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I. Udvalgsarbejdet

*

Regler om Revisionsudvalget, som har udarbejdet »Almindelige Betingel-
totalentreprise ser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed«,

bebudes (AB 92), har i sin betænkning om AB 92 anført følgende *):

»Der vil på et senere tidspunkt blive indført regler om totalen-
treprise på de felter, hvor der er brug for særlige bestemmelser.
Bestemmelserne vil blive indeholdt i en særlig AB for totalen-
treprise, der også omfatter de øvrige AB-regler, som skal gælde
ved totalentreprise. AB kommer således til sin tid til at fremtræde
i to fuldstændige udgaver, og parterne må alt efter udbuds-
grundlagets beskaffenhed vedtage, hvilken udgave der skal indgå
i entrepriseforholdet.

»Almindelige Betingelser for Totalentreprise« forventes at fore-
ligge i 1993.«

ABT 93 Efter at AB 92 var blevet udsendt af Boligministeriet d.
10.12.1992, tog revisionsudvalget fat på totalentreprisespørgs-
målene. Udvalget har d. 3.12. 1993 enstemmigt vedtaget »Al-
mindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993«, (ABT 93),
som er blevet udfærdiget af Boligministeriet d. 22.12.1993 og
udsendt til brug i praksis.

Denne betænkning indeholder ABT 93 og revisionsudvalgets be-
mærkninger om totalentreprise samt bemærkninger til de enkelte
bestemmelser i ABT 93.

Udvalget har ikke ment at skulle give nogen omfattende rede-
gørelse for totalentreprise, men har samlet sig om de entreprise-
retlige regler, der er mest brug for, og om baggrunden for disse
regler.

Udvalgets Revisionsudvalget har under udarbejdelsen af ABT 93 haft
sammensætning Og samme sammensætning som ved afslutningen af arbejdet med AB

arbejde 92, nemlig:

*) Betænkning nr. 1246, Bygge- og Boligstyrelsen, marts 1993, side 15.
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Udpeget af:

Professor, dr.jur Boligministeriet
Halfdan Krag Jespersen
Aarhus Universitet
(formand)

Advokat Ole Bramsnæs Dansk Industri (tid-
NKT Holding A/S ligere Industrirådet) og Det

danske Handelskammer

Overingeniør Per Clausen Trafikministeriet
Vejdirektoratet

Civilingeniør, cand.jur. Praktiserende Arkitekters
Jørgen Egholm Råd og Foreningen af
N&R Consult A/S Rådgivende Ingeniører

Direktør Mogens Hansen Entreprenørforeningen
Entreprenørforeningen

Højesteretsdommer Voldgiftsnævnet for
Henning Funch Jensen bygge- og anlægsvirksomhed

Ejendomschef Poul Larsen Amtsrådsforeningen og
Esbjerg kommune Kommunernes Landsfore-

ning, Københavns kommune
og Frederiksberg kommune

Direktør Preben Larsen Samordningsudvalget
Undervisningsministeriets vedr. den statslige ejendoms-
Byggedirektorat forvaltning (SEF) (tidligere

Koordinationsudvalget vedr.
Statsbyggeri (KVS))

Afdelingschef Amtsrådsforeningen og
Ivan Laursen Kommunernes Landsfore-
Ribe Amtskommune ning, Københavns kommune

og Frederiksberg kommune

Kontorchef Boligministeriet
Flemming Lethan
Bygge- og Boligstyrelsen
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Udpeget af:

Overingeniør Trafikministeriet
Hans Lorentzen
DSB

Juridisk konsulent Boligselskabernes Lands-
Preben Mathiesen forening

Direktør Byggefagenes Kooperative

Ole Bajda Nielsen Landssammenslutning

Advokat K.O. Pedersen Bygge-Societetet

Advokat Henrik Viltoft Håndværksrådet

Som sekretær har været udpeget:

Fuldmægtig Gurli Bonde Boligministeriet
Bygge- og Boligstyrelsen
indtil d. 1.11.1993

Fuldmægtig Marianne Boligministeriet
Kolbjørn Larsen
Bygge- og Boligstyrelsen
fråd. 1.11.1993

Nogle af udvalgets medlemmer har i et underudvalg under le-
delse af udvalgets formand udformet udkast til totalentreprise-
reglerne. Dette udkast er blevet drøftet og med enkelte ændrin-
ger tiltrådt af hele udvalget.
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2. Totalentreprise generelt

Totalentreprisens Totalentreprise er en entreringsform, som på visse felter adskil-
karakter ler sig fra andre entreringsformer inden for bygge- og anlægs-

virksomhed, dvs. fag-, stor- og hovedentreprise, men som i øv-
rigt er af samme retlige karakter som entreprise i øvrigt.

De særegne felter er i korthed:

• Udbudsgrundlaget har karakter af et byggeprogram eller lig-
nende lidet detaljeret materiale, ofte i form af funktionsan-
givelser, der angiver bygherrens krav og ønsker.

^ Projekteringen, dvs. detaljeringen af grundlaget for bygge-
opgavens realisering, er i det væsentlige en entreprenørydelse.

• Tilbudsbedømmelsen går på fordelagtigste tilbud og ikke
blot på prisen, dvs. at der konkurreres også på andet end
prisen.

• Totalentreprenøren har en mere omfattende rolle under plan-
lægnings- og byggeprocessen end ved andre entreringsformer
(og bygherrerollen er tilsvarende mindre).

Sædvanligvis konkurreres der ved totalentreprise såvel på pris
som på de ydelser, som tilbudene indeholder, og udbyderen må
således anlægge en helhedsvurdering på det enkelte tilbud og på
tilbudene indbyrdes. Men der kan også konkurreres på en given
pris (»omvendt licitation«), dvs. at prisen skal være ens i alle til-
budene, således at der alene konkurreres på ydelserne.

Totalentrepriser gennemføres i vidt omfang ved hjælp af underen-
treprenører, undertiden i den form, at totalentreprenøren ikke
selv udfører nogen del af arbejdet.

Brugen af Denne betænkning kommer ikke ind på mulige fordele og ulem-
totalentreprise per ved totalentreprise, men vil overlade dette spørgsmål til mar-

kedet. ABT 93 og dermed nærværende betænkning drejer sig
alene om de entrepriseretlige følger af at anvende totalentreprise-
formen.
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Ingen generelle Der har ikke hidtil været generelle regler om totalentreprise i
regler hidtil Danmark, hverken hvad udbud eller hvad materielle regler an-

går.

På udbudssiden er det antaget, både af det tidligere Monopol-
tilsyn og i praksis, at licitationsloven ikke finder anvendelse på
totalentreprise (bortset fra § 4, stk. 1 om regulering af tilbud
m.v.). Årsagen hertil er, at der ikke er tale om udbud af »samme
arbejde« - totalentreprisetilbudene er forskellige løsninger på den
udbudte opgave.

Om afgrænsningen af licitationslovens område må henvises til den
licitationsretlige litteratur og praksis.

l_|. •.. •• Igennem en række tiltag er der søgt at råde bod på de manglende

regeldannelseog ^enere l le re^ler

' ' *• I 1972 udsendte Danske Arkitekters Landsforbund/Praktiserende
Arkitekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Entrepre-
nørforeningen og Håndværksrådet en pjece »Retningslinier for
udbud m.v. ved anvendelse af totalentrepriseformen ved bygge-
og anlægsarbejder«. Disse retningslinier samlede sig især om ud-
budsmaterialet, tilbudsbedømmelsen og tilbudsforbehold, men
nævnte om det kontraktsretlige grundlag for totalentreprise-
aftalen blot, at det skulle oplyses, hvilke kontraktsbestemmelser
ud over AB 72, der skulle danne basis for arbejdets udførelse, her-
under prisbasis, sikkerhedsstillelser og præmie/bod for afvigel-
ser fra fastsat tidsfrist. Desuden henvistes til dansk rets alminde-
lige regler.

Samme hovedindhold havde den første statslige publikation om
emnet, Boligministeriets vejledning fra 1975, med en datidig
terminologi kaldt »Totalleverance 1975«.

Også Byggestyrelsens Bygherrevejledning af 1983 går ud fra, at
totalentreprise gennemføres på grundlag af AB 72.

I Byggestyrelsens cirkulære af 1983 om udbud af statslige og
statsstøttede bygge- og anlægsarbejder fremkom for første gang
to egentlige statslige bestemmelser om totalentreprise:

• »Totalentreprise foreligger, når entreprenøren står for såvel ar-
bejdets udførelse som projekteringen eller den væsentligste
del af denne.«
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• »Ved udbud i totalentreprise skal det tilbud antages, der alle
forhold taget i betragtning må anses for det fordelagtigste.«

Desuden angav cirkulæret, at dets hovedregel om offentligt og
begrænset udbud i konkurrence også omfattede totalentreprise.
Cirkulæret kom ikke ind på entreprisereglerne.

I 1984 blev de nævnte retningslinier af 1972 fra de fire foran om-
talte organisationer revideret, i det væsentlige med samme ho-
vedindhold.

Disse retningslinier »Totalentreprise 1984« (ofte kaldt »Den lille
hvide«) gælder for så vidt stadig.

Det er i retningslinierne angivet, at et særligt totalentreprise-
udvalg med repræsentanter for de fire foran omtalte organisatio-
ner følger udviklingen og kan bistå såvel bygherrer som tilbuds-
givere med råd og vejledning om anvendelse af totalentreprisefor-
men.

Et særligt cirkulære af 1985 fra Byggestyrelsen om totalentre-
prise i byggeri med offentlig støtte drejede sig om at adskille byg-
herrens og totalentreprenørens opgaver og om forskellige
udbudsforhold, men omhandlede ikke det entrepriseretlige
grundlag. Det samme gælder Bygge- og Boligstyrelsens nugæl-
dende cirkulære af 1989 om udbud af statslige og statsstøttede
bygge- og anlægsarbejder, hvori 1985-cirkulæret er inkorporeret.

I udbudscirkulæret af 1989 videreføres kravet om udbud i kon-
kurrence også ved totalentreprise samt reglen om, at det fordel-
agtigste tilbud skal antages.

EFs bygge- og anlægsdirektiv af 1971 og 1989 (med senere æn-
dringer, nu direktiv 93/37/EØF) regulerer udbudet og tilbudsbe-
dømmelsen, men behandler ikke retsforholdet mellem bygherre
og entreprenør, dvs. selve entrepriseforholdet.

Direktivets hovedregel er udbud i konkurrence, og det bestem-
mes, at kriteriet for tildeling af entreprisekontrakten er

^ enten udelukkende den laveste pris
eller
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• når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest for-
delagtige bud, diverse kriterier, som varierer alt efter kontrak-
ten, f.eks. pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet,
teknisk værdi.

Karakteren af Som det ses af gennemgangen af hidtidig regeldannelse og vej-
hidtidig indsats ledning har indsatsen være samlet om udbud, tilbudsbedømmelse

og bygherrens opgaver, medens selve totalentrepriseforholdet ikke
har været behandlet i nævneværdigt omfang. På dette felt er AB
72 og dansk rets almindelige regler lagt til grund. Dette har da
også været tilfældet i praksis, ofte med tillempninger og udbyg-
ninger i de enkelte entrepriseaftaler.

Desuden har byggeriets parter kunnet støtte sig til fremstillin-
ger i den juridiske litteratur.
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3. Udvalgets overvejelser

Udvalgets Det er udvalgets hovedsynspunkt, at totalentreprise principielt
hovedsynspunkt skal behandles som andre entreringsformer, men at der er behov

for særregler på visse begrænsede felter.

Særreglerne er omtalt nedenfor i afsnit 5, hvor reglerne er an-
givet som ændringer i forhold til AB 92.

I afsnit 4 er gengivet det samlede regelsæt for totalentreprise,
ABT 93.

Afsnit 6 er en sammenstilling af hele AB 92 og hele ABT 93.

Henvisning til AB- Bortset fra særreglerne dækker afsnit B i AB 92-betænkningen
betænkningen (»Hovedlinier i revisionsarbejdet«) også totalentreprise. Dette

gælder ikke mindst spørgsmålet om fravigelser af reglerne.

Forholdet til AB 92 Der foreligger nu som bebudet i AB 92-betænkningen to fuld-
stændige udgaver af AB, nemlig AB 92 og ABT 93. Alt efter
udbudsgrundlagets beskaffenhed må bygherren afgøre, hvilken
udgave der skal udbydes på. Den valgte udgave vil så indgå i
entrepriseaftalen. Bygherrens afgørelse vil først og fremmest af-
hænge af, om den væsentligste del af projekteringen ønskes gen-
nemført i hans eget regi eller i entreprenørregi.

Hvornår foreligger Grænsen for »den væsentligste del af projekteringen« går for-
totalentreprise? mentlig mellem de projektdetaljeringsgrader, der i reglerne for

teknisk rådgivning og bistand kaldes projektforslag og for-
projekt. Forprojektet vil normalt være så detaljeret, at udbud på
et forprojektmateriale ikke er totalentreprise.

Partiel Normalt omfatter totalentreprise hele byggeopgaven, men det
totalentreprise kan forekomme, at bestemte dele af en opgave udbydes på et

udbudsgrundlag, der må betegnes som totalentrepriseudbud,
medens det øvrige arbejde udbydes på bygherrens fuldt detal-
jerede udbudsgrundlag. Ofte vil en sådan »partiel totalentreprise«
foreligge ved tekniske installationer, f.eks. elevatorer, hvor byg-
herren udbyder på funktionskrav og indbygningsmål, medens de
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bydende eller den valgte entreprenør eller leverandør står for fast-
læggelsen af detaljerne.

Det er revisionsudvalgets opfattelse, at totalentreprisereglerne for-
udsætter, at arbejdet vedrører den væsentligste del af det sam-
lede arbejde vedrørende projektering og opførelse af en bygning
eller et anlæg. Det forhold, at der foreligger »partiel totalentre-
prise« betyder således ikke i sig selv, at ABT 93 forudsættes an-
vendt på den pågældende del af opgaven.

