
 
 

 
Coronavirus og force majeure 
 
Denne service forholder sig koncertarrangørers vilkår i forbindelse med aflysning og udskydelse af 
koncerter i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Servicen er formuleret på baggrund af 
notat fra Dansk Lives advokat, Sirius Advokater og er udarbejdet som information til Dansk Lives 
medlemmer og er altså ikke rådgivning af medlemmerne. 
 
Det er vigtigt at understrege, at nedenstående blot kan tjene til baggrund i overvejelserne af 
handlemuligheder i situationen efter myndighedernes udmeldinger den 11. marts.  
 
Et gennemgående spørgsmål er, om situationen kan kategoriseres som force majeure. Som det vil 
kunne læses nedenfor er det den umiddelbare vurdering at situationen vil kunne kategoriseres 
som sådan. Det er dog vigtigt at understrege, at jura ikke er enten eller og at det derfor altid vil 
være op til en konkret juridisk vurdering. 
 
Dansk Live opfordrer kraftigt sine medlemmer til at søge dialogen med musikere, bands og disses 
repræsentanter og arbejde for at løse de nuværende udfordringer i samarbejde med disse. Juraen 
bag skal være sidste løsning i dialogen. Bemærk i denne sammenhæng at underretsningspligten er 
væsentlig over for øvrige kontrahenter. 
 
Hvad er force majeure 
 
Force majeure er en udefrakommende og uventet omstændighed eller begivenhed, der medfører, 
at en aftalepart ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til en indgået kontrakt. Den opstående 
omstæn- dighed eller begivenhed skal være upåregnelig, hvilket typisk omfatter naturkatastrofer, 
krig, terrorisme eller udførselsforbud. Der skal altså være tale om en hændelse, der alene i sin 
natur er så alvorlig, at forpligtelserne under en indgået kontrakt ikke kan leveres eller ydes, eller 
der skal være tale om et påbud fra myndighederne om foranstaltninger som følge af en alvorlig 
hændelse. 
 
I tilfælde af at der foreligger en force majeure-hændelse, kan en aftalepart ansvarsfrit være frigjort 
fra at levere den eller de ydelser, som ellers ville skulle have været leveret eller ydet. Dette gælder 
f.eks. både arrangørens forpligtelse overfor gæster, der har købt billet til en koncert eller andre 
arrangemen- ter, og det gælder arrangørens forpligtelse overfor de artister, der skulle have spillet 
eller optrådt, til betaling af det aftalte honorar mv. 
 
Med andre ord er aftaleparten fri for erstatningsansvar, selv om denne ikke opfylder sine 
forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den pågældende part hverken kunne forudse, forhindre eller 
overkomme den opståede hændelse.  



 
Kontrakter og generelle handelsbetingelser indeholder ofte klausuler vedrørende force majeure, 
der tillige beskriver, hvad der kan kvalificeres som en force majeure-hændelse. 
 
Hvis en kontrakt indeholder en regulering af force majeure, men denne regulering ikke tager 
stilling til f.eks. epidemier, pandemier og sygdomsudbrud uden medfølgende myndighedspåbud 
om ophør af større forsamlinger mv., er det usikkert, hvorvidt aftaleparten vil være ansvarsfri 
alene som følge af epidemien, pandemien, sygdomsudbruddet mv., uden at denne hændelse 
tillige har en omfattende ind- virkning på parternes aftaleforhold. 
 
Hvis kontrakten ikke indeholder en regulering af force majeure, eller hvis force majeure-
reguleringen er kortfattet eller upræcis, kan force majeure dog stadig påberåbes, idet det generelt 
antages i dansk ret, at en force majeure-hændelse medfører ansvarsfrihed for aftaleparterne, 
uanset om dette er anført i kontrakten. 
 
Opstå en force majeure-hændelse, er det parten, der ikke har mulighed for at opfylde sin 
forpligtelse, der har bevisbyrden for umuligheden som følge af hændelsen. Det skal bemærkes, at 
denne bevisbyrde ikke er løftet, hvis den kontraktlige forpligtelse alene er blevet dyrere eller mere 
tidskrævende, eller hvis det på anden vis muligt at opfylde kontrakten. 
 
Dansk Lives rammeaftale (Standardvilkår for livekoncerter i Danmark) 
 
Det fremgår af Dansk Lives rammeaftale § 21, at ”Alle forpligtelser ophæves ved force majeure”. 
 
Det er ikke nærmere præciseret i Rammeaftalen, hvad der udgør eller forstås ved en force 
majeure- hændelse, hvilket medfører, at force majeure under Rammeaftalen skal forstås som 
dansk rets almindelige udgangspunkt. 
 
