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HUSKER DU…



5

HVORFOR NYE REGLER?
Udvalgets hovedformål – ”Ønskelisten”

• Følge med udviklingen i branchen

• Fremtidssikring af reglerne 

• Fremme produktivitet og konkurrence

• Mindske antallet af tvister og konflikter 

• Tilgodese anvendelse af principper om totaløkonomi i byggeopgaver og – projekter

• Anvendes som aftalegrundlag uanset entreprisens størrelse og omfang

• Håndtere opdateringer og ændringer i AB-systemet

• Internationalt genkendeligt regelsæt til aftaleindgåelse med udenlandske parter
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”AB-UDVALGET” 

• Repræsentant for Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet (formand)

• Boligselskabernes Landsforening

• Bygherreforeningen

• Dansk Byggeri

• Danske Regioner

• Dansk Industri

• Foreningen af Rådgivende Ingeniører

• Kommunernes Landsforening

• Kooperationen

• Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

• Bygningsstyrelsen

• DANSKE ARK

• SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet)

• TEKNIQ

• Vejdirektoratet

• Sekretariat: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
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AB 18 ABR 18

APP Incitamenter

APP Projektudvikling

ABT 18

APP Driftskrav

APP Projektoptimering

AB 
Forenklet

ABR 
Forenklet

DET NYE AB-SYSTEM

AB 
Forbruger



88

2. FEBRUAR 2018
Udkast til AB 18 og 

ABR 18 sendt i 
høring

2018
Januar

2018
Marts

2018
Maj

2018
Juli

2018
August

2018
Juni

2018
April

2018
Februar

12. MARTS 2018
Høringsfrist

44 høringssvar

21. FEBRUAR 2018
Høringskonference

2018
September

2018
Oktober

2018
November

2018
December

21. JUNI 2018
Endelige dokumenter 

og betænkning 
offentliggjort

1. JANUAR 2019
”Ikrafttræden”/

anvendes 

Godkendelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
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FRAVIGELIGHED  
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• Hovedregel: Reglerne anvendes uden fravigelser

• Undtagelser: Velbegrundet og nødvendigt 

• Overholdelse af udbudsretlige regler og politiske beslutningsprocesser er et eksempel 
på fravigelser, der kan være velbegrundede og/eller nødvendige 

FRAVIGELIGHED
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• Følgende bestemmelser kan f.eks. være nødvendige at ændre af udbudsretlige eller 
politiske grunde:

• § 4, stk. 4-6 (udbud med konkurrence om tidsplan og rammeaftaler)

• § 5, stk. 4, 2. pkt. (vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet)

• § 5, stk. 5 (længere vedståelsesfrist end 20 arbejdsdage)

• § 7, stk. 1 (transport i entreprisesummen kun samlet til anerkendt pengeinstitut)

• § 9, stk. 10 (samlet nedskrivning af sikkerhed ved aflevering af den sidste etape)

• § 11, stk. 1, sidste pkt. (selvrisiko påhviler entreprenøren i stedet for bygherren)

• § 15, stk. 3 (entreprenøren – og ikke bygherren – afholder nødvendige tilslutningsbidrag og gebyrer som 
følge af, at skure, containere, stillads mv. ikke kan placeres på byggepladsen)

• § 28, stk. 2 (legitimation for byggelederen eller fagtilsynet kan ændres)

• § 36, stk. 2 (indsættes en tidsmæssig begrænsning i forhold til hvor tidligt entreprenøren kan kræve 
betaling for materialer før levering på pladsen)

• § 37, stk. 1 (længere betalingsfrist end 15 arbejdsdage)

FRAVIGELIGHED
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AFTALEDOKUMENTERNES 
RANGORDEN
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AFTALEDOKUMENTERNES RANGORDEN

AB92/ABR89 – Ingen regulering

Nu følgende rangorden (AB18 § 6, stk. 3, ABR § 4, stk. 6): 

a) Entreprise-/rådgiveraftalen 

b) Brevveksling, mødereferater (m.v.) som er senere end tilbuddet

c) Entreprenørens/Rådgiverens tilbud

d) Brevveksling, mødereferater (m.v.) som er senere end udbuddet, men tidligere end tilbuddet

e) Bygherrens udbudsmateriale

f) AB 18/ABR 18

Husk alene et udgangspunkt 
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PLANLÆGNING
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Tidsplaner:

• Krav til indholdet af hovedtidsplanen i udbudsmaterialet (§ 4, stk. 4)

• Start- og sluttidspunkt

• Mellemfrister

• Spilddage

• Rådighedsindskrænkninger

• Sluttidspunkter for kontrahering mv.

