en velbegrundet interesse i at få svarene dokumenteret i 
den efterfølgende aftale. Dette kan ske ved et løfte, som inde-
står for rigtigheden af en oplysning. Oplysningen kan også 
tænkes gjort til genstand for en konstaterende erklæring. Viser 
den sig efterfølgende at være ukorrekt og mod bedre vidende, 
kan den krænkede part efter omstændighederne gøre aftale- 
og erstatningsretlige sanktioner gældende (f.eks. i form af op-
hævelse af aftalen med krav om erstatning for de tab, den har 
påført), jf. nærmere afsnit 2.3.b. og Grundlæggende aftaleret, s. 
94 f.

2.2.d. Oplysninger fra tredjeparter
I et vist omfang kan man indhente oplysninger via kilder, hvis 
kontakt med parten intet har at gøre med de transaktioner, 
som aftalen skal regulere.

Den relevante brancheorganisation vil som regel gerne for-
tælle, hvilke virksomheder den har som medlemmer, hvor 
længe de har været medlemmer og i visse tilfælde også, om et 
medlem har været under konkursbehandling el.lign. Visse 
brancheorganisationer udøver en medlemskontrol, der inde-
bærer, at selve medlemskabet opfattes som en kvalitetssikring. 
En virksomhed, der er medlem af en sådan organisation, vil i 
konsekvens heraf indirekte stille oplysninger om sig selv til rå-
dighed for potentielle samarbejdsparter.

Fra gammel tid har handelskamrene fungeret som private – 
men undertiden statsstøttede – repræsentanter for hjemlan-
dets virksomheder til brug for deres adfærd på udenlandske 
markeder. Det har de gjort ved at afgive autoritative udsagn 
om disse virksomheders troværdighed og kreditværdighed. 
“Det Danske Handelskammer” er i dag en del af interesseor-
ganisationen Dansk Erhverv, og selv om organisationen stadig 
udfører den slags opgaver, har andre informationsveje fået 
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større betydning. I relation til eksportopgaver spiller navnlig 
udenrigstjenesten en rolle. Den støtte, der tilbydes ad disse ka-
naler, varierer fra land til land, alt efter eksporterhvervenes 
behov og de praktiske muligheder for at bedrive diplomatisk 
arbejde i værtslandet. I visse brancher er det almindeligt, at 
virksomheder lader sig kvalitetscertificere. Et certifikat er en 
konstaterende erklæring udstedt af en uafhængig (præsump-
tivt troværdig) tredjepart om et produkt eller en fremgangs-
mådes egenskaber. Certifikatet skaber både synlighed og tillid 
til disse egenskaber. Mange virksomheder lader deres produk-
tionssystemer kvalitetscertificere på grundlag af forskellige 
standarder, der enten er opbygget inden for den enkelte bran-
che (f.eks. på miljøområdet og inden for forsvarsindustrien), 
eller som knytter sig til den generelle ISO 9000-serie. Som 
grundlag for certificeringen beskriver virksomheden, hvilken 
fremgangsmåde den følger, og den certificerende tredjepart 
kontrollerer herefter, at denne fremgangsmåde stemmer med 
kravene i standarden, hvorefter certifikatet udstedes. I be-
kendtgørelse nr. 913 af 25. september 2009 er der givet regler 
om akkreditering af såkaldte “overensstemmelsesvurderings-
organer”. Akkrediteringen fastslår, at organet opfylder de krav, 
der er fastsat i bestemte harmoniserede standarder mv., jf. 
nærmere bekendtgørelsens § 2.

Et hyppigt anvendt oplysningsmiddel består i, at B anmo-
der A om at udpege et antal referencer til A’s nuværende eller 
tidligere forretningsforbindelser. Skal denne informationskil-
de have reel værdi, må B have mulighed for at kontakte refe-
rencen, hvilket måske kan føles ubehageligt. Referencer kan 
indhentes hos virksomhedens kunder, leverandører, fast advo-
katforbindelse, generalforsamlingsvalgt revisor, bankforbin-
delse, distributører, konkurrenter eller uformelle kontakter. 
Forskellige tredjeparter har mulighed for at forholde sig til 
forskellige spørgsmål, f.eks. om A er involveret i retssager, om 
A er kendt for at opfylde sine forpligtelser prompte, om ønsket 
om en aftale med B er affødt af tidligere mislykkede projekter 
mv.

Nytteværdien af en reference afhænger af, hvad referencen 
kan eller vil udtale sig om. En henvendelse til tredjeparten må 
derfor præcisere, hvilke konkrete spørgsmål der ønskes belyst 
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(f.eks. om personlige, økonomiske, driftsmæssige, tekniske, 
psykologiske eller andre forhold). En særlig reference sui gene-
ris er bankers soliditetserklæringer, hvori der gives oplysninger 
om kunders kreditværdighed. Se hertil Enkelte transaktioner, 
afsnit 3.6.f.

