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MASKININDKØB
AGENDA

� Introduktion til emnet

� Udvalgte emner inden for maskinindkøb
• Aftalens opbygning
• Kravspecifikation / ydelsesbeskrivelse
• Systemansvaret
• Sliddele
• Grænseflader

� Udvalgte klausuler i kontraktgrundlaget
• Levering, overtagelse og risiko
• Misligholdelse og sanktioner
• IPR 
• Forsikring, ansvar og garantier

� Retssager og voldgift



INTRODUKTION



INTRODUKTION
MASKINLEVERANCER

� Stadigt stigende opmærksomhed på omkostninger og effektivitet

� Der bruges færre midler på konsulentbistand i forberedelsesfasen og under 

implementeringen

� Der skæres ned på supplerende ydelser – herunder uddannelse og 

driftsassistance

� Større følsomhed over for ”nedetid”

� Der er ikke samme tradition for gennemregulerede kontrakter som inden for fx IT-

og entreprisebranchen

� Anlægsinvesteringer ender ofte med at blive dyrere end budgetteret

� Mange glemmer at tage driftsøkonomien i betragtning(!)



INTRODUKTION
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GRUNDREGLER OG DEFINITIONER

Vigtige grundregler:

� Dansk kontraktsret

� Kontraktsdisciplin

� Contract Management

� Turnkey vs. Komponentleverance

10/03/2017



GRUNDREGLER OG DEFINITIONER
DANSK KONTRAKTSRET

� Aftalefriheden respekteres!

� Aftaler mellem professionelle erhvervsdrivende håndhæves – medmindre ufravigelig lovgivning

� Meget få restriktioner

� Men lovgivningens almindelige regler er som klar hovedregel ikke brugbare/anvendelige

� Generelle principper for aftalefortolkning

1. Ordlyden går forud!

2. Formålet bag aftalen, formuleringen eller samarbejdet i det hele taget

3. Fortolkning imod den, der var nærmest til at afklare en uklarhed/tvivl

4. Fortolkning imod ”forfatteren”

5. Valg af den mindst indgribende forståelse af en uklar bestemmelse

� Kunsten er at adressere alle væsentlige emner på en klar og utvetydig måde!

10/03/2017



GRUNDREGLER OG DEFINITIONER
KONTRAKTSDISCIPLIN

� ”Fordelene ved en gennemarbejdet kontrakt fortabes ofte i diplomatiet” 

� En gennemarbejdet kontrakt hviler på følgende forudsætninger:

� Kontrakten og dens bilag (og ikke andet) regulerer leverancen 

� Alle ændringer til kontrakten skal foretages skriftligt og med indsigt i kontrakten

� Alle ændringer til kontrakten skal tage hensyn til ”bi-virkninger” andre steder i kontraktgrundlaget

� Alle rettigheder og forpligtelser håndhæves (eller frafaldes) aktivt – og ikke ved passivitet

10/03/2017



GRUNDREGLER OG DEFINITIONER
CONTRACT MANAGEMENT

� Manglende håndhævelse af rettigheder kan medføre retstab (passivitet)

� Kontrakten skal ikke ligge i skuffen – den er ”køreplanen” for projektet

� Kortlæg de vigtigste rettigheder i kontrakten (før og efter overtagelse)

� Kortlæg og styr efter vigtige ”milestones” – fakturaer må aldrig komme som en overraskelse

� Enhver misligholdelse skal påtales aktivt og på skrift (selv hvis konsekvensen er tilgivelse) 
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GRUNDREGLER OG DEFINITIONER
TURNKEY VS. KOMPONENTLEVERANCE

Sondringen mellem turnkey og simpelt komponentindkøb er afgørende!

� Definitionen er ikke helt klar i alle jurisdiktioner (og slet ikke i Danmark) – de mest anerkendte 

definitioner er:

� ”Turnkey, in principle, means a contract whereby the contractor provides whatever is necessary for a certain purpose.”