• Frist for arbejdstidsplan (kan fastlægges af bygherren ved fristoverskridelse)

• Rådgiverens ydelsesplan – frist for eventuelle bygherreydelser

• Start/slut projektgennemgang mv.

• Start/slut projektering mv. 

• Arbejdstidsplaner (hvis flere entreprenører) skal koordineres i en detailtidsplan inden 
arbejdernes påbegyndelse (§ 13, stk. 2) – udarbejdes af BH

PLANLÆGNING
Mangelfrit byggeri til rette tid og pris gennem effektiv planlægning – Før udførelsen
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BYGHERRENS UDBUD: HOVEDTIDSPLANEN

Arbejdsplan

Detailtidsplan

Start- og sluttidspunkt 
for projektgennemgang

STARTTIDSPUNKT 
FOR ARBEJDET

SLUTTIDSPUNKT 
FOR ARBEJDET

Vejrlig indregnet Vejrlig indregnet

Kontraktindgåelse

Mobilisering

Sikkerhedskoordinering

Evt. 
mellemfrist

Evt. 
mellemfrist

Før-
gennemgang

Evt. rådigheds-
indskrænkelser

Evt. rådigheds-
indskrænkelser
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Projektgennemgang (obligatorisk, AB § 19 og ABR § 27 ):

• Afholdes inden entreprisen påbegyndes 

• Samt ved senere projektændringer, hvis BH, R el. E vurderer, at der er behov

• BH, Rådgiver(e), Entreprenør(er) deltager. UE’ere og UR’ere skal inddrages

• Formål:

• En fælles forståelse af projektet

• Påpege uhensigtsmæssigheder

• Afdække risici

• Afdække uklarheder og utilstrækkeligheder

• Målrettet tilsyn

• OBS – erstatter ikke alm. kvalitetssikring

• BH skal snarest muligt udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen

PLANLÆGNING
Mangelfrit byggeri til rette tid og pris gennem effektiv planlægning – Før udførelsen
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Bygge- og bygherremøders funktion som styringsværktøj og dokumentationsredskab 
styrket

• Krav til indholdet af bygge- og bygherremøder (AB § 31 og ABR § 28 )

• Gennemgå og opdatere status på ekstraarbejder 

• Gennemgå opdateringer af arbejds- og tidsplaner

• Registrering af spilddage samt årsag 

• Mødereferat skal udsendes snarest muligt (AB § 32 og ABR § 31)

• E og R har ret til at få indført indsigelser og krav i referatet

• Parterne kan give og modtage meddelelser med bindende virkning på møderne

• Eksempler på krav om meddelelse på byggemøderne (AB)

• BHs krav om ændringer (§ 23, stk. 3)

• Parternes krav om konsekvenser af ændringer (§ 25, stk. 1)

• Evt. forsinkelse og krav om dagbod (§ 14)

PLANLÆGNING
Mangelfrit byggeri til rette tid og pris gennem effektiv planlægning – Under udførelsen
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• Økonomien styres gennem løbende opdatering af budgetter efter hver fase (rådgiver, 
ABR § 11, stk. 5)

• Programfasen

• Forslagsfasen

• Projekteringsfasen

• Udførelsesfasen

• Brugsfasen

• Hvis R bliver opmærksom på væsentlige overskridelser af seneste budget skal meddele 
straks 

PLANLÆGNING
Mangelfrit byggeri til rette tid og pris gennem effektiv planlægning – Under udførelsen
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ENTREPRISERETLIGE 
MELLEMFORMER

(ENTREPRENØRPROJEKTERING)
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• Entreprenøren skal kun projektere, hvis det er aftalt

• Funktionskrav = aftale om entreprenørprojektering

• Skal indgå i udbudsmaterialet (AB § 4, stk. 3) – klarhedskrav

• Entreprenøren bærer ikke projekteringsansvar blot ved forslag til 
udførelse/materialer/mv.

