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Forud for kontraktunderskrivelse er det vigtigt med et 
overblik over og forståelse for de grundlæggende juri-
diske vilkår, der skal gælde i forbindelse med opgavens 
udførelse. 

Der er forskellige typer af principielle risici forbundet 
med leverandørens organisering og aftaleformer, som 
parterne skal have fokus på. Nedenfor er oplistet de 
centrale kontraktuelle forhold, der skal være afklaret 
forud for kontraktunderskrivelse. 

Det skal samtidig bemærkes, at en afklaring af de be-
skrevne forhold ikke eliminerer behovet for en grundig 
gennemlæsning af det samlede kontraktmateriale, 
idet det er det samlede kontraktmateriale, som danner 
rammerne for opgavens udførelse.

BILAG 4: 

FOREBYGGELSE AF RISICI VED FORSKELLIGE 
AFTALEFORMER

• Som ved ovenstående leverandøraftale
• Hovedleverandøraftale, inkl. bilag skal være fuldt tilgængelig.
• Hovedleverandøraftale må ikke stride mod ovenstående lev-

erandøraftale.
• Hovedleverandør vil i nogle tilfælde kræve ‘back to back’, dvs. at

aftalevilkårene mellem denne og klienten også skal gælde under-
leverandøraftalen.

• Et anerkendt paradigme for aftalegrundlaget. Fx ABR18 eller AB18
• Forsikring og ansvarsbegrænsning
• Præcis ydelsesbeskrivelse
• Beløbsmæssig ansvarsbegrænsning
• Ikke solidarisk hæftelse
• Ikke ansvar for driftstab, avancetab eller indirekte tab
• Garantier
• Forsikringsdækning af det aftalte ansvar
• Rimelige betalingsregler inkl. forudbetaling.

• Underleverandør har samme aftalevilkår og ansvar som hovedlev-
erandøren selv (også kaldet ‘back to back’).

• Underleverandør er forsikringsdækket for sit ansvar.
• Bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår skal gælde for underlev-

erandør.

• Vær påpasselig pga. af det solidariske ansvar.
• Hent altid hjælp hos jurister.
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Tabel 1: Opmærksomhedspunkter ved leverandørens direkte aftaleindgåelse. 

Tabel 2: Opmærksomhedspunkter ved at indgå kontrakt som underleverandør.  

Tabel 3: Opmærksomhedspunkter ved at indgå kontrakt med underleverandør.

Tabel 4: Faldgruber ved joint venture-aftale.  
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