� “…a contract where the essential design emanates from, or is supplied by, the Contractor and not the owner, so that the legal 
responsibility for the design, suitability and performance of the work after completion will be made to rest … with the 
contractor …. 'Turnkey' is treated as merely signifying the design responsibility as the contractor's.”

� ”Program, project, solution, or system where the contractor or provider undertakes the entire responsibility from design 
through completion and commissioning. The client or customer only has to turn the proverbial key to make everything function 
as it should.”

� Leverancen fungerer ikke som forudsat – det klare udgangspunkt er, at leverandøren er 

ansvarlig!

10/03/2017



AFTALENS OPBYGNING



AFTALENS DOKUMENTER
TYPISKE DOKUMENTER

� Tilbud

� Ordre

� Ordrebekræftelse

� Korrespondance

� Hovedaftale

� Vedligeholdelsesaftale

� Kravspecifikation

� Ydelsesbeskrivelse 

� Performancegarantier

� Grænseflader

� Standardbetingelser / ”opsamlingsvilkår”



AFTALENS DOKUMENTER
TYPISKE UDFORDRINGER

� Ingen prioritering af aftalens enkelte dokumenter

� Mangelfuld individuel aftaleregulering

� Komponentspecifikationer

� Generiske skitser og diagrammer

� Standardvilkår

� Ofte består meget af ”aftalen” af korrespondance 

� Standardvilkår anvendes ukritisk og er ofte irrelevante eller forstyrrende for 

forståelsen

� Uoverensstemmelser mellem kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse

� Almindelige fortolkningsregler fører ingen vegne



AFTALENS DOKUMENTER
FORTOLKNINGSREGLER OG PRINCIPPER

� I en retssag eller voldgiftssag vil dommeren anvende almindelige 

fortolkningsprincipper:

� Hvad siger loven?

� Koncipistreglen – fortolkning imod forfatteren

� Hvem er nærmest til at afklare uklarhed? 

� Princippet i AB 92 § 2, stk. 2 og § 3, stk. 4

� Forhandlede dokumenter forud for standarddokumenter

� Hvem burde have indset uklarheden?

� Rådgiver over for lægmand



EKSEMPEL

By discrepancies or inconsistencies between the individual appendices and 

their enclosures, Document A shall prevail over Document B, Enclosure 1 

shall prevail over Enclosure 2, etc.



KRAVSPECIFIKATION

YDELSESBESKRIVELSE



KRAVSPECIFIKATION VS. YDELSESBESKRIVELSE
KONFLIKT

LØSNING PÅ PROBLEM

”Rensning og desinficering af 
spildevand udledt fra virksomhedens 
metalproduktion” 

SPECIFIKT PRODUKT

”Mekanisk filterrensningsanlæg, 
mod. BB-04s samt UV 
desinfektionsanlæg RR16-UV…”

SÆLGERKØBER

Vanskeligt at beskrive:

- Hvilken volumen?
- Hvor hurtigt (flow)?
- Transport af vand?
- Metode?
- Resultat?
- Standarder/målemetoder?

Klassisk formulering:

”Køber har anmodet om et 
rensningsanlæg til rensning og 
desinficering af spildevand…

Sælger har valgt at opfylde leverancen 
med et BB-04s rensningsanlæg samt…”



EKSEMPLER
LEVERANDØRENS FORPLIGTELSE

RESULTATFORPLIGTELSE

”… Leverandøren forpligter sig til at levere, montere og idriftsætte et 
anlæg til behandling af Købers metalemner i overensstemmelse 
med de angivne krav til hastighed, præcision og driftstid…”

INDSATSFORPLIGTELSE

”…Leverandøren forpligter sig til at levere de i tilbuddet 
specificerede komponenter og hardware og skal desuden levere 
200 mandetimer til projektet med henblik på at montere, installere 
og idriftsætte et anlæg til behandling af …”