• Projekteringsledelse – krav ved entreprenørprojektering

• Bygherrens repræsentant

• Ansvaret for at koordinere og fastlægge grænseflader i det samlede projekt

• Skal indkalde til projekteringsmøder (AB § 30)

ENTREPRENØRPROJEKTERING
Ansvar og proces (AB § 17)
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• Entreprenørens forpligtelser, når han projekterer:

• I overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik og BHs anvisninger

• Skal deltage i tværfaglig granskning

• Ikke gennemprøvede metoder og materialer – oplysningspligt (”udviklingssvigt”)

• Skal udføre kvalitetssikring og granskning af eget projekt 

• Færdigmelding til BHs godkendelse (vedlagt KS)

• Afhjælpning af mangler, der påvises ved afslutning af hver fase

ENTREPRENØRPROJEKTERING
Ansvar og proces
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SIKKERHEDSSTILLELSE
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ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE
AB 92 AB 18

§ 6 § 9

Hovedregel Senest 8 dage efter aftalens indgåelse Senest 8 arbejdsdage efter aftalens indgåelse, 
medmindre entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr. 

Indtil aflevering 15 % af entreprisesummen 15 % af entreprisesummen uden moms

Efter aflevering 10 % af entreprisesummen 10 % af entreprisesummen opgøres med tillæg 
eller fradrag af alle mer- eller mindrearbejder, hvis 

bygherren anmoder om det i 
afleveringsprotokollen

1 år efter aflevering 2 % af entreprisesummen, medmindre bygherren 
har fremsat krav om afhjælpning af mangler

2 % af entreprisesummen, medmindre bygherren 
forinden har fremsat reklamation over mangler

5 år efter aflevering Sikkerheden ophører, medmindre bygherren har 
fremsat krav om afhjælpning af mangler

Sikkerheden ophører, medmindre bygherren 
forinden har fremsat reklamation over mangler

Ved mangler (1- og 5 år) Sikkerheden nedskrives hhv. ophører, når 
manglerne er afhjulpet

Sikkerheden nedskrives hhv. ophører, når 
manglerne er afhjulpet



25

BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE
AB 92 AB 18

§ 7 § 10

Hvornår Kun hvis entreprenøren kræver det (ved private 
arbejder)

Senest 8 dage efter aftalens indgåelse (medmindre 
bygherren er en offentlig bygherre)

Størrelsen af sikkerheden 3 måneders gennemsnitsbetaling (min. 10 % af 
entreprisesummen)

3 måneders gennemsnitsbetaling (min. 10 % af 
entreprisesummen)

Ekstraarbejder Forøges hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder 
overstiger det ½ af en måneds gennemsnitsbetaling 

Samme, men kan kræves nedsat, hvis sikkerheden 
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen 

og ekstraarbejderne

Ophør af sikkerhed Ikke reguleret Ophører, når entreprenøren sender slutopgørelsen
og ikke har nogen ufyldestgjorte krav

Beslutning om sikkerhedsstillelse
§ 46 § 67

Blokering af udbetalingskrav Sagkyndig beslutning. Senest 10 arbejdsdage efter 
krav om udbetaling

Nu beslutning om stillet sikkerhed – bindende!
Fristen fortsat 10 arbejdsdage efter krav om 

udbetaling. Hjemmel for garanten til at anmode 
om beslutning, hvis entreprenøren er konkurs
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ÆNDRINGER I ARBEJDET
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Ny procedure til behandling af ændringer/ekstraarbejder (AB § 25 og ABR § 20)

1. Krav om forandring ift. pris, tid og sikkerhed skal fremsættes skriftligt snarest muligt eller på et 
byggemøde/bygherremøde 

2. Den anden part skal snarest muligt meddele om kravet accepteres, alternativt begrunde afvisning 

3. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part snarest muligt svare skriftligt, om denne anser et arbejde 
for en ændring, der medfører krav om forandringer i aftalen mht. pris, tid og sikkerhed

• E/R er ikke forpligtet til at udføre arbejdet, før BH har svaret på sådan anmodning

4. Parterne skal snarest indgå tillægsaftale om en ændring forlangt af BH med beskrivelse af forandringer for pris 
og tid 

5. Bygherren skal løbende registrere forlangte ændringer og krav som følge heraf. 

6. Regningsarbejde, hvor betalingstid ikke er aftalt: E/R skal inden rimelig tid efter udførelse kræve betaling for 
ekstraarbejdet (AB § 36, stk. 4 og ABR § 34, stk. 3)

• Fortsat ikke præklusive frister – er der i realiteten tale om en ændring?

