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1. Introduktion - Offshore miljøet – "drivers"
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1. Introduktion - Offshore vind i Danmark

Kriegers Flak 600 MW

Horns Rev 3 400 MW

Kilde: Vindmølleindustrien
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1. Introduktion - Offshore vind i Europa
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1. Introduktion - Olie og gas i Nordsøen

Kilde: Energistyrelsen
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Generelle overvejelser2



2. Offshore - særskilt juridisk disciplin?
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• Aftale/obligationsret

• Entrepriseret

• Søret

• Offentlig ret

• Miljøret

Klassiske retsdiscipliner
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• På land

• På hav

Opfyldelsesstedet
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• Civil law

• Common law

Retstraditioner
03

• Materialeleverancer

• Tjenesteydelser / services

• Tilvirkning

Ydelser
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2. Offshore entreprise som særskilt juridisk disciplin?

• Offshore - baggrundsret eller almindelige principper med særlige hensyn

• Værksleje – frembringelse/entreprise – løsøre/tilvirkning af løsøre (KBL § 2)

• Torsten Iversen, "Entrepriseret", 2016

"En særlig form for entreprise, der har været i rivende udvikling siden midten af det 20. århundrede, er

konstruktionen af såkaldte off shore-anlæg (fortrinvis boreplatforme)"

• Knut Kaasen, "Petroleumskontrakter", 2006

"Det er etter dette noe usikkert hvorvidt kjøpsloven gjelder som bakgrunnsrett for NF/NTK, men

konklusjonen må trolig bli at den gjør det"

NF er Norsk Fabrikasjonskontrakt

NTK er Norsk Totalkontrakt

9



2. Offshore entreprise som særskilt juridisk disciplin?

• CISG, Art. 3(1)

"Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be considered sales unless the

party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of the materials necessary for such

manufacture or production."

Kilde: Amund Bjøranger Tørum, Additional payment based on “hardship” in “construction sales contracts” (EPC-contracts) governed by CISG?", 2014
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2. Hvilke kontrakter bruges almindeligvis i Nordsøen?

Offshore

Konstruktions-
kontrakter

Services
Leverandør-
kontrakter

Transportkontrakter

Vind E&P

FIDIC

NF / NTK / Logic + individuelle

FIDIC + 

Individuelle
Logic FIDIC + 

Individuelle
Logic BIMCO/BIMCO
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2. Baggrundsret - udfyldning

Hvordan skal aftaleforhold udfyldes (udfyldningsregler)?
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Udvalgte problemstillinger3



ANS

Ændringer i arbejdet



Ændringer - udvalgte emner fra onshore entreprise

15

Bygherrens ret til ekstraarbejder?:

Onshore (AB 92 + baggrundsret): HR: BH har ret til ekstraarbejder, § 14. 
U: ikke ”naturlig sammenhæng”, jf. § 14.

Offshore (reguleret): HR: BH har ret til ekstraarbejder.
U: ”Arbejde der er ligger udenfor hvad der med 

rimelighed kunne forudses ved 
indgåelse”

Hensyn og fortolkningsinput til evt. ”baggrundsrets tendenser”; 

• Påvirkning fra brede træk i standard aftaler ? -> udvidet ret (eks. tid)

• Species/genus betragtninger (eks. Standard WTG vs Topside EPC på 
konceptniveau)?

• Bygherrens særligt dominerende stilling – projekternes længde, kompleksitet og 
interfaces?

• Gælder noget særligt alt efter; leveringssted og stadie (værdispildsbetragtning)? 



Ændringer – udvalgte emner fra onshore entreprise
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Entreprenørens ret til ekstraarbejder?:

Onshore (AB 92): HR: E har ret til ekstraarbejder, § 14. 
U: BH kan argumentere for ”særlige 

omstændigheder”, jf. § 14.

Onshore (baggrundsret): HR: E har ÷ ret til ekstraarbejder i hvert fald før 
AB 92, og formentlig fortsat

Offshore (reguleret): HR: E har ÷ ret til ekstraarbejder.