FUNKTIONSLEVERANCE

”Resultatet af Leverandørens samlede ydelse skal sætte Køber i 
stand til at øge sin produktionshastighed på Købers ”Linje 5”  uden 
behov for yderligere investeringer i anlæg eller bemanding…”



EKSEMPLER
”UHELDIGE” FORMULERINGER



KRAVSPECIFIKATION OG YDELSESBESKRIVELSE
TYPISKE MANGLER - VOLDGIFTSPRAKSIS

� Der sker ingen afklaring

� Krav til betjening 

� Krav til bemanding og overvågning

� Krav om uddannelse og/eller certificering

� Krav til tilgængelighed for rengøring og service

� Definition/afgrænsning af sliddele

� Sammenhæng med performancegarantierne

� Sammenhæng med prøvekriterierne

� Grænsefladebeskrivelser

� Køber har dikteret en løsning, som er uhensigtsmæssig

� Modsigelser uden prioritering



KRAVSPECIFIKATION OG YDELSESBESKRIVELSE
PRINCIPIEL AFKLARING

� Der bør tages udtrykkelig stilling til leverandørens ansvar

KOMPONENTER TURN-KEY

Supplier delivers to Buyer the parts and 
components, which are exhaustively
specified in Exhibit...

Supplier delivers to Buyer a complete
steam dryer, capable of handling Buyer’s
raw material of beet pulp at the 
capacities and specifications described in 
Exhibit… 

GRÅZONEN!

Typisk leveret uden egentlig driftsprøve 
– fx blot med henvisning til Incoterms

Typisk leveret og overtaget efter bestået 
driftsprøve



”TURN-KEY”

(SYSTEMANSVARET)



TURN-KEY
DEFINITION

� Definitionen af begrebet ”Turn-Key” er ikke entydig i Danmark!

� Package Supply

� Systemleverance

� Totalleverance

� Indholdet varierer efter branchekutyme og historik (IT-leverancer, byggeri/entreprise, 
rådgivning etc.)

� Inden for maskinleverancer er der ikke nogen fast forståelse af systemansvaret

� Derfor – nødvendigt at regulere ansvaret klart og udtrykkeligt i aftalegrundlaget



TURN-KEY
ANVENDELSE

FORSTÅELSEN I VOLDGIFTSPRAKSIS

� Skærper leverandørens ansvar (alt andet lige)

� Typisk ved afgrænsning af offergrænsen (umulighed)

� Ved fortolkning af garantier 

� Ved udfyldende afgrænsning af leverandørens ydelse

� Minimerer risiko for prisjustering

� Formodning for, at købers medvirken ikke er nødvendig

� Formodning for, at leverancen overholder gældende regler

� Formodning for, at leverancen matcher købers øvrige grænseflader



TURN-KEY
ANVENDELSE

FORSTÅELSEN I VOLDGIFTSPRAKSIS

� Europæisk kontraktfortolkning er fortsat under indflydelse fra amerikansk ret 

� ”Turn-key” sidestilles med, at leverandøren bærer ansvaret for ”fitness for purpose”

� Dvs. vigtigt for køber at beskrive sit formål (”purpose”) – og ikke så meget andet(!)

� Dog altid:

� Miljø

� Driftsforudsætninger

� Grænseflader

� Performancekrav



SLIDDELE



SLIDDELE
EN KORT KOMMENTAR

� Sliddele er ofte overset både i de tekniske bilag og i kontrakten

� Konsekvensen opleves ofte først efter længere tids drift – driftsbudgettet kan ikke 
holdes(!)

� Mange standardvilkår tager ikke stilling til sliddele

� Købers COO holder ikke - er det en mangel(?)

