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Kære Samarbejdspartnere (entreprenører/leverandører/rådgivere m.fl.) 
 
 
Region Midtjylland er blevet forvarslet af flere entreprenører om potentielle 
forsinkelser på baggrund af den igangværende COVID19 situation. Tilsvarende 
forventes at gøre sig gældende med hensyn til leveringsvanskeligheder af varer og 
ydelser i øvrigt. 
 
Region Midtjylland er opmærksom på, at situationen kan have direkte samt afledte 
konsekvenser for Region Midtjyllands samarbejdspartnere - herunder deres ydelser og 
leverancer til Region Midtjylland.  
 
Foranlediget af den foreliggende situation med COVID19 kan Region Midtjylland 
oplyse, at regionen følger anbefalingerne fra myndighederne. Regionen har forståelse 
for, at den nuværende situation kan skabe mange spørgsmål og usikkerhed. 
 
På det foreliggende grundlag finder Region Midtjylland dog ikke anledning til, eller 
grundlag for, at indstille byggearbejderne på regionens byggeprojekter.  
 
Det er Region Midtjyllands opfattelse, at situationen med COVID19 ikke pr. definition 
medfører, at enhver udfordring kan henføres som værende en force majeure 
situation. Region Midtjylland accepterer således ikke COVID19 som force majeure eller 
som argument for krav om tidsfristforlængelse og manglende levering. 
 
Arbejde og leverancer skal derfor forsætte som vanligt, og Region Midtjylland 
fastholder derfor den nødvendige bemanding på byggesagerne. 
 
Region Midtjylland vil naturligvis iagttage alle nødvendige forholdsregler og 
iværksætte mulige tiltag, for at sikre tryghed og sikkerhed for de enkelte 
medarbejdere, herunder på Region Midtjyllands byggepladser.  
 
Nedenfor kan du læse om, hvordan Region Midtjylland generelt vil forholde sig til 
forsinkelser og leveringsvanskeligheder på baggrund af COVID19. 
 
Forsinket eller umulig levering 
 
Region Midtjylland giver ikke en generel fritagelse for levering, udskydelse af 
tidsfrister eller lign. til alle samarbejdspartnere (entreprenører, leverandører, 
rådgivere m.fl.) på baggrund af COVID-19. 
 
Samarbejdspartneres adgang til fritagelse for, eller udskydelse af, levering af varer, 
tjenesteydelser samt entreprenørydelser afhænger af de konkrete omstændigheder og 
det konkrete kontraktforhold mellem Region Midtjylland og den enkelte 
samarbejdspartner. 
 
Region Midtjylland vil derfor generelt opfordre samarbejdspartnere, som oplever 
leveringsvanskeligheder eller forsinkelser om at: 

klapau
Maskinskrevet tekst



 
 Informere Region Midtjylland om vanskelighederne eller forsinkelsen hurtigst 

muligt 
 

 Følge proceduren i kontrakten for forsinkelse, forventet forsinkelse eller 
leveringsumulighed, hvis kontrakten indeholder sådanne procedurer 

 
 Iagttage sin tabsbegrænsnings- og loyalitetspligt og søge forsinkelsen og 

eventuelle yderligere omkostninger for Region Midtjylland minimeret mest 
muligt 
 

 Sikre dokumentation for at alle muligheder for rettidig kontraktmæssig levering 
er umuliggjorte. 

 
Region Midtjylland følger og forholder sig til myndighedernes løbende anbefalinger og 
retningslinjer. Region Midtjylland opfordrer alle, som arbejder for Region Midtjylland 
om at følge retningslinjerne fra de relevante myndigheder. 
 
For så vidt angår de enkelte byggeprojekter og deres eventuelle specifikke 
retningslinjer, henvises der til byggeprojekternes respektive hjemmesider eller 
aktuelle informationskanaler. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Pernille Blach Hansen 
Regionsdirektør 
 
 
 
 
 

 




