
 
 
 
 
Kære medlemmer af Klima- og Energiretsforeningen! 
 
  
Vi glæder os meget til at byde velkommen til foreningens arrangement på næste torsdag, den 1. december 
2022, om Kontraktretlige udfordringer indenfor offshore vind. 
  
 
Der er kommet en enkelt ændring i programmet, således at vi efter introduktionen til havvind og 
indføringen i kontraktretlige kendetegn for havvind, laver et deep dive på risiko- og ansvarsklausuler i 
havvindsentrepriseaftaler. 
 
  
Indlægsholder på emnet ”risiko- og ansvarsklausuler i havvindsentrepriseaftaler” bliver Associate 
Professor, PhD, Sylvie Cécile Cavaleri, Københavns Universitet, som har arbejdet med havvind både i 
praksis hos MT Højgaard og på Københavns Universitet. Sylvie er blandt andet forfatter til vedhæftede 
artikel ”The Validity of Knock-for-Knock Clauses in Comparative Perspective”, offentliggjort i European 
Review of Private Law 1-2018.  
 
  
Program og talere er således som følger: 
  
16.30: Velkomst 
16.35: Havvind: Introduktion til området, aktører og kontrakter, v/Advokat Søren Hornbæk Svendsen, 
Horten 
16.50: Havvind-kontrakter: Kontraktretlige kendetegn, v/Professor, dr.jur., Ole Hansen, Københavns 
Universitet 
17.05: Risiko- og ansvarsklausuler i havvindsentrepriseaftaler, v/Associate Professor, PhD, Sylvie Cécile 
Cavaleri, Københavns Universitet 
17.40: Spørgsmål og åben debat med indlægsholderne 
18.00: Netværk 
 
Vores vært er Københavns Universitet ved Professor Ole Hansen, og arrangementet afholdes den 1. 
december 2022 på Københavns Universitet på adressen Karen Blixens Plads 16, København S, Lokale 8A-0-
57. Indgang fra parkeringspladsen ved Islands Brygge Metrostation på Ørestads Boulevard. 
 
 
For at gøre det nemmere for medlemmer udenfor Københavnsområdet, vil det være muligt at deltage i 
arrangementet på TEAMS eller lignende. Link til online deltagelse vil blive sendt ud efterfølgende.    
 
  
Tilmelding skal ske senest fredag, den 25. november 2022 til ncf@horten.dk med angivelse af arbejdssted, 
og for deltagere udenfor Københavnsområdet om der ønskes deltagelse online. 

mailto:ncf@horten.dk


  
Vi glæder os meget til at se jer til et arrangement om et højaktuelt juridisk emne, hvor vi både vil få et 
overblik og et deep dive indenfor to konkrete centrale juridiske problemstillinger. 
  
Vel mødt! 
  
På bestyrelsens vegne 
Søren Hornbæk Svendsen 
Formand 
 
 
 