EKSEMPEL

”Som sliddele anses samtlige komponenter i eller med berøring til 
Anlæggets bevægelige dele, som har en holdbarhed under 6 måneder ved 
normal drift”



SLIDDELE
DANSK RET

 HVIS INGEN GARANTIER

� Inden for reklamationsperioden (typisk 1 – 3 år) vil der kun være tale om en 
mangel, hvis sliddelen selvstændigt har været mangelfuld eller levetiden har 
været væsentligt kortere end forventeligt (konstruktionsfejl?)

� Uden for reklamationsperioden er der intet ansvar hos leverandøren

HVIS RELEVANTE GARANTIER

� Komponentgarantier bliver ofte afgivet for perioder på 2, 5, eller 10 år 

� Sælger risikerer derfor at skulle udskifte sliddele i hele garantiperioden

� I praksis ses der dog eksempler på, at komponenter, som må ”forventes” at 
skulle udskiftes med jævne mellemrum, bliver undtaget fra garantiforpligtelsen
(TYPISK DANSK/NORDISK FORTOLKNING)



SLIDDELE
AFTALEN

� Leverandøren bør forpligtes til at specificere sliddele udtømmende

� Listen over sliddele skal angive:

� Komponentens forventede eller garanterede levetid (aftal driftstid)

� Komponentens pris/prisniveau

� Forventet eller garanteret prisniveau

� Klar angivelse af dele, som er produceret af tredjemand

� Angivelse af estimeret eller garanteret tid for udskiftning (nedetid)

OBS:

Mange standardvilkår/leverandøraftaler betinger garantiansvar af, at 
leverandøren udskifter og servicerer og/eller der anvendes originale dele!

Bør ikke accepteres



GRÆNSEFLADER



GRÆNSEFLADER
EN KORT KOMMENTAR

� Grænseflader er ofte genstand for tvister

� En mangelfri maskine/anlæg er værdiløst, hvis der ikke er fuld integration med 
købers produktionsmiljø:

� Software (OBS: tredjemandsrettigheder)

� Mekanisk uoverensstemmelse (in-take, drop-off, supply, etc.)

� Montering (bygningen, gulvet, væggen)

� Performance-mæssig uoverensstemmelse (hastighed, konsistens, form)

� Juridisk uoverensstemmelse

� Isoleret betragtet er et svigt i integrationen med grænseflader ikke nødvendigvis 
en mangel ved maskinen/anlægget



GRÆNSEFLADER
EN KORT KOMMENTAR

� Risikoen for integration med grænseflader er en af de væsentligste forskelle 
mellem en turn-key (super turn-key) leverance og en komponentleverance 

� Hvem bærer risikoen for korrekt identifikation af købers grænseflader?

� I Skandinavien er der tradition for, at fejl i grænsefladebeskrivelsen kommer 
køber til skade (nærmest til at bære risikoen for…)

� HUSK: Dokumentationen på én maskine kan udgøre grænsefladen til den 
næste

� HUSK: Dokumentationen skal opdateres ved ændringer/opdateringer mv.



UDVALGTE KLAUSULER

LEVERING – OVERTAGELSE – RISIKO



� Aflevering indebærer overtagelse og dermed som hovedregel:

� Overgang af risiko (forsikring)

� Betaling af sidste rate (frigivelse af garantier)

� Afbrydelse af forsinkelse (og muligvis akkumuleret bod)

� Igangsætning af garantiperiode(r)

� Ophør af sælgers opfyldelsesforpligtelser

(bortset fra mangler og garantikrav)

� Aflevering kræver en bestået afleveringsprøve eller fortabelse af retten til en 
afleveringsprøve(!) 

� Afleveringsprøven er bestået, når kriterierne herfor er opfyldt i al væsentlighed 
(men hvilke kriterier?)

LEVERING, OVERTAGELSE OG RISIKO
HOVEDREGLEN



� Overtagelsen skal dokumenteres ved en driftsprøve

� Ofte købers bedste (eneste) mulighed for effektivt at påpege garantisvigt

� Den ideelle overtagelsesprøve:

� Der køres ”live” produktion

� Køber drifter maskinen under testen

� Der testes på alle performance-garantier

� Måleinterval og målemetoder er aftalt

� Evt. tredjemand til foretagelse af målinger, tests, analyser osv.