Arbejder uden for Det kan forekomme, at afgrænsede dele af opgaven udbydes sær-
totalentreprisen skilt af bygherren uden for totalentreprisen. Bygherren må tage

stilling til, om AB 92 eller ABT 93 skal lægges til grund for så-
danne entrepriseaftaler.

Typeprojekter Der vil normalt være tale om totalentreprise, hvis projektet fore-
ligger fuldt udarbejdet fra entreprenørens side i form af et type-
projekt. Projekteringen behøver således ikke at skulle udføres i den
enkelte byggesag.

Teknisk rådgivning Når bygherren antager arkitekter, ingeniører eller andre tekni-
ske rådgivere, falder aftaleforholdet ind under »Almindelige Be-
stemmelser for teknisk rådgivning og bistand«, (ABR 89). Dette
gælder også for de aftaler, som bygherren i totalentreprisebyggeri
indgår med rådgivere om at udarbejde udbudsgrundlaget, om at
bistå med udbud og tilbudsbedømmelse og om at føre kontrol
med materialer og udførelse undervejs gennem byggeprocessen.

Derimod har de rådgivere, som totalentreprenøren antager til at
bistå sig, intet aftaleforhold til bygherren. For hele totalentre-
prisen, også projekteringen, gælder ABT 93, når disse regler er
vedtaget mellem bygherren og totalentreprenøren. Det er sæd-
vanligt, at aftalerne om teknisk bistand mellem totalentre-
prenøren og hans rådgivere indgås på grundlag af ABR 89.

Underentrepriser AB 92 lægges sædvanligvis til grund for underentrepriserne i en
totalentreprise, medmindre underentreprisen er en »ægte« par-
tiel totalentreprise, jf. foran.

Totalentreprise og Totalentreprise kan udbygges med ydelserne vedligeholdelse el-
andre ydelser ler anden bygningsdrift, således at totalentreprenøren står for

større eller mindre dele af driften af det leverede byggeri eller
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anlæg i et vist tidsrum. ABT 93 er ikke udformet med henblik
på at løse juridiske problemer vedrørende sådanne ydelser.

Det samme gælder i det omfang, totalentreprenøren står for fi-
nansieringen af byggeriet eller anlægget, eller i tilfælde, hvor
totalentreprisen er et led i mere omfattende ydelser. Sådanne kan
bestå i levering af hele virksomheder, f.eks. sygehuse, eller leve-
ring af samlede aktiviteter, f.eks. sundhedssystemer for bestemte
geografiske områder.

ABT § 30 om mangelsbegrebet er identisk med AB 92 § 30. Som
det fremgår af ABT § 1, stk. 8, forstås der ved »arbejdet« også
»projektet«, og det følger heraf, at § 30 også omfatter mangels-
ansvaret for projektet. Det er således systemet i ABT §§ 30-36,
der skal anvendes på mangler, som kan henføres til total-
entreprenørens projektering.

Der er i øvrigt ikke hermed tilsigtet nogen ændring i den gæl-
dende retstilstand for så vidt angår projektansvar.

Hvis bygherren har ladet en del af projektet udføre ved andre end
totalentreprenøren, bærer totalentreprenøren som udgangspunkt
ikke projekteringsansvaret herfor, jf. dog ABT 93 § 15, stk. 1-3.
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4. ABT 93
A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser

§ 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder an-
vendelse på totalentrepriseaftaler indenfor bygge- og an-
lægsvirksomhed.

Stk. 2. Ved »totalentreprise« forstås i disse betingelser en
entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekterin-
gen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlæg-
get.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tyde-
ligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse
skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangi-
velser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage
alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnel-
ser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhand-
linger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis
der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der
er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder
den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk
rets regler.

Stk. 8. Ved »arbejdet« forstås i disse betingelser også pro-
jektet, og ved »underentreprenører« også rådgivende tekni-
kere antaget af entreprenøren.

Bygherrens udbud

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at frem-
komme med tilbud.

Sik. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav,
som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal
være entydigt og således udformet, at der er klarhed over
ydelsernes omfang og indhold. Bygherren påser, at oplys-
ninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre of-
fentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettighe-
der over ejendommen.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der
kan fastsættes en frist for tilvejebringelse af nødvendige til-
ladelser fra myndighederne, jf. § 24, stk. I, nr. 6

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om
eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16.

Stk. 5. Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold

bygherren tillægger betydning ved bedømmelsen af tilbu-
dene. Nedsættes et bedømmelsesudvalg, skal dets sam-
mensætning angives.

Stk. 6. Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af det
vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget
udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart efter bedøm-
melsen. Det vederlag, der tilfalder den tilbudsgiver, der får
entreprisen, fradrages i entreprisesummen ved første udbe-
taling.

Entreprenørens tilbud

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én
for alle og alle for én.

Stk. 2. Vedståelsesfristen for tilbud i konkurrence er 40
arbejdsdage fra tilbudenes åbning. Vedståelsesfristen for
andre skriftlige tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbudets da-
tering.

Stk. 3. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud
samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbagele-
veret.

Stk. 4. Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af
lovbestemmelser, bygningsreglementer, normereller andre
alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbudet.

Stk. 5. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilveje-
bringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf.
§ 2, stk. 3, kan entreprenøren fastsætte sådan frist i tilbudet.
jf. §24, stk. l.nr. 6.

Stk. 6. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatret-
lige rettigheder er medregnet i tilbudet, i det omfang disse
fyldestgørende fremgår af udbudsmaterialet.

Stk. 7. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens
anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemfø-
relse og den yderligere projektering, der er nødvendig her-
for. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle ret-
tigheder til projektet.

Stk. 8. Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives til-
budene i lukkede kuverter, der åbnes på et forud fastsat tids-
punkt. Hvis tilbudssummen er forlangt indgivet i særskilte
kuverter, fastsættes forud også et tidspunkt for åbning af
disse. De bydende er berettiget til at være til stede ved åb-
ningen af tilbud og priskuverter og til at blive gjort bekendt
med tilbudssummerne.

Stk. 9. Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af de
indkomne tilbud-herunder eventuel teknisk afklaring-og
inden indledning af kontraktsforhandlinger orienteres de
bydende skriftligt om, hvilken entreprenørs tilbud, bygher-
ren tinder fordelagtigst.
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Entrepriseaftalen

§ 4. Aftale om udførelse af en totalentreprise træffes ved
skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt do-
kument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dan-
net grundlag for aftalen.

Slk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

Overdragelse af rettigheder og
forpligtelser m.v.

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til
aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold
til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbej-
dets udførelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke
overføre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til
andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at ar-
bejdet udføres i underentreprise.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrø-
rende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan
gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til
at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens under-
entreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal
entreprenøren senest 8 arbejdsdage etter entrepriseaftalens
indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtel-
ser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af be-
tryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsik-
ring eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede
sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter
skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen.

Stk. 3. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til
2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunk-
tet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat
krav om afhjælpning af mangler. 1 så fald nedskrives sik-
kerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunk-
tet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så
fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske
ved afsnitsvis aflevering.

Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles
til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten
og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen
af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden
10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre

18

entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har frem-
sat begæring om beslutning specielt med henblik på, om
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder
reglerne i § 46.

Stk. 7. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav,
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder
krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebeta-
ling af for meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved pri-
vate arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsæt-
telse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforplig-
telser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af
betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsik-
.ing eller på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnits-
betaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - ud-
regnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det
antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udfø-
relse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med eks-
traarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget,
hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de
allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennem-
snitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt med-



deles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen
af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren in-
den 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmin-
dre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har frem-
sat begæring om beslutning specielt med henblik på, om
entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gæl-
der reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav,
som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, her-
under krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og
stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil

mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På en-
treprenørens anmodning skal denne og eventuelle underen-
treprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen.
Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde
på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører.
Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på
arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er gen-
stand for om- eller tilbygning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selv-
forsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører
skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke
der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entrepre-
nøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i
kraft.

C. Entreprisens udførelse

Arbejdsplan og afsætning

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med
bygherren udarbejde en arbejdsplan.

Stk. 2. Entreprenøren foretager alle afsætninger, medmin-
dre andet er aftalt.

Entreprenørens ydelse

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med afta-
len, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med byg-
herrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal -
for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sæd-
vanlig god kvalitet.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præ-
stere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til
indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden
ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leve-
ret på byggepladsen, tilhører de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være
leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leve-
rancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra
afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leveran-
dørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager

eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have aner-
kendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte
omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod
leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en le-
verance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende tekni-
kere antaget af entreprenøren, jf. § 1, stk. 8.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmel-
sen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for
ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved
mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kon-
trollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal
ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladel-
sen.

Projektgennemgang, dokumentation
og prøver

§ 11. Projektgennemgang foretages, såfremt en af parterne
ønsker det. I entrepriseaftalen kan fastsættes bestemmelser
om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation
for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte ma-
terialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver,
som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan
indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennem-
gangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prø-
verne er et led i entreprenørens ydelse.
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Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved af-
leveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne til-
fælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til dis-
position ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de
yderligere prøver viser kontraktsmæssig ydelse, skal byg-
herren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal
entreprenøren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn
adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor ar-
bejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplys-
ninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen.

.SVA. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets
gang kassere ikke kontraktsmæssige arbejder eller materia-
ler. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og
rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra
byggepladsen.

Arbejdets forringelse m. v.
Vedligeholdelse

§12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller
dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for
egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmin-
dre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren
leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det
samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modta-
gelse heraf og indtil arbejdets aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens
arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkom-
mende.

S/k. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde
indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før
afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagnin-
gen.

Forhold til myndigheder

§ 13. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af
projektet og for at underrette bygherren i fornødent omfang
herom. I det omfang, det aftales, at entreprenøren tillige
skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse her-
med, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse eller
ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er gen-
nemført efter tilbudets afgivelse.

Sik. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om
tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der ved-
rører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften her-
ved.

Ændringer i arbejdet

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og
omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de
aftalte ydelser. Entreprenøren her ret til at udføre sådanne
ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold,
der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skrift-
ligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om foran-
dringer i aftalen med hensyn til pris. tid og sikkerhed som
følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaf-
tale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre
forsinkelse af arbejdets udførelse.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder
enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overens-
stemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf.
stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, in-
den for+/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for+/- 100
pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændrings-
arbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entre-
prenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller
burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder,
hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog
kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entre-
prisesummen formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende
forhold

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse,
hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vej-
ledning til udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i
overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entrepre-
nøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes
anvisninger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette byg-
herren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskelig-
gør arbejdet el ler gør det nærliggende, atbygherren påføres
ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tre-
diemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens an-
visninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse
af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe
foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om
foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jord-
bundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det om-
fang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende op-
lysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne her-
imod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.
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Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forunder-
søgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensynta-
gen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anven-
delse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige
påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller
gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne af-
bestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren.
Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortje-
neste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige
tab, entreprenøren lider.

Fortidsminder

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste for-
tidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortids-
minder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal
standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der fin-
des under arbejdet, afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste for-
tidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn

§ 17. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for
entreprenøren med hensyn til arbejdets udførelse. Tilsynet
kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet samt
godkende eller kassere materialer eller arbejder.

Entreprenørens kontrol

§ 18. Selvom bygherren deltager i projektgennemgang eller

fører tilsyn med entreprenørens arbejde, medfører dette
ikke nogen indskrænkning i entreprenørens ansvar for pro-
jektet eller arbejdet i øvrigt.

Byggemøder

§ 19. Medmindre andet aftales, indkalder entreprenøren til
byggemøder med bygherren og udarbejder referater, der
snarest muligt sendes til bygherren.

Spilddage

§ 20. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag
det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller
delvis har ligget stille.

Tilkaldelse af bygherren og
entreprenøren.

Parternes ophold i udlandet

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden
angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren
og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes
stedfortræder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i ud-
landet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal
den pågældende part opgive en person med bopæl eller
hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bin-
dende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål
kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlin-
ger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende
virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepre-
nøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde
m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse
af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byg-
gepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer
for.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i
stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er
købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen.
Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikker-

hed for kontraktsmæssig levering, jf. S 6. Sikkerhedsstillel-
sens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklu-
sive moms - for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejds-
dage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræ-
ves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at
betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen
følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entre-
prisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingspla-
nen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke
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beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.
Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., for-
udsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om
tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i
stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal
reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomst-
mæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder re-
guleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af
arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på
grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en en-
delig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodeha-
vender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har mod-
taget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke frem-
komme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er
taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodnings-
arbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren se-
nest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder
- bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for
fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygher-
ren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne
skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejds-
dage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren
inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på
vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbej-
der, samt for løn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest
15 arbejdsdage fra modtagelsen.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra for-
faldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er
løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er for-
faldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig med-
delelse herom.

Stk. 13.1 tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygher-
ren betale tilgodehavender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygher-
rens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage
modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne
i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det.

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets
standsning, kan bygherren for entreprenørens regning ud-
betale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte her til gode.

Entreprenørens ret
til at standse arbejdet

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved
betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt
varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet
ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller
hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller byg-
herrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være så-
danne, at denne må antages at være ude af stand til at op-
fylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygher-
ren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke
straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af
den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til
tidsfristforlængelse

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved
forsinkelse af arbejdet, der er en følge af
1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af byg-

herren, jf. § 14,
2) bygherrens forhold,
3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over

hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvan-
lige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller
hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejr-
lig forekommer i væsentligt større omfang, end det er
sædvanligt for den pågældende årstid og egn,
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5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entre-
prenørens egne forhold, eller

6) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til bygge-
sagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 arbejds-
dage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet
indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er
aftalt, jf. § 2, stk. 3, og § 3, stk. 5.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rime-
lighed kan kræves.

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af
en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt.
Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den ind-
trådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.



Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tids-
fristforlængelse, er ansvarspådragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sank-
tionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse
ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sank-
tionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets
almindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved for-
sinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller
anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24,
stk. 1, nr. 3,4 eller 5. Bygherren har samme ret ved ændrin-
ger som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller
begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed
kan kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en
frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skrift-

ligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den ind-
trådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab.
hvis forsinkelsen skyldes

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har
udvist fejl eller forsømmelse, eller

2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. §
25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende
forsinkelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til
forsinkelsen kan henføres til

1) §24, stk. l,nr. 1,5 og 6 eller
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende

bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt. dog
uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne
udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende
videregående tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1. nr.
3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning
eller til godtgørelse.