Opfordring og påbud 
 
Den 6. marts 2020 afholdte Statsministeriet, Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet 
og Erhvervsministeriet pressemøde, hvor Statsministeren oplyste, at det var myndighedernes 
anbefaling, at arrangementer med flere end 1.000 deltagere enten aflyses eller udskydes. For 
arrangementer med færre end 1.000 deltagere opfordres arrangørerne konkret til at vurdere 
forholdene, blandt andet smit- terisikoen ved at gennemføre arrangementet. Anbefalingen gælder 
foreløbigt indtil udgangen af marts 2020. Den 11. marts blev anbefalingen indskærpet og grænsen 
for forsamlinger sænket til 100 deltagere for de næste 14 dage. 
 
En anbefaling er i sin grundform kendetegnet ved, at den ikke er bindende overfor modtageren på 
samme vis som et påbud, der i praksis vil have en retsvirkning og afledt konsekvens for 
modtageren. Myndighedernes udmeldinger indeholder imidlertid en række holdepunkter for, at 
den såkaldte anbefaling i stedet de facto udgør et påbud, som danske virksomheder og 
organisationer er nødsaget til at efterleve. Dette kan blandt andet udledes af, at Statsministeren 
indledningsvist udtaler, at: ”det er vigtigt, at alle følger de henstillinger, der kommer fra 



myndighederne”. Statsministeren præciserede efterfølgende, at der er en forventning om, at man 
efterlever de retnings- linjer, som myndighederne kommer med. 
 
I tillæg hertil forklarede Statsministeren på pressemødet den 6. marts, at hvis anbefalingerne ikke 
skulle blive fulgt i forhold til de store arrangementer, ”har vi allerede en overvejelse om hvad så de 
næste skridt er”. Statsministeren understregede således, at myndighederne er klar til at træffe 
nødvendige forholdsregler, hvis dette ikke opfordringen og anbefalingen følges. 
 
I lyset heraf fremstår det således tydeligt, at ”anbefalingen” med overvejende sandsynlighed vil 
være forbundet med konsekvenser, hvis ikke den efterleves, uanset, hjemmesiden 
www.coronasmitte.dk be- skriver den generelle opfattelse af en ”anbefaling”. 
 
Det er på den baggrund vurderingen-, at der de facto er tale om en ”anbefaling”, som 
virksomheder og organisationer ikke har mulighed for at vælge ikke at følge, idet disse 
virksomheder og organisationer dermed vil have betydelig risiko for efterfølgende at blive pålagt 
sanktioner herfor.  
 
Skulle en arrangør alligevel vælge at gennemføre de planlagte events, er det vurderingen, at en 
sådan gennemførelse vil medføre en risiko for et potentielt erstatningsansvar overfor deltagerne, 
hvis deltagerne måtte blive udsat for smittefare og blive syge, som følge af deres deltagelse i et 
større event. Bliver dette tilfældet, er der en risiko for, at en domstol efterfølgende vil finde, at, at 
arrangøren har handlet culpøst ved at gennemføre eventet på trods af myndighedernes anbefaling 
om det modsatte.  
 
Det vil med andre ord være ualmindeligt vanskeligt for arrangøren at løfte bevisbyrden for at have 
handlet i god tro, hvis arrangøren aktivt og velvidende vælger at handle i strid mod den offentlige 
og entydige anvisning fra myndighederne.  
 
Det er således den sammenfattende vurdering, at udmeldingerne på pressemødet de facto udgør 
et påbud uanset, at myndigheder har valgt at betegne tiltaget vedrørende større forsamlinger som 
en ”opfordring” og en ”anbefaling”.  
 
Er Coronavirus force majeure? 
 
Hvis udbruddet af Coronavirussen skal betragtes som force majeure, skal Coronavirussen kunne 
anses som en ekstraordinær hændelse, der er opstået uventet og uforudsigelige og af 
udefrakommende årsa- ger. Dertil kommer, at det skal være umuligt at opfylde kontrakten som 
følge af hændelsen.  
 
Det er den umiddelbare vurdering på baggrund af risikovurderingerne, antallet af smittede på 
globalt og europæisk plan, hastigheden og omfanget af spredningen af virussen og 
anbefalingen/de facto-påbuddet fra myndighederne, at Coronavirussen med overvejende 
sandsynlighed kan betragtes som at have udviklet sig til en force majeure-hændelse. Dette er 
tilfældet uanset, om udmeldingen fra myndighederne den 6. marts 2020 og gentaget den 11. 
marts kan betragtes som et de facto påbud eller blot som en anbefaling og opfordring, idet 



baggrunden for en sådan opfordring og anbefaling, indholdet heraf og de efterfølgende 
uddybende præciseringer fra myndighederne er yderst alvorlige og omfattende. 
 
Underretningspligt 
 
Ved en force majeure-hændelsen bortfalder ikke alle aftaleretlige forpligtelser. Hvis en aftalepart 
ønsker at påberåbe sig force majeure gælder der fortsat en underretningspligt herom overfor den 
anden/de andre aftaleparter, og det er ansvarspådragende ikke at iagttage denne 
underretningspligt. Dertil kom- mer, at adgangen til at påberåbe sig force majeure kan fortabes, 
hvis underretningspligten ikke iagttages. 
 