� Testen videooptages – eller i hvert fald nedbrud, fejl og mangler

� Testen dokumenteres skriftligt

LEVERING, OVERTAGELSE OG RISIKO
TYPISKE UDFORDRINGER



� Performancekrav og -garantier er vanskelige at formulere (lige dele jura og 
teknik)

� Standardformuleringer:

� ”Tilgængelighed”

� ”Driftstid”

� ”Nedetid”

� ”Oppetid”

� ”Responstid”

� Alle kræver en definition og en målemetode

� Der kan vindes/tabes meget på definitionerne af performancekrav og –garantier

� Performancegarantier kan i lige så høj grad være ansvarsfraskrivelser

LEVERING, OVERTAGELSE OG RISIKO
TYPISKE UDFORDRINGER

OBS!

”Performancegarantier, betingelser for overtagelse osv. er ofte værdiløse, hvis ikke 
de måles og testes på overtagelsen”



LEVERING, OVERTAGELSE OG RISIKO 
TYPISKE UDFORDRINGER

� Manglende beskrivelse af kriterier for bestået prøve

� Manglende beskrivelse af målemetoder/standarder

� Uddannelse og dokumentation gøres ikke til kriterier for overtagelse

� For dårlig dokumentation fra prøverne

� Ikke-beståede prøver gentages ikke

� Tvivl om fordelingen af omkostningerne ved prøver (og især omprøver), fx:

� Råvarer, kraft, brændstof etc.

� Mandetimer

� Nedetid på andre anlæg

� Indirekte tab (fortjeneste, konventionalbøder, erstatning, etc.)



� Ved levering af komponenter på pladsen falder der typisk betaling

� Køber bør derfor sikres ejendomsretten til komponenterne fra dette tidspunkt

� I tilfælde af leverandørens insolvens inden aflevering

� I tilfælde af tredjemandsrettigheder i det leverede

� I tilfælde af leverandørens tilbageholdelse ved konflikt

� Samtidig bør risikoovergangen og overtagelsen som helhed udskydes til 
driftsprøver/overtagelsesprøve

LEVERING, OVERTAGELSE OG RISIKO
PROBLEMSTILLING 1

Komponenter

Betaling Betaling Betaling (Driftsprøve)

OVERTAGELSEKomponenter Komponenter

PROJEKTSTART Betaling



� Der er risiko for, at køber anses for at have påtaget sig risikoen for komponenterne 
løbende

� Derfor bør der tegnes nødvendig forsikring fra starten og køber bør engagere sig i 
komponenternes opbevaring mv.

� Leverandøren skal forpligtes til at anvise korrekt opbevaring/aflåsning mv.

� Leverandøren skal varsle væsentlige komponentleverancer i god tid

LEVERING, OVERTAGELSE OG RISIKO
PROBLEMSTILLING 1

EKSEMPEL

”The ownership to all individual parts and components of the Machinery shall pass to Buyer as they are 
delivered at Buyer’s address at the Installation Site. 

Any retention or reservation of title on Supplier’s behalf is rejected. 

Irrespective hereof, Supplier shall bear the full risk and responsibility for the parts and components during 
the installation and testing until the Machinery is taken over by Buyer after a successful Takeover test.”