ÆNDRINGER I ARBEJDET
”Ekstraarbejder skal frem i lyset”
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Enhedspriser (AB § 24)  - Et opgør med netto-/bredbånd og andre metoder…

• Hovedregel: Enhedspriser skal anvendes, hvor disse er aftalt

• Modifikation 1: +/- 100 % af den enkelte post i tilbudslisten

• Modifikation 2: + 20 % af entreprisesummen ved at tælle alle ekstraarbejder 
sammen og -10 % af entreprisesummen ved at tælle alle 
mindrearbejder sammen

• Ved samtidig udskiftning indgår forskellen i beregningen af summen af enten mer-
eller mindrearbejder

• Merarbejde ud over mængdegrænser 

• HR: regulering efter enhedspriser 

• Modifikation: En part godtgør, at forudsætningerne ikke er tilstede

• Ved formindskelser, hvor der gælder enhedspriser: E skal godskrive BH besparelser, i 
det omfang, entreprisesummen reduceres med mere end 10 % 

ÆNDRINGER I ARBEJDET
Merbetaling og besparelse
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Eksempel fra Betænkning nr. 1570 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, juni 2018:

Merarbejder i alt 31,6 % og mindrearbejder i alt 12,9 %.

ÆNDRINGER I ARBEJDET
Afregning af mer-/mindrearbejder (enhedspriser)
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Afregning, hvor der ikke gælder enhedspriser

• Hovedregel: Regningsarbejde

• Undtagelse: Anden aftale

• Ved regningsarbejder skal regningen opgøres med arbejdstimer, materialer og 
materiel (§ 24, stk. 4) 

• Ved formindskelser skal BH godskrives besparelse, dog højst det beløb, arbejdet er 
opgjort til i entrepriseaftalen

• Ex. – tank opgjort til 100.000 kr., men BH mener, at den reelle besparelse er 300.000 
kr., da tanken er taktisk/forkert prissat i tilbuddet

ÆNDRINGER I ARBEJDET
Afregning af mer-/mindrearbejder
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TILSYNETS FULDMAGT
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TILSYNETS FULDMAGT

Tilsynet kan stadig:

• Give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet

• Godkende eller kassere materialer eller arbejder

• Give anvisninger med hensyn til entreprenørers arbejder

Tilsynet kan nu også: 

• Forlange eller indgå aftale om ændring i arbejdet 

• Indgå aftale om ændring med hensyn til pris, tid og sikkerhed

• Grænse på 50.000 kr. og 5 arbejdsdage

• Ændringer i byggeledelsens fuldmagt skal meddeles på førstkommende byggemøde

Tilsynet repræsenterer bygherren over for entreprenøren
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NYE REGLER OM 
RÅDGIVERENS ANSVAR
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Vederlagsfri omprojektering 1 (R udfører budgettering):

• Problem: E’s tilbud overskrider det senest opdaterede og godkendte budget

• Udgangspunkt: Vederlagsfri omprojektering (besparelseskatalog)

• Undtagelser:

1. Overskridelse var uforudsigelig for R (R’s bevisbyrde)

2. Forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter

Vederlagsfri omprojektering 2:

• Problem: BH bliver nødsaget til at foretage besparelser for at undgå budgetoverskridelser pga. 
R’s projekteringsfejl og/eller forglemmelser, der medfører nødvendige ekstraarbejder 

• Udgangspunkt: Vederlagsfri omprojektering

• Undtagelse: Forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter

R er berettiget til tidsfristforlængelse (§ 38, stk. 1, litra f)

RÅDGIVERENS OMPROJEKTERINGSPLIGT (ABR § 46)
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Forglemmelser i projektet/projekteringsfejl

• Konsekvens: BH er nødsaget til at købe en ikke-konkurrenceudsat ydelse fra E

• Problem: Svært for BH at løfte bevisbyrden for tab

• Udgangspunkt: Konventionalbod på 5 % af tilkøbspris for hvilke der ikke er enhedspriser 
(formodningsregel) – ex. ekstraarbejde på 1 mio. → bod på 50.000 kr. 