Hensyn og fortolkningsinput til evt. ”baggrundsrets tendenser”;

• Tilvirkningsstedet eks. hovedentreprenørens værft

• Bygherrens accepterede dominerende stilling

• Generel accept af skarpe projektfaser / vejr vinduer etc.

• Fysiske og økonomiske begrænsninger i adgangen til kontraktobjektet 

• Sikkerhed (fx SIMOPS)



Ændringer – udvalgte emner fra onshore entreprise
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Hvad kan ændres?:

Onshore (AB 92 + baggrundsret): HR: ”Art og omfang”, men ikke ”tid og betaling”. 

Offshore (reguleret): HR: Oftest udvidet med ”tid”. 
U: Kontrakter om ”spread” og ”prior 
commitments”. 

Gælder en udvidelse med ”tid”, som baggrundsret?

Hensyn og fortolkningsinput til evt. ”baggrundsrets tendenser”;

• Bygherrens accepterede dominerende stilling

• Omkostning ved forsinkelse er massiv (standard aftalerne – bredt set)

• Spreads kan styre markedet – alt tilrettelægges herefter

• Begrænsninger i mulighed for skifte entreprenør (fase, sikkerhed og vejr)



Ændringer – udvalgte emner fra onshore entreprise
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Betingelser for stiftelse af betalingskrav:

Onshore (AB 92 + baggrundsret): ”HR”: Skriftlig anmodning fra BH, § 14, men i 
realiteten; 
1) ”Bestilling” – ingen formkrav, eller
2) ”Nødvendighed” – for entreprisen eller fremdrift, 

eller
3) ”Berigelse” (måske..?) – for at forhindre BH 
berigelse 

Offshore (reguleret): HR: Instruktion eller ændring – specificeret og med 
adskillige formkrav. 

Gælder formkravene i offshore regi, som gyldighedskrav eller bevisregler? 

Overvejelser om ”bestilling”: 

• Praksis samt aftalernes mulighed for at påvirke beviset (KFE 1996.47 – ”gratis 
ydelserne”)

• Lang forberedelse / vane for skriftlighed (verificering / sikkerhed)



Ændringer – udvalgte emner fra onshore entreprise
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Betingelser for stiftelse af betalingskrav fortsat…

Overvejelser om ”nødvendighed”: 

• Brownfield vs. Greenfield (ND 1972.566 FHD ”den nødvendige reparation af bil”)?



Tid og forsinkelse



Tid og forsinkelse – i praksis

Split mellem:

• Konstruktion

• Leverance

• Transport

• Installation

Større grænseflader:

• Fundamenter/Jackets

• Kabler/rør

• WTG/Topsides

• Transformer
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Tid og forsinkelse – eksempler på særlige forhold

• Anvendelse af "vinduer" – kan der være tale om en form for slæk? Hvem 
bærer risikoen for mistet vindue?

• Transport og installation – "afbrudt" sekvens

• "Completion", "Ready for Sail-away" vs. "Delivery" – forskel mellem 
mekanisk færdiggørelse, "load out and sea-fastening" og faktisk levering!

• Delafleveringer af moduler – eksempelvis en "Jacket" vs en "Topsides". 
Skal det betragtes som hel eller delvis aflevering/levering? 

• Normalt at forsinkelse specifikt er knyttet til kritiske milepæle – NF Art. 24
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Tid og forsinkelse - udgangspunktet 

• Forsinkelse efter dansk entrepriseret – AB og alm. entrepriseretlige regler

• Misligholdelse og ansvar ved overskridelse af aftalt tidsfrist, AB § 25, stk. 1 

• AB § 24 – EOT

• Erfaringsmæssigt er EOT i onshore entreprise typisk et spørgsmål om 
konsekvens af ændringsarbejder og anden entreprenørs forsinkelse
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Tid og forsinkelse

Kontrakt start

a. Tidsplan/ 
arbejdsplan 

b. mellem og 
sluttermin(er)

