
GODE RÅD OM  
ansvars- 
begrænsninger  
i kontrakter



Ansvarsbegrænsninger er afgørende for 
vandselskabers retsstilling, når en leve-
randør misligholder sine forpligtelser i en 
kontrakt. 

Vi giver dig her nogle konkrete eksem-
pler på, hvordan en leverandør kan søge 
at begrænse sit kontraktansvar, og hvad 
betydningen af disse begræsninger er. 

Ersatningsansvar i dansk ret
Udgangspunktet i dansk kontraktret er, at 
en part, der misligholder sine forpligtelser, 
er erstatningsansvarlig for det fulde tab, 
som den anden part lider ved mislig-
holdelsen.

Da det fulde tab omfatter både det direkte 
og det indirekte tab, kan der være tale 
om betydelige erstatningskrav – endog 
erstatningskrav som langt overstiger hele 
købesummen.

Ansvarsbegrænsninger
Som følge af ovenstående ønsker en 
leverandør tit at indsætte ansvars-
begrænsninger, der begrænser 
leverandørens ansvar for forsinkelse, 
mangler og visse former for produkt-
ansvar.

Leverandørens ansvar begrænses ofte 
til direkte tab. Et direkte tab er fx den 
merpris, som et vandselskab, der har op-
hævet en kontrakt med en misligholdende 
leverandør, skal betale for at købe ydelsen 
fra en anden (dyrere) leverandør. 

Når leverandøren begrænser sit ansvar til 
direkte tab, og dermed afskærer ansvar 
for indirekte tab og følgetab, er det lige-
ledes vigtigt, at gøre sig konsekvenserne 
af en sådan begrænsning klar. En leve-
randør, der ikke er ansvarlig for indirekte 
tab, hæfter eksempelvis ikke for vandsel-
skabets tab ved at holde et dyrt, gammel 
renseanlæg i gang, hvis det nye rensean-
læg, som leverandøren skulle levere, er 
forsinket eller mangelfuldt. 

Det ses også, at ansvarsbegrænsninger 
anvendes til at begrænse erstatnings-
pligten til særlige tilfælde, og at der 
fastlægges en bestemt opgørelsesmetode 
for tabet. Dette kan ske ved, at kontrak-
ten bestemmer, at kunden kun kan kræve 
erstatning, hvis leverandøren har hand-
let groft uagtsomt, eller hvis kontrakten 
ophæves, og at opgørelsen alene kan 
omfatte merprisen ved at købe ydelsen 
fra en anden leverandør. 

Med hensyn til selve opgørelsen af erstat-
ningskravet ved misligholdelse er det hel-
ler ikke usædvanligt, at kravet maksimeres 
til et bestemt beløb. Dette beløb vil ofte 
være købesummen eller en del af denne.

Ansvarsbegrænsninger i form af reklama-
tionsfrister ses også tit. Ofte vil det være 
sådan, at leverandøren kun påtager sig 
ansvar for mangler i en bestemt periode 
fra levering af ydelsen; eksempelvis i 12 
måneder. Derudover kræver leverandøren 
ofte, at vandselskabet reklamerer straks 
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eller i hvert fald meget hurtigt efter en 
mangel er eller burde være opdaget. 
Reklameres der ikke rettidigt, er leveran-
dørens ansvar afskåret. 

Som sidste eksempler på ansvars-
begrænsninger skal nævnes de så-
kaldte personelle begrænsninger. Disse 
begrænsninger består deri, at leverandøren 
afskærer ansvaret for personer, som 
denne ellers bærer ansvaret for – typisk 
underleverandører. Begrænsningen ses 
hyppigst i relation til forsinkelse, fx som 
følger: ”Leverandøren er ikke ansvarlig 
for forsinkelse, der skyldes leverandørens 
transportører, underleverandører eller 
andre samarbejdspartnere”. 

Ansvarsbegrænsningers gyldighed
Ansvarsbegrænsninger, der er for vidt-
gående, kan blive tilsidesat af domstolene, 
men generelt gælder det, at ansvars-
begrænsninger i kontrakter mellem 
erhvervsdrivende vil blive opretholdt. 

Tag konkret stilling
Da ansvarsbegrænsninger er afgørende 
for vandselskabers retsstilling, når en leve-
randør misligholder sine forpligtelser i en 
kontrakt, skal vandselskaber være meget 
opmærksomme på, om kontrakter med 
leverandører indeholder ansvarsbegræns-
ninger, og hvad disses præcise indhold 
og konsekvenser er. Vandselskaberne bør 
altid sikre sig, at ansvarsfraskrivelserne er 
acceptable ud fra en vurdering af kontrak-
tens karakter, værdi og risici.

Illustration af hvorledes leverandørens 
ansvar kan være begrænset i kontrakten. I 
figuren er leverandørens ansvar begrænset, 
så leverandøren kun er ansvarlig for den del, 
der er markeret med blåt.

VÆR SÆRLIGT 
OPMÆRKSOM PÅ

1. Hvad er konsekvenserne 
for vandselskabet, hvis 
leverandøren misligholder?

2. Hvordan er leverandørens 
ansvar begrænset?

3. Er der en rimelig balance 
i hensynet til parterne i en 
misligholdelsessituation?
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