TYPE-SCENARIET

� Levering af en produktionsmaskine i henhold til NLM 94

� Leverancen er forsinket i forhold til tidsplanen

� Køber er afhængig af idriftsættelse til tiden

� Maskinen sættes i drift under SAT test

� Køber iværksætter produktion for at begrænse sit tab

� Sælger forsøger at færdiggøre til overtagelsesprøve

� Køber kan/vil ikke tage maskinen ud af drift igen

� Maskinen anses for overtaget (NLM pkt. 41) 

LEVERING, OVERTAGELSE OG RISIKO
PROBLEMSTILLING 2

Montering start

Montering

SAT-test

Justering/ 
Indkøring

Overtagelsesprøve

OVERTAGELSEDRIFT
OVERTAGELSE



HÅNDTERING

� Der aftales overlevering til kommerciel drift på vilkår af:

� Leverandøren skal erklære, at maskinen er sikker til drift (forsikring/produktansvar)
� Køber overtager risikoen for maskinen (og evt. sliddele)
� Overtagelse afventer overtagelsesprøven – ellers risikoen tilbage
� Køber skal frigive maskinen til justering og indkøring
� Køber skal (formentlig) erlægge en del af slutbetalingen
� Evt. igangsætte garantiperiode

� Det er afgørende, at køber frigiver maskinen til justering mv. – ellers overtagelse!

LEVERING, OVERTAGELSE OG RISIKO
PROBLEMSTILLING 2

Montering start

Montering

SAT-test

Justering

Overtagelsesprøve

OVERTAGELSE
AFTALT DRIFT

Justering Indkøring



UDVALGTE KLAUSULER

MISLIGHOLDELSE OG SANKTIONER



FORSINKELSE
HOS SÆLGER

� Forsinkelse indtræder, såfremt overtagelse/aflevering ikke sker på det aftalte 
tidspunkt

� Forsinkelse kan også påberåbes på et tidligere tidspunkt, hvis forsinket aflevering er 
uundgåelig

� Aftalte milestones med faste ”leveringstidspunkter” er ofte en fordel for begge parter  
1. Hvis de følges op
2. Hvis de er reelle i forhold til købers tab

� Forskellige motiver for at aftale milestones med bod:
� Som motivation for rettidig aflevering

I denne situation bør det ofte overvejes at indrømme sælger ret til at indhente en forsinkelse senere i 
forløbet og dermed undgå betaling af bod

� For at overholde frister over for andre (projekt)
Her skal adgangen til at indhente forsinkelser afhænge helt af købers forpligtelser over for slutkunden eller 
andre leverandører i projektet



FORSINKELSE
HOS SÆLGER

� Standardvilkårenes bodsbestemmelser opleves ofte som utilfredsstillende 

� Det afgørende er, at bodsbestemmelserne er tilpasset både projektet og ikke 

mindst parterne og kontraktsummen

� Bemærk at uanset aftalte bodsbestemmelser kan erstatningsansvar pådrages på 

sædvanligt grundlag

EKSEMPEL

Sælger undlader at varsle en forsinkelse på det tidspunkt, hvor sælger bliver 
bekendt med, at forsinkelse vil indtræde (NLM pkt. 45)



FORSINKELSE
HOS KØBER

� Køber bliver ofte skyld i forsinkelse 

EKSEMPEL

� Aftalen foreskriver, at sælger skal forestå og gennemføre overtagelsesprøven (vil 
være hovedreglen)

� NLM er vedtaget som udfyldende regelsæt:

� Manglende klargøring af monteringsstedet

� Montering forhindres eller besværliggøres af købers andre leverandører

� Der mangler drivkraft og/eller råvarer

� Én parts misligholdelse berettiger ikke den anden part til at misligholde ansvarsfrit



MANGLER

� Afgrænsningen af, hvornår der foreligger mangler, hænger nøje sammen med 
kravspecifikation, ydelsesbeskrivelse, performancegarantier og deres indbyrdes 
prioritering

� De almindelige kriterier i dansk ret er ikke brugbare:

� Leverancen er generelt af ringere kvalitet end andre tilsvarende genstande, og afvigelsen 

skyldes forhold, der ligger forud for afleveringen

� Leverancen svarer ikke til det aftalte eller med rette forudsat af køber (”Turn-key” 

skærper!)