• Modif. 1 (bagatelgrænse): Samtlige tilkøb pga. forglemmelser udgør mindre end 2 % af 
entreprisesummen. Ex. entreprisesum 100 mio. kr. → 2 % = 2 
mio. kr. → Ekstraarbejder på 1 mio. kr. vil ikke udløse bod. 

• Modif. 2: Maximalt 10 % af rådgiverens salær. Ex. salær 400.000 kr. → 
ekstraarbejde for 1 mio. kr. vil maksimalt udløse bod på 40.000 
kr. 

Konventionalbod kan fraviges, hvis

• Bygherren dokumenterer et større tab

• Rådgiveren dokumenterer et mindre tab

KONVENTIONALBOD FOR RÅDGIVEREN (ABR § 49, STK. 2)
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• Indirekte tab fortsat undtaget 

• Stadig et pro rata-ansvar, hvis flere ansvarlige

• NYT – Hvis projektansvarsforsikring er ansvar begrænset til dækningen

• NYT – Hvis ÷ projektansvarsforsikring → ansvar begrænset til 2 x honorar (dog 
minimum 2,5 mio. kr.)

• NYT – Dagbøder max. 10 % af R’s honorar (ABR § 39, stk. 6)

ANSVARSBEGRÆNSNINGER FOR RÅDGIVER (ABR § 50)
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TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG 
FORSINKELSE
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Betingelserne for E og R’s tidsfristforlængelse grundlæggende de samme som tidligere

Skærpet reaktionspligt for E og R (AB § 39, stk. 3 og ABR § 38, stk. 3)

• Hvis E/R indser, at der vil indtræde forsinkelse skal BH snarest muligt skriftligt 
orienteres

• Udtryk for loyalitetsforpligtelse og manglende iagttagelse kan være misligholdelse

Regler om forcering (AB § 41) – NY (men) kodificering af gældende ret

• E har ret til betaling for forcering, hvis

1. Aftale med BH, eller

2. BH med urette gør gældende, at E er i ansvarspådragende forsinkelse

• E skal forudgående varsle (bevis- ikke gyldighedsbetingelse)

FORSINKELSE
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• Hvis aftalt dagbod ÷ erstatning herudover (uændret)

• Dagbod beregnes af entreprise-/kontraktsummen uden moms pr. påbegyndt 
arbejdsdag (kodificering)

• Betingelser for dagbod (både færdiggørelses- og mellemterminer):

• Frist og dagbod klart fremgår af aftalen

• Overskridelser af fristen løbende noteret

• BH varsler vil kræve dagbod og fra hvornår i rimelig tid efter bekendt med, at fristen vil blive 
overskredet

• Ikke længere et krav, at den 1. varsling følges op efter overskridelse af fristen

FORSINKELSE
Dagbod (AB § 40 og ABR § 39)
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Dagbøder på mellemterminer (AB § 40, stk. 5 og ABR § 39, stk. 5) 

• Yderligere betingelser:

• Fristen er fastsat for at sikre færdiggørelsen af en aktivitet, der er afgørende for

1. byggeprocessen, eller

2. andre væsentlige forhold

• ÷ en betingelse, at den endelige færdiggørelsestermin forsinkes tilsvarende 

• ÷ en betingelse, at BH har lidt et tilsvarende tab  

FORSINKELSE
Dagbod (AB § 40 og ABR § 39)
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MANGLER
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• Der skal afholdes en ”Førgennemgang” i rimelig tid inden den aftalte aflevering (AB § 44)

• Der indføres også en ”Afhjælpningsgennemgang” for mangler konstateret ved afleveringen (AB § 48, stk. 2)