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal en-
treprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tids-
punktet herfor (færdigmelding). Entreprenøren skal samti-
dig med fremsendelse af færdigmeldingen indkalde til en
afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkal-
delsen foretages af bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforret-
ningen finder sted på det tidspunkt, der er fastsat i indkal-
delsen, medmindre bygherren straks ved modtagelsen af
indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunktet. I så fald af-
holdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter
det angivne tidspunkt for færdiggørelse, medmindre der
træffes aftale om et andet tidspunkt.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når af-
leveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved
denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, af-
holdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har gi-
vet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er af-
hjulpet, jf. stk. 1 og stk. 3.

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleverings-
forretning, skal denne indkalde entreprenøren til en afle-
veringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage

efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Indkalder
bygherren ikke som anført til afleveringsforretningen, an-
ses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny af-
leveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.

Afleveringsprotokol

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument
(afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved
arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren.
I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærk-
ninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret,
skal fremgå af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entrepre-
nøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleverings-
forretningen, kan denne gennemføres uden den pågæl-
dende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underretning om afleverings-
forretningens gennemførelse og om indholdet af afleve-
ringsprotokollen.
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G. Mangler ved arbejdet

Man g els begrebet

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med af-
talen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der
en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har
leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig
god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette
gælder dog ikke

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godt-
gør, at kontraktsmæssige materialer ikke findes eller
ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller
lignende, eller

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte ma-
terialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at
fremskaffe disse i kontraktsmæssig stand må anses for
udelukket ved forhold, som'entreprenøren ved aftalens
indgåelse ikke burde have taget i betragtning.

1 tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt un-
derrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf.
§15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som
er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbej-
det lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan
konstateres eller er skjulte.

Mangler påvist efter afleveringen

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret
til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf.
dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler,
hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom in-
den rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være op-
daget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort
sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-
hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes
under hensyntagen til manglernes art og omfang samt for-
holdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skrift-
lig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af
en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med af-
hjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1 -års ef-
tersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at
udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fri-
sten nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har
bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens
regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entrepre-
nørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entre-
prenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælp-
ning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at an-
tage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette
måde eller uden ufornødent ophold.

Mangler påvist ved afleveringen

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler,
der påvises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-
hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes
under hensyntagen til manglernes art og omfang samt for-
holdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skrift-
lig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2
- eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse
om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig
påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de på-
viste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for
entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesum-
men, jf. § 34.
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Bortfald af entreprenørens
afhjælpningspligt m.v.

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens ad-
gang til at foretage udbedring for entreprenørens regning,
jf. §§31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet
med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen
heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at af-
talen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten
til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag
i entreprisesummen

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i
§31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprenørens regning -
kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvi-
dere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er
umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.



Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb,
det ville have kostet at afhjælpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er for-
bundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes af-
slaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af føl-
gende måder:

1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum
og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet
aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den fore-
liggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi
uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende
stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen
som følge af mangler gælder reglerne i § 40.

Entreprenørens ansvar for følgeskader

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er
en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes
fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis
manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses
for tilsikret.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab.

Mangelsansvarets ophør

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning
hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af
mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering.
Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod
entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. decem-
ber 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke an-
vendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for
hvilke det gælder.
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssik-

ring har svigtet væsentligt, eller
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entrepre-

nørens side.

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i
stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets alminde-
lige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet.
Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets al-
mindelige regler, skal følgende gælde:
1) Reglen i § 6, stk. 3, om nedskrivning af sikkerheden æn-

dres til, at sikkerheden ophører.
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i

§ 10, stk. 4, om leverandøransvar.
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32,

stk. 1, ændres til 1 år.
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke

anvendelse.

H. 1- og 5-års eftersyn

1 -års eftersyn

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennem-
gang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter
afleveringen.

5-års eftersyn

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 ar-
bejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleverin-
gen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan
entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldel-
sen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages
varsel.

Fælles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal
være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 20 arbejds-
dages varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument
(eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved
arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren.
I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærk-
ninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entrepre-
nøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet,
kan dette gennemføres uden den pågældende parts med-
virken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden
part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse
og om indholdet af eftersynsprotokollen.
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I. Særligt om ophævelse

Bvgherrens hæveret

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entrepre-
nøren - hæve entrepriseaftalen
1) hvis der - uden ret ti 1 tidsfristforlængelse - foreligger en

væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hen-
syn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører be-
tydelige ulemper for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væ-
sentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende
betydning for bygherren, medmindre dennes interesser
er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gen-
nem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved
stillet sikkerhed, eller

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at byg-
herren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil
være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige
mangler.

Entreprenørens hæveret

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygher-
ren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det
tilfælde, der er nævnt i § 24. stk. 1, nr. 2, hvis bygherren
ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet
mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt på-
krav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra
bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hen-
syn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren.
Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser
er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse
arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den an-
den part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkom-
sten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at be-
tingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller
hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyl-
delse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

En parts død

§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåel-
sesbo, fin,der bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende
anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. I er
dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entre-
priseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte-
fælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er be-
tinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sik-
kerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige
betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygher-
ren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er
arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af en-
treprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort,
kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m. v.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve
aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder
derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af
konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for
en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det
vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. I gælder tillige ved en parts betalings-
standsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsak-
kord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at
være således, at parten må antages at være ude afstand til at
opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at
parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens op-
fyldelse, jf. §§ 6 og 7.
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Fælles regler om ophævelse

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver
aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registre-
ringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registrerings-
forretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskri-
velsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et
dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og
kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages af en syns-
og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræ-
senteret ved registreringsforretningen, kan denne gennem-
føres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte
part skal snarest muligt give den anden part skriftlig under-



retning om registreringens gennemførelse og om registre-
ringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren el-
ler den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, be-
rettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel,
som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbej-

dets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Det samme
gælder tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale
m.v. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden
part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige
reeler.

J. Tvister

Syn og skøn

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem par-
terne eller for sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og
skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for
bygge- og anlægsvirksomhed. København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse

parters adresse og telefonnummer,
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse

for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom
skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet).

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,
4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikatio-

ner hos skønsmanden og
5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt

gebyr ønskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis
Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der
udmeldes to eller under ganske særlige omstændigheder
tiere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraftages hen-
syn til parternes ønske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde
sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at derer anledning dertil.
Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er ind-
givet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte be-
gæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn
ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de. der har fremsat begæring om skønsfor-
retningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skøns-
mandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis
tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, ta-
ges udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fast-
sættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i
så fald skønsmandens honorar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser - eller til-
svarende betingelser - gælder i forholdet mellem bygher-
ren og tiere parter (entreprenører, leverandører m.v.), gæl-
der bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold
mellem de pågældende parter.

Slk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet
sikkerhed m.v.

§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en
sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet
sikkerhed, jf. § 6. stk. 6, og $ 7. stk. 3. og om berettigelsen af
at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i til-
fælde af parternes uenighed som nævnt i S 22, stk. 14.

Stk 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter be-
ste, iime, at beslutningen skal træffes af tiere sagkyndige.

Stk. i . Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v..
som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes
samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætteren kort frist for modpar-
ten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er
særlig anledning dertil - give parterne adgang til at frem-
komme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort
frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen
træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejds-
dage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet
skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne,
herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fast-
sætter størrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling
til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikker-
hedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse
om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for
dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af
bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i sær-
lige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge
voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Vold-
giftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 ar-
bejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af
stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter,
at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om be-
slutningen.

Slk. S. For behandling af sager om sagkyndig beslutning
gælder de regler, som er fastsat at Voldgiftsnævnet for
bygge- og anlægsvirksomhed.
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Voldgift

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for
bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser
er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af
klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse

parters adresse og telefonnummer,
2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kends-

gerninger, hvorpå påstanden støttes, og
3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som kla-

geren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være
vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1
medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidi-
ets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaf-
fenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt til-
fælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af supple-
anterne i dette skal fungere som Voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yder-
ligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De
dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkost-
ninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge
afrettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst
krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt
begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå
alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder
de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser - eller til-
svarende betingelser - gælder i forholdet mellem bygher-
ren og flere parter (entreprenører, leverandører m.v.), gæl-
der bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold
mellem de pågældende parter.
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5. Regler om totalentreprise
(ABT 93) og udvalgets
bemærkninger hertil

Som det især fremgår af afsnit 6, er særreglerne for totalentreprise
udformet som ændringer til AB 92. Særreglerne består i

• Udeladelse af AB 92-regler eller dele af tekst i AB 92-regler.
Dette er i det følgende markeret med (*** ***).

^ Ændring af AB 92-regler. Ændringerne er skrevet med kur-
siv.

^ Regler, der ikke findes i AB 92. Disse er ligeledes skrevet
med kursiv.

ABT 93 er udformet således, at paragraffer med samme indhold
som i AB 92 så vidt muligt har samme paragrafnummer i AB 92
og i ABT 93- For at opnå dette er enkelte AB 92-paragraffer op-
delt i to paragraffer i ABT 93, således at udeladelsen af nogle AB
92-regler ikke betyder huller i nummereringen.

En del af de bestemmelser, der er overført fra AB 92 til ABT 93,
har efter revisionsudvalgets opfattelse ikke megen praktisk an-
vendelse i sammenhæng med totalentreprise. Men de er medta-
get for en sikkerheds skyld og for at imødegå faren for falske mod-
sætningsslutninger.

I det følgende er særreglerne angivet tillige med udvalgets
bemærkninger hertil.

Endvidere er uændrede AB 92-bestemmelser kommenteret, hvis
der er en særlig grund hertil.

AB 92-bestemmelser, der ikke berøres af særreglerne, er således
almindeligvis ikke omtalt.

(*** AB 92 § 1. Almindelige Betingelser finder anvendelse på
aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.
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§ 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse pä
totalentrepriseaftaler inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Som det ses, erstattes AB 92-bestemmelsen om området for AB
af en bestemmelse, der særlig sigter på totalentreprise.

(*** AB 92 § 1, stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« forstås
som køberen og »entreprenøren« som sælgeren. Ved under-
entrepriseforhold skal »bygherren« forstås som hovedentreprenø-
ren og »entreprenøren« som underentreprenøren. ***)

§ 1, stk. 2. Ved »totalentreprise« forstås i disse betingelser en entreprise,
der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser
ved byggeriet eller anlægget.

Den ændrede formulering indebærer en definition på totalentre-
prise. Definitionen - som ikke er skarp - er i overensstemmelse
med gængs forståelse. Som det fremgår af de generelle bemærk-
ninger i afsnit 2, kan projekteringsydelser fra entreprenørens side
være så begrænsede, at de fører til, at der ikke kan siges at fore-
ligge totalentreprise. Der er således ikke tale om »den væsent-
ligste del af projekteringen«. Ordene »de fleste øvrige ydelser«
sigter til, at bygherren i begrænset omfang kan have andre entre-
prenører tilknyttet opgaven, udover totalentreprenøren.

§ 1, stk. 8. Ved »arbejdet« forstås i disse betingelser også projektet, og
ved »underentreprenører« også rådgivende teknikere antaget af entrepre-
nøren.

Bestemmelsen tager sigte på det forhold, at også (den væsentlig-
ste del af) projekteringen hører med til en totalentreprise, jf. end-
videre bemærkningerne til § 5, stk. 5.

§ 2, stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, som
indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være enty-
digt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes om-
fang og indhold. Bygherren påser, at oplysninger og krav ikke er i strid
med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lig-
nende rettigheder over ejendommen.

Tilføjelsen af ordene »og krav« har sin baggrund i, at udbuds-
grundlag vedrørende totalentreprise ofte vil være opdelt dels i
krav, dels i ønsker fra bygherrens side. Kravene er ens for alle de
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bydende og bør være ufravigelige, medens tilbudskonkurrencen
går på at opfylde flest mulig af bygherrens ønsker eller på at op-
fylde disse bedst (og eventuelt billigst) muligt.

Tilføjelsen om oplysninger og krav indebærer, at bygherren inde-
star for, at de oplysninger og krav, der er angivet, er korrekte.
Opregningen af lovgivningskrav m.v. har en parallel i lejelovens
§ 15,stk. 1.

I hvilket omfang bygherren i udbudsmaterialet skal give oplys-
ning om de pågældende forhold må i det enkelte tilfælde bero
på entrepriseforholdet og de konkrete omstændigheder i øvrigt.

Bygherrens pligt efter stk. 2, sidste punktum, ophører på tids-
punktet for indleveringen af tilbudet.

§ 2, stk. 2 sigter ikke på forskrifter m.v., der fremkommer efter
tilbudets afgivelse. Her må et forudsætningssynspunkt forment-
lig ofte føre til, at totalentreprenøren har krav på dækning af
eventuelle merudgifter som følge af ændringen i forskrifter m.v.

• En sådan regel findes i Bygge- og Boligstyrelsens pris og tid-
cirkulære, § 8, stk. 4.

§ 2, stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der
kan fastsattes en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra
myndighederne, jf § 24, stk. 1, nr. 6.

Bestemmelsen om myndighedsgodkendelser skal ses i sammen-
hæng med § 3, stk. 5 og § 24, stk. 1, nr. 6.

Ved totalentreprise er det entreprenørens opgave at indhente
myndighedsgodkendelse, jf. § 13. Det er således som udgangs-
punkt også entreprenørens sag at sørge for, at godkendelser fore-
ligger så betids, at tidsplanen kan overholdes. Denne pligt kan
imidlertid ikke omfatte et hvilket som helst tidsrum, men må -
hvis intet er aftalt - begrænses til, hvad der er sædvanligt eller
naturligt. Sagsbehandlingstid, der ligger ud over denne grænse,
bør give entreprenøren fristforlængelse.

