”Hoppepligten”
Et par nylige sager har highlightet en leverandørs forpligtelse til at gå i gang med nyt arbejde, der
er bestilt af kunden under en eksisterende kontrakt, uanset parterne ikke er enige om
ændringsordrens påvirkning af pris, tid eller andre betingelser i kontrakten.
Pligten til at implementere en ændringsordre kaldes i norsk olie og gas for ”hoppepligten”. Et
eksempel på en formulering af denne pligt kan findes i Norsk Fabrikationskontrakt 2015, artikel
15.1:
“On receipt of a Variation Order, an instruction as set out in Art. 16.1 or a Drawing
Revision, Contractor shall implement it without undue delay, even if the effects of the
Variation Order, the instruction or the Drawing Revision have not yet been set out.”
Leverandøren har pligt til at sætte i værk ”uden ugrundet ophold” og det gælder uanset om der er
uenighed om pris osv., eller parterne ikke har drøftet disse forhold nærmere, og pligten gælder
også uanset om der allerede foreligger et overslag, tilbud eller lignende.
Leverandøren har altså ikke mulighed for at suspendere arbejdet for at sætte kunden under pres i
forhandlingerne om tid og pris etc. Undlader leverandøren/entreprenøren således at gå i gang, vil
der være tale om kontraktbrud.
Dette kan synes hårdt, men leverandøren vil under nogen kontrakter, herunder den nævnte norske
standardkontrakt, have mulighed for at få et foreløbigt vederlag fastsat efter nærmere
bestemmelser i kontraktens prisbilag.
Når parterne ikke til enighed om hvad den endelige betaling skal være, har leverandøren mulighed
for – typisk inden for en vis frist, f.eks. 6 måneder – at anlægge sag, typisk i form af voldgift.
På denne måde afbalancerer kontrakten de to parters interesser - på den ene side selskabets
interesse i at arbejdet udføres straks og som bestilt af selskabet, og på den anden side
leverandørens interesse i at få den aftalte betaling for arbejdet.
Sagerne viser, at både olieselskab og leverandør skal være omhyggelige med formuleringen af
kontrakten på området for ændringsordrer.
Særligt leverandører skal overveje, hvilke og hvor mange og hvor store ændringer der kan
forekomme i samarbejdet, og afstemme dette med muligheden for at få foreløbige betalinger,
således at leverandørens cash-flow og likviditet ikke kommer under pres.
---------- 00 ---------Spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev eller til energi og offshore generelt kan rettes til Bo
Sandroos på 45 4088 5422 eller bos@wsco.dk.
WSCO er et specialiseret advokatfirma med fokus på energi og offshore, transport og shipping, forsikring
samt retssager og voldgift. www.wsco.dk.
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