NYE TILTAG VEDR. MANGLER
Afleveringsproceduren gentænkt

FØRGENNEMGANG
Tidspunkt fastlagt i 

hovedtidsplan

Rimelig frist

Hovedparten af 
mangler afhjælpes

Ca. 1 måned

Mangler afhjælpes

AFHJÆLPNINGSGENNEMGANG

E har endnu et 
afhjælpningsforsøg, hvis 

resterende mangler udgør en 
mindre del

BH indkalder til 
førgennemgang

STRAKS

AFLEVERING

Rimeligt 
varsel
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• E har oplysningspligt om ikke gennemprøvede metoder og materialer (AB § 12, stk. 3)

• E og Rs afhjælpningsret begrænses (lidt), jf. AB § 50 og ABR § 43

• Udgangspunkt: E har kun ét afhjælpningsforsøg (både afleverings- og efterfølgende 
mangler

• Modifikation: E/R har forsøgt at afhjælpe alle påberåbte mangler, og de resterende 
kun udgør en mindre del → endnu et afhjælpningsforsøg (straks)

• E’s produktansvar er begrænset til dækningen på produktansvarsforsikringen

• E er ikke ansvarlig for indirekte tab (fx driftstab og avancetab) som følge af produktansvar 
(AB § 54)

NYE TILTAG VEDR. MANGLER
Oplysningspligt, afhjælpningsforsøg og produktansvar 
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• Fortsat 5-årig reklamationsfrist fra aflevering af bygge- og anlægsarbejder (AB § 55 og 
ABR § 51)

• Nu også for rene anlægsarbejder

• Undtagelse 1: Mangler ved løsøregenstande og ikke særligt tilpasset inventar er ”kun” 2 år

• Undtagelse 2: Aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt (kun entreprenør)

• Undtagelse 3: Indeståelse eller grov uagtsomhed

• Mangelansvarets udstrækning efter afhjælpning af mangler (Ny regel)

• Ny 5-års frist løber fra afhjælpning er afsluttet

• Dog max. 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års frist → Absolut frist 8 år efter aflevering

• NB – Garantiperioden forlænges ikke

• Husk, at bestemmelserne er reklamationsregler. Forældelsesloven gælder også (ikke 
ændring)

MANGELANSVARETS OPHØR
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DIREKTE KRAV
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• Tendens i praksis – adgang til direkte krav mod underentreprenører uden respekt for 
ansvarsbegrænsninger eller aftale om voldgift

• ”Bubbledeck-afgørelsen” (T:BB 2014.531) 

• AB § 8, stk. 4 og 5 og ABR § 7, stk. 4 og 5

• (fortsat) Hjemmel for direkte krav

• Aftalte ansvarsbegrænsninger i alle led gælder

• Bestemmelser om tvisteløsning i kapitel J gælder 

• Kun mulighed for at rejse et direkte mangelkrav uden for kontrakt, hvis der foreligger forsætlige 
eller groft uagtsomme forhold

• BH kan anmode om dokumentation for, at en UE/UR har anerkendt, at BH må gøre 
direkte mangelkrav gældende

DIREKTE KRAV FOR MANGLER
Entreprisens mange parter
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TVISTER
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TVISTLØSNING
Løsningstrappen

VOLDGIFT/FORENKLET
VOLDGIFT

MEDIATION/MÆGLING

HURTIG AFGØRELSE

SYN OG SKØN

Forhandling
ledelsesniveau

Forhandling 
projektlederniveau

MIN. 4 UGERMAX 5 DAGE
MAX 5 DAGE 
EFTER FRIST
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• Step 1: Forhandling på projektlederniveau (gælder ikke, hvis tvisteløsning iværksættes 
efter aflevering)

• Step 2: Forhandling på ledelsesniveau

• Forhandlinger afsluttet senest efter 5 arbejdsdage (frist kan forlænges)

• Repræsentanter skal udpeges senest 5 hverdage efter kontraktindgåelse

• Obligatorisk

• ”Cooling off-periode” på 4 uger efter forhandlingens afslutning

• Hovedregel: Ingen andre tvistløsningstiltag kan indledes inden forhandling er 
gennemført

• Modifikation: Syn og skøn for at sikre bevis (ex. stadeforretning) og beslutning om 
stillet sikkerhed