Sagsbehandlingstiden hos myndighederne kan variere meget ef-
ter sagernes art.
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For at undgå usikkerheden om, hvad der er »sædvanligt eller na-
turligt«, indføres med § 2, stk. 3, § 3, stk. 5 og § 24, stk. 1, nr.
6 følgende ordning:

1) Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte en frist for
myndighedsgodkendelser, eventuelt forskellige frister for for-
skellige godkendelser. Bygherren bør benytte sig af denne be-
stemmelse, idet det er af væsentlig betydning, at tidsplanerne
så vidt muligt fastsættes realistisk.

2) Hvis bygherren ikke fastsætter en frist, kan entreprenøren i
sit tilbud gøre dette.

3) Hvis hverken bygherre eller entreprenør fastsætter nogen frist,
gælder en frist på 30 arbejdsdage.

4) Foreligger en godkendelse ikke ved udløbet af fristen, som
nævnt i 1), 2) eller 3), har entreprenøren krav på fristfor-
længelse efter bestemmelsen i § 24, stk. 1, nr. 6, indtil god-
kendelse foreligger. Det må afgøres konkret, om myndig-
hederne har fået »fyldestgørende« materiale som nævnt i be-
stemmelsen.

Den fastsatte ordning har alene til formål at regulere forholdet
mellem bygherre og entreprenør, men har intet at gøre med den
faktiske sagsbehandlingstid hos myndighederne, være sig miljø-,
bygge-, frednings- eller arbejdsmiljømyndigheder eller andre
myndigheder. Bygherre eller entreprenør kan således ikke benytte
de aftalte frister eller 3O-dages fristen som argument over for myn-
dighederne vedrørende disses sagsbehandlingstid.

(*** AB 92 § 2, stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet op-
lyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering
af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i
hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal
sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har
afgivet tilbud. ***)

Bestemmelsen er uaktuel ved udbud i totalentreprise.

§ 2, stk. 5. Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold bygherren
tillägger betydning ved bedømmelsen af tilbudene. Nedsættes et bedømmel-
sesudvalg, skal dets sammensætning angives.

Om forholdet mellem bygherrens krav og ønsker henvises til be-
mærkningerne til § 2, stk. 2.
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Bedømmelsen af, i hvilket omfang tilbudene opfylder bygher-
rens ønsker, kan ske ved, at bygherren opstiller en række vurde-
ringskriterier. Igennem en indbyrdes prioritering af disse kan
bygherren sikre sig, at de vigtigste ønsker kommer til at domine-
re ved tilbudsgiverens udarbejdelse af tilbud og ved bedømmel-
sen. Herved afstikkes grænserne for den forudsatte konkurrence.

Vurderingskriterierne kan efter byggeopgavens og dermed
udbudsmaterialets art være af forskellig detaljeringsgrad. Der kan
være tale om en verbal fremstilling eller om en egentlig
vurderingsmodel, der f.eks. kan udformes ud fra en værdi-
analysemetode, hvor kriterierne optræder med bestemte vægt-
ninger. Sådanne modeller bør dog ikke være enerådende.

Opstillingen kan vejlede de bydende om, hvorledes opfyldelsen
af bygherrens ønsker kan stille en tilbudsgiver i konkurrencen,
og kan give bygherren det fornødne grundlag for valget af det
bedste tilbudsprojekt.

Vurderingskriterierne kan bl.a. gå på bygningens funkti-
onsdygtighed, de æstetiske og miljømæssige forhold, pris, byg-
getid, udvidelsesmuligheder, fleksibilitet og drifts- og vedlige-
holdelsesudgifter.

Bedømmelsen af en række egenskaber vil - også når der er op-
stillet vurderingskriterier - være forbundet med et vist skøn.
Dette gælder de såkaldte »bløde data« såsom miljø og æstetik.
Men også afvejningen af den indbyrdes værdi af forskellige
»hårde data« vil som regel i vidt omfang være skønsmæssig.

(*** AB 92 § 2, stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vur-
dering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om
tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges
med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede
tilbudslister ***)

Bestemmelsen er ikke medtaget i ABT, idet den hovedsagelig
knytter sig til udbud på et detaljeret udbudsgrundlag.

§ 2, stk. 6. Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af det vederlag,
der betales for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbuds-
givende umiddelbart efter bedømmelsen. Det vederlag, der tilfalder den
tilbudsgiver, der får entreprisen, fradrages i entreprisesummen ved første
udbetaling.
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Det er god skik, at der udbetales vederlag til de bydende i en to-
talentreprise - bortset fra den tilbudsgiver, der far overdraget op-
gaven - når udbudsmaterialet forudsætter et egentligt plan-
lægnings- og projekteringsarbejde fra de bydendes side som
grundlag for at afgive tilbud. § 2, stk. 6 indeholder de fornødne
regler herom. En tilsvarende bestemmelse findes ikke i AB 92,
idet der ved tilbudsgivning på et arbejde, hvor udbudsgrundlaget
er et hovedprojekt udarbejdet af bygherrens rådgivende teknikere,
ikke er et egentligt planlægnings- og projekteringsarbejde fra de
bydendes side. Med hensyn til vederlagets størrelse henvises til
foreliggende vejledningsstof.

(*** AB 92 § 2, stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som
enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vur-
deringen af tilbudets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte
enhedspriser. ***)

Bestemmelsen er ikke medtaget i ABT, idet den i hovedsagen er
knyttet til udbud på et detaljeret udbudsgrundlag.

(*** AB 92 § 3, stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der
foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele
af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selv-
stændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i ud-
budsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet. ***)

(*** AB 92 § 3, stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal
indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.
Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på
grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i
udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes ræk-
kefølge gælder alene det samlede tilbud. ***)

(*** AB 92 § 3, stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleve-
ret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som
er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den på-
gældende entreprise. ***)

Bestemmelserne i AB 92 § 3, stk. 2, 3 og 4, er ikke medtaget i
ABT, idet de i hovedsagen er knyttet til udbud på et detaljeret
udbudsgrundlag.

34



§ 3, stk. 2. (*** Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 ar-
bejdsdage fra licitationsdagen. ***) Vedståelsesfristen for tilbud i
konkurrence er 40 arbejdsdage fra tilbudenes åbning. Vedståelsesfristen
for andre skriftlige tilbud er (*** 20 ***) 40 arbejdsdage fra til-
budets datering.

Som det ses er vedståelsesfristen udvidet fra 20 til 40 arbejds-
dage, ligesom fristen regnes fra tilbudenes åbning i stedet for fra
licitationsdagen. Ændringen af fristen har som baggrund, at
totalentreprise også omfatter projekteringen, og at udbyderen
derfor har brug for længere tid til at vurdere tilbudene.

§ 3, stk. 4. Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmel-
ser, bygningsreglementer, normer eller andre alment gældende forskrif-
ter, er omfattet af tilbudet.

I alle entrepriseforhold, også uden for totalentreprise, er det ud-
gangspunktet, at entreprenøren skal overholde gældende regler
for entreprisens udførelse, f.eks. reglerne om arbejdsmiljø, og at
udgifterne hertil skal være indeholdt i tilbudssummen.

Derimod er det inden for området for AB 92 udgangspunktet,
at krav vedrørende projektet skal være overholdt i udbudsmate-
rialet og således er bygherrens risiko.

Ved totalentreprise må denne risiko overgå til totalentreprenøren,
idet denne jo har projekteringen som opgave. Dette er udtrykt i
§ 3, stk. 4.

Af formuleringen fremgår, at bestemmelsen alene sigter på »al-
ment gældende forskrifter«, f.eks. myndighedskrav, som normalt
må forventes stillet. Om mere specielle krav eller forskrifter af
betydning for opgavens løsning skal iagttages af totalentrepre-
nøren eller være afklaret i udbudsgrundlaget, må afhænge af
totalentrepriseaftalen eller dennes forudsætninger. Om udgifter
i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder se
§ 3, stk. 6.

Drejer krav eller forskrifter sig specielt om selve udbuds-
grundlaget, er det bygherrens sag at få dem afklaret. Om
myndighedsgodkendelse af projektet og om afholdelse af udgif-
ter til gebyrer m.v. se § 13.
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§ 3, stk. 5. Hvis bygherren ikke bar fastsat en frist for tilvejebringelse
af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf § 2, stk. 3, kan entrepre-
nøren fastsætte sådan frist i tilbudet, jf. § 24, stk. 1, nr. 6.

Der henvises til bemærkningerne til § 2, stk. 3.

§ 3, stk. 6. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettig-
heder er medregnet i tilbudet, i det omfang disse fyldestgørende fremgår
af udbudsmaterialet.

En regel svarende til § 3, stk. 6, er for så vidt gældende i alle
entrepriseforhold, også uden for totalentreprise.

Når bestemmelsen udtrykkelig er medtaget i ABT, er det nær-
mest for at fastslå den modsætningsslutning, at totalentreprenør-
ens forpligtelser ikke omfatter privatretlige forhold, der er uop-
lyste i udbudsmaterialet.

§ 3, stk. 7. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anven-
delse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemførelse og den yderligere
projektering, der er nødvendig herfor. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold
til bygherren alle rettigheder til projektet.

Da en totalentreprise også omfatter en projekteringsydelse, er det
nødvendigt at tage stilling til bygherrens og totalentreprenørens
rettigheder til projektet. § 3, stk. 7, udtrykker, at bygherren mod
at betale tilbudssummen har ret til at få projektet udarbejdet og
til at få dette anvendt ved ét byggeri eller anlæg, nemlig det, der
er omfattet af totalentrepriseaftalen.

§ 3, stk. 8. Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives tilbudene i
lukkede kuverter, der åbnes på et forud fastsat tidspunkt. Hvis tilbuds-
summen er forlangt indgivet i seers kil te kuverter, fastsættes forud også et
tidspunkt for åbning af disse. De bydende er berettiget til at være til stede
ved åbningen af tilbud og pris kuverter og til at blive gjort bekendt med
tilbudssummerne.

Bestemmelsen svarer til, hvad der er god skik.

Undertiden forlanger bygherren tilbudene opdelt i selve løsnin-
gen på den udbudte opgave og i prisen på løsningen (2-kuvert-
systemet). Formålet er, at bygherren vil have mulighed for at
bedømme de tilbudte løsninger, uden at vurderingen bliver præ-
get af prisen. Når bygherren har vurderet, hvorledes løsningerne
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opfylder udbudskriterierne, åbnes priskuverterne, og bygherren
foretager herefter en samlet vurderng af løsninger og priser og
finder frem til det fordelagtigste tilbud. Når 2 kuvert-systemet
anvendes, bliver der tale om to faser i tilbudsbedømmelsen:

1) Tilbudene med løsningsforslag åbnes.
2) Løsningsforslagene bedømmes.
3) Priskuverterne åbnes.
4) Samlet bedømmelse af løsninger og pris samt valg af fordel-

agtigste løsning.

Stk. 8 tager hensyn til 2 kuvert-systemet.

§ 3, stk. 9. Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af de ind-
komne tilbud - herunder eventuel teknisk afklaring - og inden indled-
ning af kontraktsforhandlinger orienteres de bydende skriftligt om, hvil-
ken entreprenørs tilbud, bygherren finder fordelagtigst.

Bestemmelsen regulerer ikke - og det gør ABT 93 ej heller i an-
dre bestemmelser - spørgsmålet om antagelse af totalentreprise-
tilbud, men indeholder alene den angivne pligt til at orientere
de bydende.

Men som det ses, forudsætter bestemmelsen, at der er adgang til
at søge teknisk afklaring af tilbudene. Dette kan ske ved drøf-
telser med de bydende. Endvidere forudsætter bestemmelsen, at
bygherren finder frem til det tilbud, der er fordelagtigst (for byg-
herren).

Spørgsmålet om antagelse af totalentreprisetilbud er ikke lov-
reguleret i dansk ret. Licitationslovens regler om antagelse af til-
bud gælder ikke, idet der ikke er tale om »samme arbejde«.

I udbudscirkulæret for statslig og statsstøttet bygge- og anlægs-
virksomhed er det ved udbud i totalentreprise bestemt, at byg-
herren skal antage det tilbud, der alle forhold taget i betragt-
ning må anses for det fordelagtigste.

§ 4, stk. 1. Aftale om udførelse af en (*** entreprise eller om en
leverance ***) totalentreprise træffes ved skriftlig accept af det af-
givne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til
de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.
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Ændringen er rent redaktionel.

§ 5, stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til
andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet
udføres i underentreprise.

Bestemmelsen er uændret i forhold til AB 92, men det skal her
nævnes, at det ikke vil være en uacceptabel fravigelse af be-
stemmelsen, hvis bygherren i udbudsmaterialet forbeholder sig
at ville godkende den arkitekt, der skal forestå projekteringen.
Det samme kan gælde andre rådgivere.

Det kan være aftalt eller forudsat, at bestemte rådgivere eller
underentreprenører skal have overdraget bestemte ydelser inden
for totalentreprisen. I så fald kan totalentreprenøren ikke over-
lade disse ydelser til andre.

§ 5, stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende
mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres
mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gæl-
dende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leve-
randører, jf. § 10, stk. 4.

Bestemmelsen er uændret i forhold til AB 92, men det skal næv-
nes, at »underentreprenører« ved totalentreprise også omfatter
totalentreprenørens tekniske bistand, forudsat at denne ydes af
selvstændige virksomheder og ikke af ansatte teknikere.

(*** AB 92 § 6, stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt fær-
dige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen.
***)

Bestemmelsen er ikke medtaget i ABT, idet den hovedsagelig
knytter sig til udbud på et detaljeret udbudsgrundlag.

(*** AB 92 § 9, stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af
de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig
afsætning foretages af entreprenøren. ***)

§ 9, stk. 2. Entreprenøren foretager alle afsætninger, medmindre andet
er aftalt.

Ændringen er naturlig ved totalentreprise.
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§ 10, stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præ-
stere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse.

Bestemmelsen er formentlig overflødig ved totalentreprise, men
er overført fra AB 92 for at hindre en falsk modsætningsslutning.