Eksekvering

a. Fremdriftsrisiko

b. "EOT"

c. Suspension

Tests on 
Completion

a. Pre-commissioning

b. Commissioning

c. Trial tests

Completion & 
Taking-over

a. Hook-up/Trial Test

b. Retsvirkning

b. Performance 
Guarantee
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Tid og forsinkelse - eksekvering

• I kontrakterne har parterne ofte nøje defineret de respektive risikosfære, eksempelvis
"Adverse Weather", "Change of Law" eller "Site Data"

• I kontrakterne er ofte indeholdt bestemmelser om hurtig varsling og stillingtagen til
grundlaget for EOT

• I kontrakterne er ofte indeholdt udtrykkelig arbejdspligt for Contractor uanset
uenighed, se eksempelvis NF Art. 15.

Contractor's risk, e.g. interface management, 

cooperation mgt, access routes on and offshore 

Company's risk, e.g. change of laws, 

adverse weather etc.

Shared risk events, e.g. insufficient grid and force 

majeure
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Tid og Forsinkelse - eksekvering

Håndtering af "adverse weather" risiko er et type eksempel ved:

• Identifikation af en risiko (vind, bølger, strøm, sigtbarhed, is)

• Definition af "adverse weather" ved specifikke værdier/data og målepunkter 
og fordeling af risikoen

• Specifikke "carve-outs" – "Captains Call", "Crane Operator" eller MWS-
inspection note

• Virkning af "adverse weather" – EOT og/eller costs (rate – "Waiting on 
Weather Rate")
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Tid og Forsinkelse - eksekvering

TSA 8.4 – eksempel på "Company risk events"
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Tid og forsinkelse – elementer af tid

Kontrakt start

a. Tidsplan/ 
arbejdsplan 

b. mellem og 
sluttermin(er)

Eksekvering

a. Fremdriftsrisiko

b. "EOT"

c. Suspension

Tests on 
Completion

a. Pre-
commissioning

b. Commissioning

c. Trial tests

Completion & 
Taking-over

a. Virkning

b. Performance 
Guarantee
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Tid og forsinkelse – dagbøder og mellemterminer

• KfE 96.47 

(i) klar og utvetydig hjemmel

(ii) afgørende terminer for byggeriet

(iii) løbende nøjagtig notering

(iv) ganske særlige omstændigheder

• Nyere praksis

• T:BB 2008.701 "Prøveboligen"

• KfE 2009.320 "Opgang I"

• T:BB 2011.331 "Opgang II"

• T.BB 2016.541 
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Tid og forsinkelse – dagbøder og mellemterminer

T. Iversen, Entrepriseret, 2016, s. 510:

"Den restriktive voldgiftspraksis er dog forståelig, når hele entreprisen er overladt til en 
total- eller hovedentreprenør, da overskridelse af mellemfrister her sjældent er af reel 
betydning for bygherren." 

Mellemterminer har ofte en særlig begrundelse i offshore-entreprise som følge 
af:

• Reelt behov for mellemfrister for aktiviteter i EPC (totalentreprenør) –
eksempelvis for timing af transport fra værft 

• Reelt behov for mellemfrister for at sikre levering af projektmateriale eller del af 
kontraktobjektet (i EPC) – eksempelvis på grund af opfyldelse af 
myndighedskrav eller før sæsonen afsluttes
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ANS

Ansvar



Knock-for-knock er afgørende relevans…

20. april 2010
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Introduktion – indhold og udformning

• En fravigelse af dansk rets almindelige erstatningsregler, hvor ansvaret for skader

placeres hos skadevolderen.

• I stedet aftales skadesløsholdelse med det indhold, at et nærmere bestemt økonomisk

tab bæres af den part, som har påtaget sig skadesrisikoen.