TOLEDDET FORHANDLING
AB § 64 og ABR § 59



50

• Mægling og mediation kan iværksættes af én af parterne

• Voldgiftretten af egen drift (hvis den behandler den pågældende tvist)

• En sagkyndig eller opmand (hurtig afgørelse) kan ikke anmode om mediation

• Tvungen deltagelse

• Anden tvistløsning kan ikke iværksættes eller fortsættes inden afslutning

• Undtagelse: En part anmoder om hurtig afgørelse senest 10 arbejdsdage efter anmodning om 
mediation

• Kan gennemføres inden for 15 arbejdsdage! (5 dages frist på udmelding + 10 dages 
frist på afholdelse af mediationsmøde)

• Forum: Voldgiftsnævnet, Byggeri & Anlæg

MÆGLING OG MEDIATION
AB § 65 og ABR § 60
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Opmand/opmænd træffer afgørelse på skriftligt grundlag

• Modif: Opmanden vurderer behov for besigtigelse

• Omfattede tvister:

• BHs tilbageholdsret eller modregning

• Ændringer i arbejdet

• Prisregulering

• Tidsfristforlængelse

• Grænseflader

• Afslag på godkendelse af UE/UR

• Tvister med en værdi under 200.000 kr. 

• Andre tvister, hvis enighed mellem parterne

HURTIG AFGØRELSE
AB § 68 og ABR § 62 
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• Hver part mulighed for 2 skriftlige indlæg 

• Svarskrift 10 arbejdsdage, replik og duplik 5 arbejdsdage

• Frister kan forlænges ”hvis ganske særlige omstændigheder”. 

• Andre tvister kan ikke bringes ind under sagen

• Ikke mulighed for syn og skøn

• Hovedregel: Bindende

• Undtagelse: Voldgiftsret bestemmer, at indbringelse har opsættende virkning

• Afgørelsen er endelig, hvis den ikke indbringes for voldgift senest 8 uger efter afgørelse

• Uegnet til hurtig afgørelse: Henvisning til mediation/mægling eller voldgift

HURTIG AFGØRELSE (FORTSAT)
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Omfattede tvister:

• Enighed mellem parterne, eller

• Anmodning fra én part og sagsværdi på maksimalt 1 mio. kr. 

• Alle typer af tvister

• Nye tvister kan inddrages

• Hovedregel: 1 dommer

• Faglig dommer/juridisk dommer

• Reglerne for forenklet voldgiftsbehandling fastsættes af Voldgiftsnævnet

• Gældende regler i hovedtræk (forventes modificeret på flere punkter):

• Udgangspunkt 1 dommer (typisk faglig)

• Et indlæg fra hver part

• Ingen syn og skøn (ændres i de nye regler)

• Voldgiftsretten afgør om mundtlig eller skriftlig behandling

FORENKLET VOLDGIFT
AB § 69, stk. 4 og ABR § 63, stk. 4
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Fortsætter i det væsentlige som hidtil

Vigtigste ændring er, at procesforudsætninger skal være opfyldt:

• 4 uger fra afsluttet forhandlingsforløb

• Voldgiftssag kan ikke anlægges, hvis der om samme tvist verserer

• Mediation

• Mægling

• Hurtig afgørelse

• Beslutning om stillet sikkerhed

• Opfyldelse af procesforudsætninger påses af VBA

VOLDGIFT 
AB § 69 og ABR § 63
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Flere muligheder, men også mere kompliceret system

Bindende afgørelser (hurtig afgørelse og beslutning om stillet sikkerhed)

• Hurtig afklaring

• Billigere

• Eller flere tvister?

Tvungen forhandling og mægling/mediation

• Inspireret af internationale aftalevilkår

• Flere forhandlingsløsninger?

Aftale om fravigelse af løsningstrappen ved tvister opstået efter aflevering?