§ 11. (*** Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at en-
treprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvi-
dere fastsættes ***) Projektgennemgang foretages, såfremt en af par-
terne ønsker det. I entrepriseaftalen kan fastsattes bestemmelser om
arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for ar-
bejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers op-
rindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren
skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrol-
plan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af
dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse.

Ændringen er naturlig ved totalentreprise, hvor entreprenøren
jo står for projekteringen.

(*** AB 92 § 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved ***)

§ 13- Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og for
at underrette bygherren i fornødent omfang herom. I det omfang, det af-
tales, at entreprenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m. v. i
forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse eller
ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er gennemført efter til-
budets afgivelse.

Ændringen, som den kommer til udtryk i ABT § 13, første punk-
tum, er en naturlig følge af, at entreprenøren står for projekte-
ringen. Tilføjelsen om underretning af bygherren har til hensigt
at give denne mulighed for at følge projekteringens frem-
adskriden. Bygherren skal også underrettes, hvis der opstår pro-
blemer med at opnå de fornødne godkendelser.

Hvis der ikke er nogen aftale om, at entreprenøren skal betale
gebyrer i forbindelse med projektet, afholdes udgifterne hertil
af bygherren uden for tilbudssummen. Denne regel er forudsat i
bestemmelsens 2. punktum.

Det er ikke sædvanligt at aftale, at totalentreprenøren skal af-
holde udgifter til tilslutningsbidrag (eksempelvis tilslutnings-
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bidrag til fjernvarmeværk), men gøres det, vil bestemmelsen i 2.
punktum finde anvendelse. Herefter skal der ske regulering af
tilbudssummen som følge af indførelse og ophævelse af eller æn-
dringer i tilslutningsbidrag, gennemført efter tilbudets afgivelse.

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis af-
talen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til
udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i
overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren
snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisnin-
ger.

Bestemmelserne er identiske med AB 92 § 15, stk. 1 og 2, men
må forventes at få en meget begrænset anvendelse ved totalentre-
prise på grund af, at entreprenøren står for (den væsentligste del
af) projekteringen og har det deraf følgende projektansvar. Be-
stemmelserne medfører således ikke nogen ændring i total-
entreprenørens sædvanlige ansvar for projekteringen.

(*** AB 92 § 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggele-
delse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af byg-
herren ***)

(*** Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på
arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes ***)

§ 17. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entre-
prenøren med hensyn til arbejdets (*** tilrettelæggelse og ***)
udførelse. Tilsynet må give og modtage meddelelser vedrørende
arbejdet samt godkende eller kassere materialer eller arbejder
(*** samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de
forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold ***)

(*** Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenø-
ren for selv at føre kontrol. ***)

Som det fremgår, er det meste af AB 92 § 17 om bygherrens til-
syn udeladt i ABT. Dette skyldes, at § 17 hovedsagelig knytter
sig til udbud på et detaljeret udbudsgrundlag, hvor bygherren
har styringsbeføjelser over for entreprenøren, respektive entre-
prenørerne.
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ABT § 17 rummer herefter alene reglen om, at bygherren under
entreprisens gennemførelse kan kontrollere, om materialer og
udførelse er kontraktsmæssige og eventuelt kassere materialer og
arbejder.

Bygherren kan selv udøve kontrollen eller antage et tilsyn her-
til.

AB 92 § 17, stk. 4, om entreprenørens pligt til selv at føre kon-
trol, er overført til § 18.

(*** Entreprenørens arbejdsledelse ***)

(*** AB 92 § 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt
eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren
og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

(*** Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være
til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. ***)

Entreprenørens kontrol

§18. Selvom bygherren deltager i projektgennemgang eller fører tilsyn
med entreprenørens arbejde, medfører dette ikke nogen indskrænkning i
entreprenørens ansvar for projektet eller arbejdet i øvrigt.

Som det fremgår, er AB 92 § 18 om entreprenørens arbejdsle-
delse udeladt i ABT. Bestemmelsen er overflødig i forbindelse
med totalentreprise.

Som § 18 er i ABT indføjet en bestemmelse om, at bygherrens
deltagelse i projektgennemgang eller bygherrens kontrol med
arbejdet ikke medfører indskrænkning i entreprenørens ansvar.
Bestemmelsen om projektgennemgang hænger sammen med, at
entreprenøren står for projekteringen. Kontrolbestemmelsen sva-
rer til AB 92 § 17, stk. 4. Entreprenøren har således på sædvan-
lig måde risikoen for arbejdet indtil afleveringen.

(*** AB 92 § 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til bygge-
møder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til
de entreprenører, bygherren har kontraheret med. ***)
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§19. Medmindre andet aftales, indkalder entreprenøren til byggemøder
med bygherren og udarbejder referater, der snarest muligt sendes til byg-
herren.

(*** Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder
deltage i byggemøderne. ***)

(*** Stk. 3- På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag
det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis
har ligget stille ***)

Som det fremgår, er AB 92-reglen om byggemøder ændret, såle-
des at entreprenøren og ikke bygherren indkalder til byggemøder
og udarbejder referater. Ændringen er en naturlig følge af total-
entrepriseforholdet.

Ved byggemøder efter § 19 forstås møder mellem bygherren og
totalentreprenøren. Bestemmelsen tager ikke sigte på møder, som
totalentreprenøren holder med sine underentreprenører eller råd-
givere.

Der er ikke i bestemmelsen fastsat en bestemt kadence, men der
må holdes møder i et omfang, der gør det muligt for bygherren
at følge byggeriets gang.

AB 92 § 19, stk. 3, om spilddage er overført til § 20.

(*** Samvirke med andre entreprenører

AB 92 § 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entre-
prenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, såle-
des at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entre-
prenørerne undgås. ***)

Som det fremgår, er AB 92 § 20 om entreprenørers indbyrdes sam-
virke udeladt af ABT. Baggrunden er, at en totalentreprenør som
udgangspunkt står for hele arbejdet, og at der således ikke er
nogen sideordnet entreprenør at skulle samvirke med. Der kan
dog, som også nævnt i afsnit 3, forekomme tilfælde, hvor byg-
herren på afgrænsede felter selv antager entreprenører uden for
totalentreprisen. I så fald bør AB 92 § 20 indgå såvel i disse
entrepriseaftaler som i totalentrepriseaftalen.
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§ 20. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det
antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har
ligget stille.

ABT § 20 om spilddage svarer ganske til AB 92 § 19, stk. 3.

§ 22, stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodnings-
arbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren (*** se-
nest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriser dog
***) senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbej-
der - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for
fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. Forlængelsen af
fristen er naturlig ved totalentreprise.

§ 24, stk. 1. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister
ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af

2) bygherrens forhold (*** eller anden entreprenørs forsinkelse,
/)

6) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennem-
førelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende-
projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre
anden frist er aftalt, jf § 2, stk. 3 og § 3, stk. 5.

Ordene i nr. 2 »eller anden entreprenørs forsinkelse« er knyttet
til fagentreprisesystemet og kan derfor udelades i forbindelse med
totalentreprise. Hvis bygherren ud over totalentreprenøren har
kontraheret med andre entreprenører om dele af arbejdet, må disse
entreprenørers forsinkelse henføres til bygherrens forhold som an-
ført i nr. 2.

Med hensyn til nr. 6 henvises til bemærkningerne til § 2, stk. 3.

§ 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen
til forsinkelse kan henføres til

1) § 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller ...

Tilføjelsen af »og 6« er en følge af ændringen af § 24, stk. 1.

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entrepre-
nøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet her-
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for (færdigmelding). (*** Bygherren indkalder derefter entrepre-
nøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. ***) En-
treprenøren skal samtidig med fremsendelse af færdigmeldingen indkalde
til en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen fore-
tages af bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted på det
tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks ved
modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunktet. I så fald af-
holdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tids-
punkt for færdiggørelse, medmindre der træffes aftale om et andet tids-
punkt.

Ændringen indebærer, at entreprenøren og ikke bygherren som
udgangspunkt indkalder til afleveringsforretningen. Ændringen
er en naturlig følge af totalentrepriseforholdet.

Totalentreprenøren har lige så lidt som andre entreprenører no-
gen ret til at aflevere entreprisen før det aftalte tidspunkt.

§ 28, stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleverings-
forretning, skal denne indkalde entreprenøren til en afleveringsforretning,
der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
færdiggørelse. Indkalder bygherren ikke som anført (*** i stk. 1
***) til afleveringsforretningen, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsva-
rende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2.
punktum.

Ændringen hænger sammen med ændringerne i § 28, stk. 1.

(*** AB 92 § 28, stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde
til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af
omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres
på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for
SI £? ^

Udeladelsen af AB 92 § 28, stk. 4, skyldes, at der som udgangs-
punkt kun er én entreprenør ved totalentreprise.

(*** AB 92 § 28, stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem,
der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser sær-
skilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighe-
derne. ***)
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Udeladelsen af AB 92 § 28, stk. 5, skyldes, at der som udgangs-
punkt kun er én entreprenør ved totalentreprise.

§ 39, stk. 1. Indkaldelse til eftersyn i følge §§ 37 og 38, stk. 1,
skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst (*** 15 ved
hovedentreprise dog mindst 20 ***) 20 arbejdsdages varsel.

Ændringen består i, at mindstevarslet er hævet fra 15 til 20 ar-
bejdsdage, og at passagen vedrørende hovedentreprise er udgået.

§ 44, stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren el-
ler den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget
til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befin-
der sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse
vil påføre bygherren tab. Det samme gælder tegninger, beskrivelser og
andet projektmateriale m.v. Der ydes sædvanligt vederlag for anven-
delsen.

Den tilføjede sætning om tegninger m.v. er naturlig ved totalen-
treprise.

§ 45, stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser - eller tilsva- •
rende betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere par-
ter (entreprenører, leverandører m.v.), gælder bestemmelserne i
stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende par-
ter.

§ 47, stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser - eller til-
svarende betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere
parter (entreprenører, leverandører m.v.), gælder bestemmelserne
i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende
parter.

Indskuddet om tilsvarende betingelser i disse bestemmelser hen-
tyder til andre aftaler, der medtager syn- og skønsreglen eller
voldgiftsreglen i §§ 45 og 47. Der tænkes især på AB 92 og på
»Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand«
(ABR 89), der normalt vil gælde i bygherrens rådgiveraftaler.
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6. Sammenstilling af AB 92
og ABT 93.

Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget
med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og
forskelle mellem de to regelsæt.

Med enkelte undtagelser har bestemmelser, der vedrører det
samme, også samme paragrafnummer i AB 92 og ABT 93.

På de følgende sider er AB 92 gengivet i venstre spalte og ABT
93 i højre spalte, og således at bestemmelser, der vedrører det
samme, står ud for hinanden.

Der er anvendt tre skrifttyper:

- (1) Denne skrifttype angiver tekst i AB 92, der ikke er medta-
get i ABT 93.

(2) Denne skrifttype angiver tekst i ABT 93, der er ny i forhold til
AB 92.

(3) Denne skrifttype angiver tekst, der er ens i AB 92 og ABT
•93.
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AB 92 ABT 93
A. AFTALEGRUNDLAGET

Almindelige bestemmelser

§ 1. Almindelige Betingelser finder anven-
delse på aftaler om arbejder og leverancer
i bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren«
forstås som køberen og »entreprenøren«
som sælgeren. Ved underentreprise-
forhold skal »bygherren« forstås som ho-
vedentreprenøren og »entreprenøren«
som underentreprenøren.

Stk. 3- Fravigelse af betingelserne gælder
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angi-
ves, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbe-
fatter beløbsangivelser ikke merværdiaf-
gift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås
ved arbejdsdage alle mandage til og med
fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk,
og alle betegnelser med hensyn til mønt,
mål og vægt er danske. Forhandlinger,
herunder på byggemøder, skal foregå på
dansk. Hvis der tillige udfærdiges doku-
menter på et andet sprog, og der er uover-
ensstemmelse i forhold til den danske tekst,
gælder den danske tekst.

A. AFTALEGRUNDLAGET

Almindelige bestemmelser

§ 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise
finder anvendelse på totalentrepriseaftaler in-
denfor bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 2. Ved »totalentreprise« forstås i disse
betingelser en entreprise, der omfatter den væsent-
ligste del af projekteringen og de fleste øvrige
ydelser ved byggeriet eller anlægget.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angi-
ves, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbe-
fatter beløbsangivelser ikke merværdiaf-
gift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås
ved arbejdsdage alle mandage til og med
fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk,
og alle betegnelser med hensyn til mønt,
mål og vægt er danske. Forhandlinger,
herunder på byggemøder, skal foregå på
dansk. Hvis der tillige udfærdiges doku-
menter på et andet sprog, og der er uover-
ensstemmelse i forhold til den danske tekst,
gælder den danske tekst.
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Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele be-
handles efter dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfor-
dring til at fremkomme med tilbud.

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplys-
ninger, som indeholdes i udbudsmateria-
let. Dette materiale skal være entydigt og
således udformet, at der er klarhed over
ydelsernes omfang og indhold.

Stk. 3- Udbudsmaterialet skal indeholde en
tidsplan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysning om eventuelle fortidsminder på
ejendommen, jf. § 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet
oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerheds-
stillelse for tilbagelevering af udbudsma-
terialet. Ved tilbagelevering af udbudsma-
terialet i hel og ubeskadiget stand inden
udløbet af en rimelig frist skal sikkerheds-
stillelsen straks frigives, uanset om den
pågældende har afgivet tilbud.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele be-
handles efter dansk rets regler.

Stk. 8. Ved »arbejdet« forstås i disse betingelser
også projektet, og ved »underentreprenører« også
rådgivende teknikere antaget af entreprenøren.

Bygherrens udbud

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfor-
dring til at fremkomme med tilbud.

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplys-
ninger og krav, som indeholdes i udbuds-
materialet. Dette materiale skal være enty-
digt og således udformet, at der er klarhed
over ydelsernes omfang og indhold. Byg-
herren påser, at oplysninger og krav ikke er i
strid med lovgivningen, andre offentlige for-
skrifter, servitutter og andre lignende rettigheder
over ejendommen.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en
tidsplan. Der kan fastsættes en frist for tilveje-
bringelse af nødvendige tilladelser fra myndig-
hederne, jf. § 24, stk. 1, nr. 6.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysning om eventuelle fortidsminder på
ejendommen, jf. § 16.