� Mangelsansvaret omfatter forhold før aflevering, medens forhold efter aflevering 
kræver særlig indeståelse eller garanti fra sælger



MANGLER

� I praksis vil følgende forhold ofte blive anset som mangler (i Turn-key leverancer):

� Manglende overholdelse af gældende regler og normer

� Manglende overholdelse af branchestandarder

� Manglende overholdelse af egen ydelsesbeskrivelse (uanset kravspecifikationen ikke er 

overtrådt)

� Leverancen kræver usædvanlig frekvent eller omkostningstung vedligeholdelse

� Brug af leverancen kræver tredjemands involvering i form af samtykke eller betaling af 

licens

� Leverancen har grænseflader, som kræver adgang til beskyttet teknologi hos tredjemand



MANGLER

� Undtagelser fra mangelsansvaret (NLM):

� Skyldes forhold opstået efter aflevering

� Skyldes mangelfuld vedligeholdelse

� Skyldes almindelig slitage

� Skyldes købers forskrifter om materialer eller konstruktion

� Skyldes købers valg eller indkøb af materialer – kræv bekræftelse hos leverandøren

� Skyldes forkert anvendelse – betal for uddannelse

� Køber har foretaget ændringer uden sælgers samtykke – aftal andet

� Fejl i købers forberedende arbejder eller andre forhold, som køber bærer ansvar og/eller 

risiko for – kræv afleveringsforretning i forhold til leverandøren

� Leverancen har være anvendt mere intensivt end aftalt eller forudsat – aftal driftstid



FORSINKELSE OG MANGLER
SANKTIONER I PRAKSIS

� I forhandlinger lægges der ofte for stor vægt på retten til at ophæve aftalen ved 
væsentlig misligholdelse

� I praksis er det sjældent attraktivt for nogen af parterne – bortset fra at virke 
motiverende i den situation hvor fx grænsen for bod er nået

� Desuden er det uafklaret, hvor langt hen i forløbet man kan ophæve aftalen

� Derimod bør der være fokus på:

� Adgangen til rettigheder (herunder kildekode) og eventuelle proprietære værktøjer til brug for 

egen eller tredjemands færdiggørelse (eventuelt deponering)

� Retten til at betale direkte til underleverandører med frigørende virkning (RPL § 511, stk. 3)

� Korte responstider for afhjælpning og ret til at lade afhjælpning foretage af andre

� Betalingsplanen og garantier for færdiggørelse 



FORSINKELSE OG MANGLER
TYPEEKSEMPEL FRA PRAKSIS

� Sælger og køber gennemfører en overtagelsesforretning og maskinen idriftsættes af 
køber

� Efterfølgende konstaterer køber væsentlige problemer i driften og tilkalder sælger

� I fællesskab søger man at løse problemet, så maskinen kan fortsætte i drift

� Sælger tilkaldes løbende og jævnligt over de følgende måneder for at afbøde fejl og 
driftsproblemer

� Der bliver længere og længere mellem besøgene

� På et tidspunkt konstaterer køber, at maskinen aldrig kommer til at ydes100% og varsler 
mangelskrav, forsinkelse osv.

� NLM94 � passivitet � retten til afhjælpning og kompensation er tabt



UDVALGTE KLAUSULER

IPR



IMMATERIELLE RETTIGHEDER - IPR
TYPISKE UDFORDRINGER

� IPR handler ikke kun om software (længere), men:

� Sørg for nødvendige licenser – det bør være leverandørens ansvar

� Vær opmærksom på specialsoftware – altid kildekode (evt. deponering)

� Licensen til grænseflader skal være vidtgående (også i relation til fortrolighed)

� Licensen skal følge maskinen – dvs. maskinen skal kunne sælges/flyttes

� Mangler ved software skal også udbedres – pas på ved tredjeparts-software

� Dokumentationen skal afspejle den til enhver tid værende software – også kildekode

� IPR findes oftere og oftere (bevidst) placeret i nøglekomponenter eller værktøj