TVISTLØSNING
Forventninger til ”løsningstrappen”
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APPENDIKSER / 
TILLÆGSBETINGELSER
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• Tillæg til kontrakter indgået under AB 18 eller ABT 18

• Entreprenøren medvirker til udviklingen af et bygge- og anlægsprojekt efter konstaterbare mål

• 2 faser

• Projektudviklingsfasen (“fase 1”)

• Færdigprojekterings- og udførelsesfasen (“fase 2”)

• Krav til indholdet af BH’s udbud

• Konstaterbare mål for E’s projektudvikling

• Projektudviklingens delfaser

• Targetpris – økonomisk ramme for gennemførelse af projektet (projektudvikling, projektering, udførelse
mv.)

• Omfang af godtgørelse, hvis afbestilling efter fase 1

• Ikke entreprenørprojektering

• BH kan under eller efter afslutning af projektudviklingsfasen afbestille den resterende del af aftalen

APP PROJEKTUDVIKLING
“Tidlig inddragelse”
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• E skal i sit tilbud forud for fase 1 oplyse:

1. Timepris for deltagelse i projektudvikling (fase 1)

2. %-tillæg til styring, administration og fortjeneste ved tilbud på fase 2

• Efter afslutningen af fase 1 → E (inden 2 uger) afgive endeligt tilbud på fase 2

• BH kan afbestille under fase 1 og efter modtagelse af endeligt tilbud på fase 2

• Hvis konstaterbare mål er opfyldt ved E’s deltagelse i projektudviklingen → BH betale vederlag for 
deltagelse i projektudvikling og aftalt godtgørelse

• BH må anvende det udviklede projekt

APP PROJEKTUDVIKLING
“Tidlig inddragelse”
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• Tillæg til kontrakter indgået under AB 18 og ABR 18

• E’s gennemgang af det udbudte projekt

• Optimering – tid, pris og kvalitet

• Alternative løsninger, materialer og byggeproces

• BH’s udbud

• Konkretisering af E/R’s deltagelse i projektoptimering

• Fastlægge projektoptimeringens faser

• Størrelsen af bonus ud fra andel i besparelse

• Projektoptimeringen anses for indeholdt i E/R’s tilbud

• R’s projektering af E’s forslag til projektoptimering udgør et ekstraarbejde

• E’s forslag udgør ikke entreprenørprojektering

• BH kan frit godkende eller forkaste forslag om optimering

• Bonus: Aftalte andel af BH’s økonomiske besparelse

APP PROJEKTOPTIMERING
Bonus for besparelser
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Proces

APP PROJEKTOPTIMERING
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• Tillæg til kontrakter indgået under AB 18 eller ABT 18

• Krav til byggeriet, der ikke kan konstateres allerede ved aflevering

• Fx et anlægs kapacitet eller egenskaber, en bygnings energiforbrug eller lignende

• BH’s udbud

• Driftskravets indhold og forudsætninger

• Målingens foretagelse

• Herunder driftsperiode(r), krav til KS, proces, parter

• BH indkalder til målingen og udarbejder protokol

• E har sædvanlig afhjælpningsret

• Manglende opfyldelse af driftskrav udgør en mangel

• Uenigheder kan søges afklaret ved hurtig afgørelse efter AB 18 § 68 og ABT 18 § 66.

APP DRIFTSKRAV
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• Tillæg til kontrakter indgået under AB 18, ABT 18 og ABR 18

• Bonuskatalog:

1. Ubrugt afsætning til uforudsete udgifter

• Forfalder, når arbejderne er afleveret og alle mangler afhjulpet

2. Besparelser (ikke ABR 18)

• Bonus for bygherrens besparelse på baggrund af et af E fremsat optimeringsforslag

3. Mangelfri aflevering til aftalt tid 

4. Mangelfri aflevering tidligere end aftalt (ikke ABR 18)

• ”Omvendt dagbod”

5. Fastholdelse af nøglemedarbejder

6. Ingen arbejdsskader 

APP INCITAMENTER
Katalog over tilvalgsbestemmelser for incitamenter/bonus
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• Kodificering af rets- og voldgiftspraksis

• Skaber afklaring på omdiskuterede emner

• ABR harmoniseret med AB

• Få egentlige nyskabelser

• Formalisering – men stadig formløshed…

• Løsningstrappen – færre eller flere tvister?!

• Er DK moden til omfanget af regler og regelsæt?

EVOLUTION – IKKE REVOLUTION
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TAK FOR I DAG!