Stk. 5. Ved udbud i konkurrence angives, hvilke
forhold bygherren tillægger betydning ved be-
dømmelsen af tilbudene. Nedsættes et bedømmel-
sesudvalg, skal dets sammensætning angives.
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Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en
vurdering af de indkomne tilbud i udbuds-
materialet stille krav om tilbudets form og
kan herunder forlange, at tilbud udfær-
diges med rimelig specifikation af tilbuds-
summen på dertil leverede tilbudslister.

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives
som enhedspriser, skal bygherren angive,
hvilken vægt der ved vurderingen af tilbu-
dets samlede størrelse vil blive tillagt de
enkelte enhedspriser

Entreprenørens tilbud

§ 3- Når flere i forening giver tilbud, er
dette bindende én for alle og alle for én.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således,
at der foruden en pris på arbejdet som
helhed skal angives priser på dele af arbej-
det, kan priserne på de enkelte dele kun
betragtes som selvstændigt tilbud, hvis
dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbuds-
materialet eller tilkendegivet ved tilbudet.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum
skal indeholde enhedspriser, er begge dele
bindende for tilbudsgiveren. Enhedspri-
ser kommer til anvendelse ved beta-
lingsregulering på grund af større eller
mindre ydelser, end bygherren har angi-
vet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen
af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder
alene det samlede tilbud.

Stk. 6. Ved udbud i konkurrence oplyses størrel-
sen af det vederlag, der betales for hvert tilbuds-
projekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgi-
vende umiddelbart efter bedømmelsen. Det veder-
lag, der tilfalder den tilbudsgiver, der får entre-
prisen, fradrages i entreprisesummen ved første
udbetaling.

Entreprenørens tilbud

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er
dette bindende én for alle og alle for én.
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Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der
er angivet som hørende til entreprisen på
tegninger, der er udleveret entreprenøren
som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller
som er nævnt i de afsnit af arbejds-
beskrivelsen, der gælder for den pågæl-
dende entreprise.

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstil-
bud er 20 arbejdsdage fra I icitationsdagen.
Vedståelsesfristen for andre skriftlige til-
bud er 20 arbejdsdage fra tilbudets date-
ring.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan
forlange sit tilbud samt sine tegninger,
beregninger og beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 2. Vedståelsesfristen for tilbud i kon-
kurrence er 40 arbejdsdage fra tilbudenes åb-
ning. Vedståelsesfristen for andre skriftlige
tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbudets date-
ring.

Stk. 3- Den, hvis tilbud ikke antages, kan
forlange sit tilbud samt sine tegninger,
beregninger og beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 4. Opfyldelsen af myndighedskrav, som
fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementer,
normer eller andre alment gældende forskrifter,
er omfattet af tilbudet.

Stk. 5. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist
for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra
myndighederne, jf § 2, stk. 3, kan entreprenø-
ren fastsatte sådan frist i tilbudet, jf. § 24, stk.
1, nr. 6.

Stk. 6. Udgifter i forbindelse med overholdelse af
privatretlige rettigheder er medregnet i tilbudet,
i det omfang disse fyldestgørende fremgår af
udbudsmaterialet.

Stk. 7. Tilbudssummen indeholder betaling for
bygherrens anvendelse aftilbudsprojektet til entre-
prisens gennemførelse og den yderligere projekte-
ring, der er nødvendig herfor. I øvrigt har
tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettighe-
der til projektet.

Stk. 8. Hvis der indhentes mere end 2 tilbud,
indgives tilbudene i lukkede kuverter, der åbnes
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Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt un-
derrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

Entrepriseaftalen

§ 4. Aftale om udførelse af enentreprise eller
om en leverance træffes ved skriftlig accept
af det afgivne tilbud eller ved et særligt
dokument. Der skal henvises til de doku-
menter, som har dannet grundlag for afta-
len.

på et forud fastsat tidspunkt. Hvis tilbuds-
summen er forlangt indgivet i særskilte kuverter,
fastsættes forud også et tidspunkt for åbning af
disse. De bydende er berettiget til at være til stede
ved åbningen af tilbud og priskuverter og til at
blive gjort bekendt med tilbudssummerne.

Stk. 9. Umiddelbart efter afslutning af bedøm-
melsen af de indkomne tilbud - herunder eventuel
teknisk afklaring - og inden indledning af kon-
traktsforhandlinger orienteres de bydende skrift-
ligt om, hvilken entreprenørs tilbud, bygherren
finder fordelagtigst.

Entrepriseaftalen

§ 4. Aftale om udførelse af en totalentreprise
træffes ved skriftlig accept af det afgivne
tilbud eller ved et særligt dokument. Der
skal henvises til de dokumenter, som har
dannet grundlag for aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler byg-
herren.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler byg-
herren.

Overdragelse af rettigheder og
forpligtelser m.v.

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettighe-
der i henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne
krav i henhold til aftalen, går transporter,
der står i forbindelse med arbejdets udfø-
relse, forud for andre transporter.

Overdragelse af rettigheder og
forpligtelser m.v.

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettighe-
der i henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne
krav i henhold til aftalen, går transporter,
der står i forbindelse med arbejdets udfø-
relse, forud for andre transporter.
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Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan
parterne ikke overføre deres forpligtelser til
andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbej-
dets udførelse til andre i det omfang, det er
sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udfø-
res i underentreprise.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at
et krav vedrørende mangler ikke eller kun
med stor vanskelighed kan gennemføres
mod entreprenøren, er bygherren beretti-
get til at gøre kravet gældende direkte mod
entreprenørens underentreprenører og le-
verandører, jf. § 10, stk. 4.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan
parterne ikke overføre deres forpligtelser til
andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbej-
dets udførelse til andre i det omfang, det er
sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udfø-
res i underentreprise.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at
et krav vedrørende mangler ikke eller kun
med stor vanskelighed kan gennemføres
mod entreprenøren, er bygherren beretti-
get til at gøre kravet gældende direkte mod
entreprenørens underentreprenører og le-
verandører, jf. § 10, stk. 4.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG
FORSIKRING

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbuds-
materialet, skal entreprenøren senest 8 ar-
bejdsdage efter entrepri seaftalens indgå-
else stille sikkerhed for opfyldelse af sine
forpligtelser over for bygherren. Sikkerhe-
den stilles i form af betryggende bank- eller
sparekassegaranti, kautionsforsikring eller
på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted,
skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct.
af entreprisesummen. Herefter skal sikker-
heden svare til 10 pct. af entreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt
færdige i rater, skal sikkerheden svare til
10 pct. af købesummen.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG
FORSIKRING

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbuds-
materialet, skal entreprenøren senest 8 ar-
bejdsdage efter entrepriseaftalens indgå-
else stille sikkerhed for opfyldelse af sine
forpligtelser over for bygherren. Sikkerhe-
den stilles i form af betryggende bank- eller
sparekassegaranti, kautionsforsikring eller
på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted,
skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct.
af entreprisesummen. Herefter skal sikker-
heden svare til 10 pct. af entreprisesummen.
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Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog §
36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprise-
summen 1 år efter afleveringstidspunktet,
medmindre bygherren forinden skriftligt
har fremsat krav om afhjælpning af mang-
ler. I så fald nedskrives sikkerheden, når
manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter
afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3,
nr. 1, medmindre bygherren forinden skrift-
ligt har fremsat krav om afhjælpning af
mangler. I så fald ophører sikkerheden, når
manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikker-
heden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf.
§ 28, stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til entre-
prenøren og garanten med nøje angivelse af
arten og omfanget af den påståede mislig-
holdelse .samt størrelsen af det krævede
beløb. Dette udbetales til bygherren inden
10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst,
medmindre entreprenøren forinden over
for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring
om beslutning specielt med henblik på, om
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I
så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse
af alle krav, som bygherren har i anledning
af aftaleforholdet, herunder krav vedrøren-
de eventuelle ekstraarbejder og tilbagebe-
taling af for meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal
bygherren ved private arbejder senest 8

Stk. 3. Sikkerheden nedskrives, jf. dog §
36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprise-
summen 1 år efter afleveringstidspunktet,
medmindre bygherren forinden skriftligt
har fremsat krav om afhjælpning af mang-
ler. I så fald nedskrives sikkerheden, når
manglerne er afhjulpet.

Stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år efter
afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3,
nr. 1, medmindre bygherren forinden skrift-
ligt har fremsat krav om afhjælpning af
mangler. I så fald ophører sikkerheden, når
manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Forholdsmæssig frigivelse af sikker-
heden skal ske ved afsnitsvis aflevering.

Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til entre-
prenøren og garanten med nøje angivelse af
arten og omfanget af den påståede mislig-
holdelse samt størrelsen af det krævede
beløb. Dette udbetales til bygherren inden
10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst,
medmindre entreprenøren forinden over
for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring
om beslutning specielt med henblik på, om
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I
så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 7. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse
af alle krav, som bygherren har i anledning
af aftaleforholdet, herunder krav vedrøren-
de eventuelle ekstraarbejder og tilbagebe-
taling af for meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal
bygherren ved private arbejder senest 8
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arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille
sikkerhed for opfyldelse af sine betalings-
forpligtelser over for entreprenøren. Sik-
kerheden stilles i form af betryggende bank-
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring
eller på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måne-
ders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10
pct. af entreprisesummen - udregnet såle-
des, at entreprisesummen fordeles ligeligt
på det antal måneder, som i aftalen er fastsat
for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan
ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder
i henhold til § 14 kræve sikkerheden for-
øget, hvis vederlaget for samtlige ekstraar-
bejder - bortset fra de allerede betalte -
overstiger det halve af 1 måneds gennem-
snitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbeta-
ling i henhold til den stillede sikkerhed,
skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
bygherren og garanten med angivelse af
størrelsen af det krævede beløb. Dette ud-
betales til entreprenøren inden 10 arbejds-
dage fra meddelelsens fremkomst, med-
mindre bygherren forinden over for
Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om
beslutning specielt med henblik på, om
entreprenørens udbetalingskrav er beretti-
get. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse
af alle de krav, som entreprenøren har i
anledning af aftaleforholdet, herunder krav
vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbej-
dets påbegyndelse, indtil mangler, der er

arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille
sikkerhed for opfyldelse af sine betalings-
forpligtelser over for entreprenøren. Sik-
kerheden stilles i form af betryggende bank-
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring
eller på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måne-
ders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10
pct. af entreprisesummen - udregnet såle-
des, at entreprisesummen fordeles ligeligt
på det antal måneder, som i aftalen er fastsat
for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan
ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder
i henhold til § 14 kræve sikkerheden for-
øget, hvis vederlaget for samtlige ekstraar-
bejder - bortset fra de allerede betalte -
overstiger det halve af 1 måneds gennem-
snitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3- Hvis entreprenøren ønsker udbeta-
ling i henhold til den stillede sikkerhed,
skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
bygherren og garanten med angivelse af
størrelsen af det krævede beløb. Dette ud-
betales til entreprenøren inden 10 arbejds-
dage fra meddelelsens fremkomst, med-
mindre bygherren forinden over for Vold-
giftsnævnet har fremsat begæring om be-
slutning specielt med henblik på, om
entreprenørens udbetalingskrav er beretti-
get. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse
af alle de krav, som entreprenøren har i
anledning af aftaleforholdet, herunder krav
vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbej-
dets påbegyndelse, indtil mangler, der er
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påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På
entreprenørens anmodning skal denne og
eventuelle underentreprenører medtages
som sikrede på forsikringspolicen. Forsik-
ringen skal omfatte samtlige entreprenørers
arbejde på den bygning eller det anlæg,
entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen dække skade
på arbejdet samt på den bygning eller det
anlæg, der er genstand for om- eller tilbyg-
ning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig
stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle under-
entreprenører skal have sædvanlig ansvars-
forsikring for skader, for hvilke der er an-
svar efter dansk rets almindelige regler.
Entreprenøren skal på anmodning doku-
mentere, at forsikringen er i kraft.

påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På
entreprenørens anmodning skal denne og
eventuelle underentreprenører medtages
som sikrede på forsikringspolicen. Forsik-
ringen skal omfatte samtlige entreprenørers
arbejde på den bygning eller det anlæg,
entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen dække skade
på arbejdet samt på den bygning eller det
anlæg, der er genstand for om- eller tilbyg-
ning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig
stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle under-
entreprenører skal have sædvanlig ansvars-
forsikring for skader, for hvilke der er an-
svar efter dansk rets almindelige regler.
Entreprenøren skal på anmodning doku-
mentere, at forsikringen er i kraft.

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE

Arbejdsplan og afsætning

§ 9- Entreprenøren skal snarest muligt i
samarbejde med bygherren udarbejde en
arbejdsplan.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætnin-
ger af de bestemmende hovedlinier og
højder (koter), medens al øvrig afsætning
foretages af entreprenøren.

Entreprenørens ydelse

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt el-
ler i overensstemmelse med bygherrens
eventuelle anvisninger efter § 15. Materia-

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE

Arbejdsplan og afsætning

§ 9- Entreprenøren skal snarest muligt i
samarbejde med bygherren udarbejde en
arbejdsplan.

Stk. 2. Entreprenøren foretager alle afsætninger,
medmindre andet er aftalt.

Entreprenørens ydelse

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt el-
ler i overensstemmelse med bygherrens
eventuelle anvisninger efter § 15. Materia-
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ler skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke
er anført - være af sædvanlig god kvalitet.

ler skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke
er anført - være af sædvanlig god kvalitet.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle mate-
rialer og præstere alle fornødne biydelser til
arbejdets færdiggørelse.