• Almindeligvis fordeles skadesrisikoen i følgende tre hovedgrupper:

Parten "selv"

•Parten selv

•Partens ansatte

•Partens 
kontraktsparter

Kontraktparten

•Kontraktsparten
selv

•Kontraktspartens
ansatte

•Kontraktspartens
kontraktsparter

Tredjemænd

• Alle skader på 
tredjemænd 
uden tilknytning 
til projekt (ej 
omfattet af 
øvrige 
kategorier)
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Introduktion – indhold og udformning – 3 principper

Gensidigt afkald på at rejse krav uanset 
opfyldelse af alm. erstatningsbetingelser

Et frafald af regres for krav rejst af 
ansatte (og tredjemænd)

Gensidig skadesløsholdelse for krav, som 
modpart har måtte afholde til dækning af 
krav fra ansatte (eller tredjemænd)
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Introduktion – indhold og udformning – "familien"

Bygherre

Installationsskib Leverandør

Contractor

Subcontractor Supplier

Kontrakt med KfK
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Typiske risikotilfælde
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r • "Removal of 
wreck/debris"

• Forurening, 
herunder fra 
skibe/fartøjer

• IP infringement
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• Indirekte tab

NF Art. 30

Logic WS Art. 19

NF Art. 30

Logic WS Art. 19

NF Art. 32

Logic WS Art. 21.2
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Historik og hensyn

Forudberegnelig risikoplacering og 
reduktion af transaktionsomkostninger

Forsikringsmæssige hensyn

Præventive hensyn - "Loss prevention"
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Vil knock-for-knock blive opretholdt ved grov uagtsomhed og 
forsæt?

38

K-f-K klausuler vil indledningsvist blive underlagt almindelig juridisk metode – fortolkning,

supplering og gyldighed

• Er tabet omfattet af klausulen?

• Klausulen er almindelig i (specifikke del af) branchen? Standardvilkår?

• Samlet afvejning af:

• Konkret indhold af klausul,

• Omstændigheder ved tilblivelsen,

• Karakteren af den udviste skyld,

• Forsikringsdækning og,

• De konkrete skader.



Vil knock-for-knock blive opretholdt ved grov uagtsomhed og 
forsæt?

39

• Hvordan vil tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt blive behandlet?

• Specifik inklusion af grov uagtsomhed/forsæt i klausulen eller ej?

• Dansk ret, ref. U2005.2438H (grov uagtsomhed indebar ikke, at

ansvarsbegrænsningen i NSAB blev tilsidesat)

• Norsk ret, ref. Gulating lagmannsrett (LG-2012-77280) – tilsidesættelse af K-f-K

• Engelsk ret, ref. Canada Steamship Lines v Regem mfl.

• Professionelle parter

• U1999.1161H (Mazda) (transportøren ikke var ansvarlig ved grove fejl "…ikke er

usædvanlig i international liniefart”)

• Personskade vs tingsskade vs formueskade?

• Forskel på grov uagtsomhed og forsæt?

• U2006.632H (mulighed for forsikring / balanceret dokument, forsæt ikke omfattet

af NSAB – Aftl. § 36)

• Ledelse vs. menig medarbejder

• Engelsk ret, re. A Turtle Offshore SA v Superior Trading (The A Turtle)

• Mulighed for forsikringsdækning?

• Macondo i Danmark…?

• D.L. 5-1-2 og Order Public?



Vil knock-for-knock blive opretholdt ved grov uagtsomhed og 
forsæt?
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• Hvordan vil tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt blive behandlet?

• Carve-outs – eksempelvis at K-f-K ikke skal gælde alligevel i tilfælde af "forsæt" eller ikke

skal gælde over en vis beløbsgrænse?

Om Knock-for-knock:

• Hans Jacob Bull, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, 1988

• Korsgaard Christensen & Klingberg-Jensen, "Knock-for-Knock" klausuler under dansk ret, ET14.273

• Richard W. Williams, "Knock-for-knock clauses in offshore contracts – the fundamental principles", Offshore Contracts

and Liabilities, 2015

• Lando & Kofoed Mortensen, "When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid", 2016

• Sylvie Cavaleri, "The validity of knock-for-knock clauses in comparative perspective", European Review of Private law,

2017



20. november 2017

Q&A
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