Når en reference kan afsløre en relation, som ikke er kendt 
for omverdenen (f.eks. at man har konsulteret terapeut, advo-
kat eller læge), eller når referencen i øvrigt er underlagt tavs-
hedspligt, kræver brug af referencer hovedpersonens samtyk-
ke. Et sådant samtykke kan være aftalt på forhånd, se hertil 
afsnit 5.3.f.

2.2.e. Prøveforløb mv.
Står man foran et længerevarende, værdifuldt og forpligtende 
samarbejde med en part, hvis evner til at præstere ydelsen 
man ikke føler sig tryg ved, kan transaktionen indledes med et 
eller flere prøveforløb. Sådanne forløb kan enten give parterne 
mulighed for at komme fri af aftalen (hvis det f.eks. viser sig 
uforudset vanskeligt at samarbejde eller at nå de fastsatte mål) 
eller at genforhandle dens vilkår. I aftaleforhold med præceptiv 
regulering af adgangen til opsigelse kan denne mulighed være 
begrænset. F.eks. giver funktionærlovens § 2, stk. 5, hjemmel 
til ansættelse på prøve, når arbejdsgiveren godtgør, at der er 
truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og 
arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder.

Et prøveforløb kan for det første realiseres gennem pilotpro-
jekter, hvor parterne afprøver deres samarbejde på et begræn-
set område, der er repræsentativt for den kommende transak-
tion. Et pilotprojekt kan afsløre, hvordan modparten træffer 
beslutninger, kvalificerer og afvejer hensyn, opfylder pligter 
eller undskylder eller måske ligefrem bortforklarer ikke-opfyl-
delse.

Beslægtet med pilotprojektet er det faseopdelte aftaleforløb, 
der tillader den ene part – eller begge – at træde ud af aftalen 
efter afslutningen af en nærmere præciseret fase. I et udvik-
lingsprojekt, som parterne ikke har fuldt overblik over på afta-
letidspunktet, kan det f.eks. aftales, at leverandøren i en første 
fase udarbejder et oplæg, der viser, hvordan han vil gennem-
føre opgaven, og til hvilken pris. Efter denne fase kan parterne 

Problemstillingen

Pilotprojekter

Faseopdeling



2.2. UNDERSØGELSER OM MODPARTEN

56

vurdere, om pris og indsats står mål med hinanden. Er svaret 
ja, videreføres aftalen i en ny fase. Er det nej, afsluttes samarbej-
det, eller det genforhandles med sigte på efterfølgende faser. En 
sådan løsning har dog sin pris. Udsigten til et genforhand-
lingsforløb, hvis udfald man ikke kender, kan lægge en dæm-
per på villigheden til at foretage længerevarende investeringer 
i transaktionen.

Et eksempel på en faseopdelt transaktion er de aftaler om 
“skiverådgivning”, der ofte indgås inden for byggeriet, jf. 
Gjedde-Nielsen & Hansen (2013), s. 69 f., og til illustration 
TBB 2014.859 VBA om betalingspligten, ved standsning af et 
rådgivningsopdrag. Rådgiverens opgave er her afsluttet, når 
hver enkelt “skive” er skåret ud af det samlede projekt. Derfor 
kan rådgiveren hverken modsætte sig en yderligere bearbejd-
ning af projektet eller stille honorarkrav for næste “skive”. En 
anden slags faseopdeling, der praktiseres i byggeriet, er for-
projektet (hvor et godkendt forslag gennemarbejdes i en sådan 
grad, at der er grundlag for myndighedsansøgninger) og ho-
vedprojektet (hvorved opgaven angives så detaljeret, at der kan 
indhentes tilbud).

En variant af pilotprojektet og den faseopdelte aftale er den 
aftale, der indbygger en særlig afklaringsfase umiddelbart efter 
aftaleindgåelsen, se herved Enkelte transaktioner, afsnit 5.1.f. 
Denne fase anvendes til at undersøge, om det er nødvendigt 
eller hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere de krav, der 
fremgår af den kravspecifikation, der ligger til grund for trans-
aktionen, herunder om kundens eksisterende systemer lever 
op til de krav, det leverede udstyr stiller. Ofte vil man gennem-
føre et kort og intensivt forløb (med workshops, analyser og 
demonstrationer mv.), hvor det er meningen, at hver af parter-
ne skal fremkomme med de forslag, de måtte have til præcise-
ring eller supplering af kravspecifikationen.

Se f.eks. reglerne herom i K02 pkt. 5.1.1, der lyder som følger:

“I overensstemmelse med tidsplanen gennemføres en afklaringsfase, der 
omfatter alle dele af de ydelser, der skal leveres under Kontrakten, med 
særlig vægt på Leverancen. Såfremt Kunden i forbindelse med kon  - 
trakt underskrivelsen bestiller en eller flere Optioner til levering samti-
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