Stk. 3- Materialer og andre leverancer, som
er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal
leveres af entreprenøren uden ejendoms-
forbehold. Når de pågældende genstande er
leveret på byggepladsen, tilhører de byg-
herren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til
arbejdet skal være leveret med 5 års leve-
randøransvar for mangler ved leverancen,
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden
regnes fra afleveringen af arbejdet og be-
grænses således, at leverandørens ansvar
ophører senest 6 år efter levering til lager
eller videresalg. Leverandøren skal endvi-
dere have anerkendt, dels at mangelskrav
under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændig-
heder skal kunne gøres gældende direkte
mod leverandøren, dels at tvister vedrø-
rende mangler ved en leverance kan be-
handles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at op-
fylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil
medføre betydelig merudgift for ham eller
væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det
ved mindre omfattende leverancer vil være
besværligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved væsent-
lige leverancer have meddelelse om undla-
delsen.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle mate-
rialer og præstere alle fornødne biydelser til
arbejdets færdiggørelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som
er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal
leveres af entreprenøren uden ejendoms-
forbehold. Når de pågældende genstande er
leveret på byggepladsen, tilhører de byg-
herren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til
arbejdet skal være leveret med 5 års leve-
randøransvar for mangler ved leverancen,
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden
regnes fra afleveringen af arbejdet og be-
grænses således, at leverandørens ansvar
ophører senest 6 år efter levering til lager
eller videresalg. Leverandøren skal endvi-
dere have anerkendt, dels at mangelskrav
under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændig-
heder skal kunne gøres gældende direkte
mod leverandøren, dels at tvister vedrø-
rende mangler ved en leverance kan be-
handles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder råd-
givende teknikere antaget af entreprenøren, jf.
§1, stk. 8.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at op-
fylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil
medføre betydelig merudgift for ham eller
væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det
ved mindre omfattende leverancer vil være
besværligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved væsent-
lige leverancer have meddelelse om undla-
delsen.
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Projektgennemgang, dokumentation
og prøver

Projektgennemgang, dokumentation
og prøver

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet
bestemme, at entreprenøren skal deltage
i projektgennemgang. Der kan endvidere
fastsættes bestemmelser om arten og om-
fanget afprøver og om den dokumentation
for arbejdets udførelse, for udførte anlæg,
for anvendte materialers oprindelse og egen-
skaber og for udførte prøver, som entrepre-
nøren skal afgive. Bestemmelser herom kan
indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i
projektgennemgangen samt tilvejebringelse
af dokumentationen og prøverne er et led i
entreprenørens ydelse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets ud-
førelse og ved afleveringen forlange yderli-
gere prøver. Også i sådanne tilfælde skal
entreprenøren stille fornødent mandskab
til disposition ved prøvernes udtagning og
undersøgelse. Hvis de yderligere prøver
viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygher-
ren betale herfor som ekstraarbejde. I mod-
sat fald skal entreprenøren betale bygher-
rens udgifter.

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren
og dennes tilsyn adgang til de arbejdsplad-
ser og produktionssteder, hvor arbejdet
udføres. Bygherren kan endvidere kræve de
oplysninger, der er nødvendige til at be-
dømme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan
under arbejdets gang kassere ikke kon-
traktsmæssige arbejder eller materialer.
Denne kassation skal ske så hurtigt som
muligt

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage
oprydning og rømning og skal omgående

§ 1 1 . Projektgennemgang foretages, såfremt en
af parterne ønsker det. I entrepriseaftalen kan
fastsættes bestemmelser om arten og omfan-
get afprøver og om den dokumentation for
arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for
anvendte materialers oprindelse og egen-
skaber og for udførte prøver, som entrepre-
nøren skal afgive. Bestemmelser herom kan
indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i
projektgennemgangen samt tilvejebringelse
af dokumentationen og prøverne er et led i
entreprenørens ydelse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets ud-
førelse og ved afleveringen forlange yderli-
gere prøver. Også i sådanne tilfælde skal
entreprenøren stille fornødent mandskab
til disposition ved prøvernes udtagning og
undersøgelse. Hvis de yderligere prøver
viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygher-
ren betale herfor som ekstraarbejde. I mod-
sat fald skal entreprenøren betale bygher-
rens udgifter.

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren
og dennes tilsyn adgang til de arbejdsplad-
ser og produktionssteder, hvor arbejdet
udføres. Bygherren kan endvidere kræve de
oplysninger, der er nødvendige til at be-
dømme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan
under arbejdets gang kassere ikke kon-
traktsmæssige arbejder eller materialer.
Denne kassation skal ske så hurtigt som
muligt.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage
oprydning og rømning og skal omgående
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fjerne kasserede materialer fra byggeplad- fjerne kasserede materialer fra byggeplad-

sen. sen.

Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse

§ 12. Forringes, ødelægges eller bort-
kommer arbejdet eller dele af dette inden
afleveringen, skal entreprenøren for egen
regning sørge for kontraktsmæssig ydelse,
medmindre forholdet kan henføres til byg-
herren. Hvis bygherren leverer materialer
til entreprenørens arbejde, gælder det sam-
me vedrørende disse i tiden fra entreprenør-
ens modtagelse heraf og indtil arbejdets
aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder
på hinandens arbejde, materialer og mate-
riel, er bygherren uvedkommende.

Stk. 3- Entreprenøren skal vedligeholde det
udførte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der
tages i brug før afleveringen, gælder regler-
ne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig god-
kendelse af projektet og afholder udgifter-
ne herved.

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldel-
ser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn
og fremskaffer attester, der vedrører selve

Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse

§ 12. Forringes, ødelægges eller bort-
kommer arbejdet eller dele af dette inden
afleveringen, skal entreprenøren for egen
regning sørge for kontraktsmæssig ydelse,
medmindre forholdet kan henføres til byg-
herren. Hvis bygherren leverer materialer
til entreprenørens arbejde, gælder det sam-
me vedrørende disse i tiden fra entreprenør-
ens modtagelse heraf og indtil arbejdets
aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder
på hinandens arbejde, materialer og mate-
riel, er bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det-
udførte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der
tages i brug før afleveringen, gælder regler-
ne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder

§ 13- Entreprenøren sørger for nødvendig god-
kendelse af projektet og for at underrette bygher-
ren i fornødent omfang herom. I det omfang, det
aftales, at entreprenøren tillige skal afholde
udgifterne til gebyrer ni. v. i forbindelse hermed,
reguleres tilbudssummen som følge af indførelse
eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer m. v.,
som er gennemført efter tilbudets afgivelse.

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldel-
ser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn
og fremskaffer attester, der vedrører selve
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arbejdets udførelse, og afholder udgiften
herved.

arbejdets udførelse, og afholder udgiften
herved.

Ændringer i arbejdet

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i
arbejdets art og omfang, når ændringen har
naturlig sammenhæng med de aftalte ydel-
ser. Entreprenøren har ret til at udføre
sådanne ændringer, medmindre bygherren
påviser særlige forhold, der begrunder, at
bygherren lader andre udføre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal
fremsættes skriftligt. Det samme gælder
parternes eventuelle krav om forandringer
i aftalen med hensyn til pris, tid og sikker-
hed som følge af ændringen. Der træffes
snarest skriftlig tillægsaftale om ændrin-
gen. Forhandlinger herom må ikke med-
føre forsinkelse af arbejdets udførelse.

Stk. 3- Vedrører ændringerne arbejder, hvor-
om der gælder enhedspriser, reguleres den
aftalte entreprisesum i overensstemmelse
hermed, medmindre der træffes anden afta-
le, jf. stk 2. Regulering efter enhedspriser
skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af
entreprisesummen og inden for +/- 100
pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3,
udføres ændringsarbejde som regnings-
arbejde, medmindre andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets om-
fang skal entreprenøren godskrive bygher-
ren de udgifter, som spares eller burde have
været sparet. Vedrører formindskelsen ar-
bejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf.
stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang,
mindrearbejdet medfører, at entreprisesum-
men formindskes med mere end 15 pct.

Ændringer i arbejdet

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i
arbejdets art og omfang, når ændringen har
naturlig sammenhæng med de aftalte ydel-
ser. Entreprenøren har ret til at udføre
sådanne ændringer, medmindre bygherren
påviser særlige forhold, der begrunder, at
bygherren lader andre udføre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal
fremsættes skriftligt. Det samme gælder
parternes eventuelle krav om forandringer
i aftalen med hensyn til pris, tid og sikker-
hed som følge af ændringen. Der træffes
snarest skriftlig tillægsaftale om ændrin-
gen. Forhandlinger herom må ikke med-
føre forsinkelse af arbejdets udførelse.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvor-
om der gælder enhedspriser, reguleres den
aftalte entreprisesum i overensstemmelse
hermed, medmindre der træffes anden afta-
le, jf. stk 2. Regulering efter enhedspriser
skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af
entreprisesummen og inden for +/- 100
pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3,
udføres ændringsarbejde som regnings-
arbejde, medmindre andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets om-
fang skal entreprenøren godskrive bygher-
ren de udgifter, som spares eller burde have
været sparet. Vedrører formindskelsen ar-
bejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf.
stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang,
mindrearbejdet medfører, at entreprisesum-
men formindskes med mere end 15 pct.
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Uklarheder, hindringer eller lignende
forhold

Uklarheder, hindringer eller lignende
forhold

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygher-
rens afgørelse, hvis aftalen og dennes grund-
lag ikke yder tilstrækkelig vejledning til
udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet
ikke kan udføres i overensstemmelse med
den indgåede aftale, skal entreprenøren sna-
rest muligt underrette bygherren og følge
dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt
underrette bygherren, hvis der opstår for-
hold, som hindrer eller vanskeliggør arbej-
det eller gør det nærliggende, at bygherren
påføres ulempe eller tab, herunder pådrager
sig ansvar over for tredjemand. Hvis der
ikke er tid til at indhente bygherrens anvis-
ninger, skal entreprenøren - mod fornøden
forlængelse af tidsfrister og mod betaling
herfor - bedst muligt træffe foranstaltnin-
ger for at undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om. foretagne undersøgelser
vedrørende grundvands- og jordbundsfor-
hold, forurening eller andre hindringer. I
det omfang udbudsmaterialet ikke inde-
holder fyldestgørende oplysninger om hind-
ringerne, skal foranstaltningerne herimod
og ulemperne herved betales som ekstraar-
bejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af
sådanne forundersøgelser, der er rimelige
eller sædvanlige under hensyntagen til grun-
dens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold,
som medfører offentlige påbud eller for-
bud, der hindrer arbejdets videreførelse

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygher-
rens afgørelse, hvis aftalen og dennes grund-
lag ikke yder tilstrækkelig vejledning til
udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet
ikke kan udføres i overensstemmelse med
den indgåede aftale, skal entreprenøren sna-
rest muligt underrette bygherren og følge
dennes anvisninger.

Stk. 3- Entreprenøren skal snarest muligt
underrette bygherren, hvis der opstår for-
hold, som hindrer eller vanskeliggør arbej-
det eller gør det nærliggende, at bygherren
påføres ulempe eller tab, herunder pådrager
sig ansvar over for tredjemand. Hvis der
ikke er tid til at indhente bygherrens anvis-
ninger, skal entreprenøren - mod fornøden-
forlængelse af tidsfrister og mod betaling
herfor - bedst muligt træffe foranstaltnin-
ger for at undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersøgelser
vedrørende grundvands- og jordbundsfor-
hold, forurening eller andre hindringer. I
det omfang udbudsmaterialet ikke inde-
holder fyldestgørende oplysninger om hind-
ringerne, skal foranstaltningerne herimod
og ulemperne herved betales som ekstraar-
bejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af
sådanne forundersøgelser, der er rimelige
eller sædvanlige under hensyntagen til grun-
dens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold,
som medfører offentlige påbud eller for-
bud, der hindrer arbejdets videreførelse
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eller gør denne urimelig byrdefuld for byg-
herren, kan denne afbestille entreprisen
mod godtgørelse til entreprenøren. Godt-
gørelsen omfatter ikke entreprenørens mi-
stede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbej-
det, men alene det øvrige tab, entreprenø-
ren lider.

Fortidsminder

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for,
at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges,
ændres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og
bygherren, og arbejdet skal standses i det
omfang, det berører fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at
genstande, der findes under arbejdet, afle-
veres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag
og faste fortidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås den-
nes byggeledelse, fagtilsyn eller andre
tilsynsførende, særligt udpeget af bygher-
ren.

eller gør denne urimelig byrdefuld for byg-
herren, kan denne afbestille entreprisen
mod godtgørelse til entreprenøren. Godt-
gørelsen omfatter ikke entreprenørens mi-
stede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbej-
det, men alene det øvrige tab, entreprenø-
ren lider.

Fortidsminder

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for,
at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges,
ændres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og
bygherren, og arbejdet skal standses i det
omfang, det berører fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at
genstande, der findes under arbejdet, afle-
veres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag
og faste fortidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal
være til stede på arbejdspladsen eller skal
kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg-
herren over for entreprenøren med hensyn
til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.
Tilsynet kan give og modtage meddelelser
vedrørende arbejdet, godkende eller kasse-
re materialer eller arbejder samt give an-

§17. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg-
herren over for entreprenøren med hensyn
til arbejdets udførelse. Tilsynet kan give og
modtage meddelelser vedrørende arbejdet
samt godkende eller kassere materialer eller
arbejder.
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visninger med hensyn til tilrettelæggelsen
af de forskellige entreprenørers arbejde i
deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager
ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.

Entreprenørens arbejdsledelse

§18 . Entreprenøren skal lede arbejdet
personligt eller ved en stedfortræder som
repræsentant over for bygherren og tilsy-
net med hensyn til arbejdets tilrettelæg-
gelse og udførelse.

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes sted-
fortræder skal være til stede på arbejds-
pladsen eller skal kunne tilkaldes.

Byggemøder

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til
byggemøder og udarbejder mødereferater,
der snarest muligt sendes til de entrepre-
nører, bygherren har kontraheret med.

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved
sin stedfortræder deltage i byggemøderne.

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med
angivelse af årsag det antal arbejdsdage -
spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis
har ligget stille

Samvirke med andre entreprenører

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med
andre entreprenører på byggepladsen og

Entreprenørens kontrol

§ 18. Selvom bygherren deltager i pro-
jektgennemgang eller fører tilsyn med entreprenør-
ens arbejde, medfører dette ikke nogen ind-
skrænkning i entreprenørens ansvar for projektet
eller arbejdet i øvrigt.