� Sørg for nødvendige licenser – tidsubegrænset 

� Leverandøren bør forpligtes til at oplyse proprietære komponenter/værktøj 



IMMATERIELLE RETTIGHEDER - IPR
TYPISKE UDFORDRINGER

� Krænkelse af tredjemands IPR er altid en mangel (vanhjemmel)

� Der bør ikke være nogen øvre grænse for leverandørens afhjælpningsforpligtelse

� Dvs. enten ændres leverancen eller den berørte software/komponent/værktøj eller

leverandøren må købe en licens hos tredjemand



UDVALGTE KLAUSULER

FORSIKRING, ANSVAR OG GARANTIER



ANSVAR OG FORSIKRING

� Ansvarsbegrænsninger er både sædvanlige og rimelige – med omtanke:

� Udelukkelse af indirekte tab som regel OK, men bør ikke automatisk omfatte arbejdsløn, 

råvarer, forsyning ifm. dumpet test/gentagne tests

� Begrænsning af beløbsmæssigt ansvar som regel OK – afhænger meget af jurisdiktion

� Begrænsninger af beløbsmæssigt ansvar bør ikke gælde i tilfælde af tilsidesættelse af 

reklamationsforpligtelse hos leverandøren

� Begrænsninger i relation til produktansvar kan være rimelige og er som regel et spørgsmål 

om fordeling af forsikringspræmie – husk afløb!

� Begrænsninger i ansvar må aldrig gælde for forpligtelsen til at udbedre/erstatte under 

garanti!



GARANTIER

� Formuleringen af garantier skal overvejes nøje

� Ofte ender garantierne med at blive fortolket af en jurist(!)

� Eventuelle forudsætninger for en garanti skal beskrives udtrykkeligt

� Garantier kan reelt virke som ansvarsfraskrivelser, hvis de anvendes forkert/rigtigt

� Meget bombastiske eller udtrykkelige erklæringer om leverancens performance eller 

egenskaber kan blive fortolket som garantier

� Garanti for reservedele og sliddele kan evt. suppleres med en forpligtelse til at 

opretholde produktion/lager og eventuelt med en køberet i tilfælde af nedlæggelse 

eller salg



RETSSAGER OG VOLDGIFT



RETSSAGER OG VOLDGIFT

� Tvistløsning er ikke kun retssag eller voldgift

� Procedurer for eskalering har erfaringsmæssigt større effekt

� En tvist skal kunne løses hurtigt for at sikre det samlede projekts fremdrift

� Voldgift er udgangspunktet i de fleste standardvilkår og generelt inden for branchen

� Voldgift indebærer visse fordele:

� Høj grad af aftalefrihed(?)

� Fleksibilitet i forhold til forum og sprog

� Mulighed for sagkyndigt dommerpanel(?)

� Fortrolighed(?)

� Ingen anke

� Tvangsfuldbyrdelse i udlandet



RETSSAGER OG VOLDGIFT

� En standardiseret henvisning til fx Copenhagen Arbitration eller ICC er ikke nok

� En voldgiftsklausul bør indeholde regulering af:

� Procedurer og betingelser for iværksættelsen

� Faste regler for udpegning af dommer(e), som eventuelt kan afklares med det relevante institut på forhånd

� Faglige/saglige kriterier for alle dommere

� Klare og ufravigelige tidsfrister for processkrifter og forberedelse

� Klare regler om syn & skøn  

� Klare regler om processprog og eventuel klassificering af oversættelser



RETSSAGER OG VOLDGIFT

� Bestemmelser om voldgift eller andre former for tvistløsning må ikke udelukke de 

umiddelbare retsmidler som fx fogedforretning, udlæg og bevissikring

� Vælges voldgift, bør lovvalgsklausulen suppleres med en klar angivelse af, hvilke 

procesregler voldgiftsretten skal følge

� Håndhævelse af voldgiftskendelser over for alle parter skal afklares



?