Byggemøder

§ 19. Medmindre andet aftales, indkalder
entreprenøren til byggemøder med bygherren og
udarbejder referater, der snarest muligt sendes til
bygherren.

Spilddage

§ 20. På hvert byggemøde opgøres med
angivelse af årsag det antal arbejdsdage -
spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis
har ligget stille.
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i tide forhandle med tilsynet, således at fejl
og forsinkelser ved manglende samvirke
mellem entreprenørerne undgås.

Tilkaldelse af bygherren og
entreprenøren.

Parternes ophold i udlandet

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over
for hinanden angive, hvortil henvendelse
kan ske, og hvorfra bygherren og dennes
tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller den-
nes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren
er bosat i udlandet, eller bosætter sig der
efter aftalens indgåelse, skal den pågæl-
dende part opgive en person med bopæl
eller hjemsted her i landet, der kan foretage
økonomisk bindende dispositioner på part-
ens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på
partens vegne, og med hvem alle forhand-
linger på den pågældende parts vegne kan
føres med bindende virkning.

Tilkaldelse af bygherren og
entreprenøren.

Parternes ophold i udlandet

§21. Bygherren og entreprenøren skal over
for hinanden angive, hvortil henvendelse
kan ske, og hvorfra bygherren og dennes
tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller den-
nes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren
er bosat i udlandet, eller bosætter sig der
efter aftalens indgåelse, skal den pågæl-
dende part opgive en person med bopæl
eller hjemsted her i landet, der kan foretage
økonomisk bindende dispositioner på part-
ens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på
partens vegne, og med hvem alle forhand-
linger på den pågældende parts vegne kan
føres med bindende virkning.

D. BYGHERRENS BETALINGS-
FORPLIGTELSE

Betaling

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygher-
ren har entreprenøren én gang hver måned
ret til betaling for udført arbejde m.v.
Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra
modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11,
betale det beløb, der på byggepladsen er
ydet kontraktsmæssige arbejder og mate-
rialer for.

D. BYGHERRENS BETALINGS-
FORPLIGTELSE

Betaling

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygher-
ren har entreprenøren én gang hver måned
ret til betaling for udført arbejde m.v.
Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra
modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11,
betale det beløb, der på byggepladsen er
ydet kontraktsmæssige arbejder og mate-
rialer for.
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Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme
regler som anført i stk. 1 - tillige kræve
betaling for materialer m.v., som er købt af
entreprenøren og ikke er leveret på bygge-
pladsen. Hvis bygherren kræver det, skal
entreprenøren stille sikkerhed for kontrakts-
mæssig levering, jf. § 6. Sikkerheds-
stillelsens størrelse skal svare til den kræ-
vede betaling - inklusive moms - for de
ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere
end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på
byggepladsen kan alene kræves, hvis der er
oplyst herom i tilbudet.

Stk. 4.1 stedet for betaling efter stk. 1 kan
det aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan. Betalingsplanen følger tids-
planen og fastsætter, til hvilke tidspunkter
entreprisesummen eller dele deraf skal ud-
betales. Betalingsplanen kan i stedet an-
give, ved hvilke stadier og med hvilke
beløb entreprisesummen eller dele deraf
skal udbetales. Betaling skal finde sted til
de aftalte tidspunkter m.v., forudsat^at det
arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke
træffes aftale om tidspunktet for betaling,
kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entre-
prisesummen skal reguleres som følge af
ændringer i indeks, overens komstmæssige
arbejdslønninger, materialepriser m. v., fin-
der reguleringen sted i forbindelse med
betalingen for de dele af arbejdet, der berø-
res af ændringen. Reguleringen sker på
grundlag af entreprenørens dokumenterede
opgørelse.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme
regler som anført i stk. 1 - tillige kræve
betaling for materialer m.v., som er købt af
entreprenøren og ikke er leveret på bygge-
pladsen. Hvis bygherren kræver det, skal
entreprenøren stille sikkerhed for kontrakts-
mæssig levering, jf. § 6. Sikkerheds-
stillelsens størrelse skal svare til den kræ-
vede betaling - inklusive moms - for de
ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere
end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på
byggepladsen kan alene kræves, hvis der er
oplyst herom i tilbudet.

Stk. 4.1 stedet for betaling efter stk. 1 kan
det aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan. Betalingsplanen følger tids-
planen og fastsætter, til hvilke tidspunkter
entreprisesummen eller dele deraf skal ud-
betales. Betalingsplanen kan i stedet an-
give, ved hvilke stadier og med hvilke
beløb entreprisesummen eller dele deraf
skal udbetales. Betaling skal finde sted til
de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det
arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke
træffes aftale om tidspunktet for betaling,
kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entre-
prisesummen skal reguleres som følge af
ændringer i indeks, overenskomstmæssige
arbejdslønninger, materialepriser m.v., fin-
der reguleringen sted i forbindelse med
betalingen for de dele af arbejdet, der berø-
res af ændringen. Reguleringen sker på
grundlag af entreprenørens dokumenterede
opgørelse.
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Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre-
prenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse, herunder over tilgodehavender for
alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har
modtaget denne slutopgørelse, kan entre-
prenøren ikke fremkomme med yderligere
krav - bortset fra sådanne, der er taget
specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også
grundmodningsarbejder, skal slutopgørel-
sen fremsendes til bygherren senest 25
arbejdsdage efter afleveringen-for hoved-
entrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter
afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset
fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er
fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60
arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kom-
met frem til bygherren inden udløbet af
tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne
skriftligt kræve opgørelsen fremsendt in-
den 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørel-
sen herefter ikke til bygherren inden udlø-
bet af denne frist, fortaber entreprenøren
krav på vederlag for ekstraarbejder, der
udføres som regningsarbejder, samt for løn-
og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal
betales senest 15 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende
forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens
rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet
beløb ikke er forfaldent, skal han straks
give entreprenøren skriftlig meddelelse
herom.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre-
prenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse, herunder over tilgodehavender for
alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har
modtaget denne slutopgørelse, kan entre-
prenøren ikke fremkomme med yderligere
krav - bortset fra sådanne, der er taget
specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også
grundmodningsarbejder, skal slutopgørel-
sen fremsendes til bygherren senest 35 ar-
bejdsdage efter afleveringen. Ved anlægs-
arbejder - bortset fra dem, der er nævnt i §
36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af
slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9- Hvis slutopgørelsen ikke er kom-
met frem til bygherren inden udløbet af
tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne
skriftligt kræve opgørelsen fremsendt in-
den 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørel-
sen herefter ikke til bygherren inden udlø-
bet af denne frist, fortaber entreprenøren
krav på vederlag for ekstraarbejder, der
udføres som regningsarbejder, samt for løn-
og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal
betales senest 15 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende
forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens
rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet
beløb ikke er forfaldent, skal han straks
give entreprenøren skriftlig meddelelse
herom.
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Stk. 13.1 tilfælde af uenighed om en opgø-
relse skal bygherren betale tilgodehaven-
der, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenig-
hed om bygherrens adgang til at holde
betalinger tilbage eller foretage modreg-
ning i entreprenørens betalingskrav, finder
reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part
begærer det.

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at
forhindre arbejdets standsning, kan byg-
herren for entreprenørens regning udbetale
arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har
til gode.

Entreprenørens ret til at standse
arbejdet

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt for-
faldne beløb ved betalingsfristens udløb,
kan entreprenøren efter skriftligt varsel på
5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks
standse arbejdet ved bygherrens konkurs
eller betalingsstandsning, eller hvis der
åbnes forhandlinger om tvangsakkord, el-
ler bygherrens økonomiske forhold i øvrigt
viser sig at være sådanne, at denne må
antages at være ude af stand til at opfylde
entre-priseaftalen. Det er dog en betin-
gelse, at bygherren ikke har stillet - eller på
entre-prenørens opfordring ikke straks stil-
ler - betryggende sikkerhed for opfyldelsen
af den resterende del af aftalen.

Stk. 13.1 tilfælde af uenighed om en opgø-
relse skal bygherren betale tilgodehaven-
der, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenig-
hed om bygherrens adgang til at holde
betalinger tilbage eller foretage modreg-
ning i entreprenørens betalingskrav, finder
reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part
begærer det.

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at
forhindre arbejdets standsning, kan byg-
herren for entreprenørens regning udbetale
arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har
til gode.

Entreprenørens ret til at standse
arbejdet

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt for-
faldne beløb ved betalingsfristens udløb,
kan entreprenøren efter skriftligt varsel på
5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks
standse arbejdet ved bygherrens konkurs
eller betalingsstandsning, eller hvis der
åbnes forhandlinger om tvangsakkord, el-
ler bygherrens økonomiske forhold i øvrigt
viser sig at være sådanne, at denne må
antages at være ude af stand til at opfylde
entre-priseaftalen. Det er dog en betin-
gelse, at bygherren ikke har stillet - eller på
entre-prenørens opfordring ikke straks stil-
ler - betryggende sikkerhed for opfyldelsen
af den resterende del af aftalen.
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E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG
FORSINKELSE

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG
FORSINKELSE

Entreprenørens ret til
tidsfristforlængelse

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse
af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der
er en følge af
1) ændringer i arbejdets art og omfang,

som kræves af bygherren, jf. § 14,
2) bygherrens forhold eller anden entre-

prenørs forsinkelse,
3) forhold, der opstår uden entreprenør-

ens skyld, og over hvilke entreprenø-
ren ikke er herre, f.eks. krig, usædvan-
lige naturbegivenheder, brand, strej-
ker, lock-out eller hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind
eller andet vejrlig, som forhindrer el-
ler forsinker arbejdet, når sådant vejr-
lig forekommer i væsentligt større
omfang, end det er sædvanligt for den
pågældende årstid og egn, eller

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke
sky Ides entreprenørens egne forhold.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsin-
kelsen undgået eller begrænset ved sådanne
dispositioner, som med rimelighed kan
kræves.

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget
til forlængelse af en frist, skal bygherren
snarest muligt underrettes skriftligt. En-

Entreprenørens ret til
tidsfristforlængelse

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse
af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der
er en følge af
1) ændringer i arbejdets art og omfang,

som kræves af bygherren, jf. § 14,
2) bygherrens forhold

3) forhold, der opstår uden entreprenør-
ens skyld, og over hvilke entreprenø-
ren ikke er herre, f.eks. krig, usædvan-
lige naturbegivenheder, brand, strej-
ker, lock-out eller hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind
eller andet vejrlig, som forhindrer el-
ler forsinker arbejdet, når sådant vejr-
lig forekommer i væsentligt større
omfang, end det er sædvanligt for den
pågældende årstid og egn,

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke
skyldes entreprenørens egne forhold,
eller

6) at nødvendige tilladelser fra myndighe-
derne til byggesagens gennemførelse ikke
foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at
fyldestgørende projektmateriale er blevet
indsendt til myndighederne, medmindre
anden frist er aftalt, jf. § 2, stk. 3, og §
3, stk. 5.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsin-
kelsen undgået eller begrænset ved sådanne
dispositioner, som med rimelighed kan
kræves.

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget
til forlængelse af en frist, skal bygherren
snarest muligt underrettes skriftligt. En-
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treprenøren skal på forlangende godtgøre,
at den indtrådte forsinkelse skyldes det
påberåbte forhold.

Entreprenørens hæftelse ved
forsinkelse

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entrepre-
nøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvars-
pådragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller
andre særlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller
andre særlige sanktionsbestemmelser, op-
gøres bygherrens tab efter dansk rets al-
mindelige erstatningsregler.

treprenøren skal på forlangende godtgøre,
at den indtrådte forsinkelse skyldes det
påberåbte forhold.

Entreprenørens hæftelse ved
forsinkelse

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entrepre-
nøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvars-
pådragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller
andre særlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3- Er der ikke fastsat dagbod eller
andre særlige sanktionsbestemmelser, op-
gøres bygherrens tab efter dansk rets al-
mindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er
en følge af, at bygherren eller anden entre-
prenør udsættes for forholdene nævnt i
§24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har
samme ret ved ændringer som nævnt i § 24,
stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkel-
sen undgået eller begrænset ved sådanne
dispositioner, som med rimelighed kan
kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til
forlængelse af en frist, skal entreprenøren
snarest muligt underrettes skriftligt. Byg-
herren skal på forlangende godtgøre, at den
indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte
forhold.

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er
en følge af, at bygherren eller anden entre-
prenør udsættes for forholdene nævnt i
§24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har
samme ret ved ændringer som nævnt i § 24,
stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkel-
sen undgået eller begrænset ved sådanne
dispositioner, som med rimelighed kan
kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til
forlængelse af en frist, skal entreprenøren
snarest muligt underrettes skriftligt. Byg-
herren skal på forlangende godtgøre, at den
indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte
forhold.
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Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning
for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr.

2, og denne har udvist fejl eller for-
sømmelse, eller

2) anden entreprenørs ansvarspådragende
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspådragende forsin-
kelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgø-
relse, hvis årsagen til forsinkelsen kan hen-
føres til
1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være

omfattet af nærværende bestemmel-
ses stk. 1 eller stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren
har lidt, dog uden entreprenørens mistede
fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre
arbejder i forsinkelsesperioden eller lignen-
de videregående tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til
§ 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entrepre-
nøren hverken ret til erstatning eller til
godtgørelse.

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning
for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr.

2, og denne har udvist fejl eller for-
sømmelse, eller

2) anden entreprenørs ansvarspådragende
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspådragende forsin-
kelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgø-
relse, hvis årsagen til forsinkelsen kan hen-
føres til
1) § 24, stk. l ,nr. 1, 5 og 6 eller
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være

omfattet af nærværende bestemmel-
ses stk. 1 eller stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren
har lidt, dog uden entreprenørens mistede
fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre
arbejder i forsinkelsesperioden eller lignen-
de videregående tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til
§ 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entrepre-
nøren hverken ret til erstatning eller til
godtgørelse.

F. ARBEJDETS AFLEVERING

Afleveringsforretningen

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdig-
gørelse skal entreprenøren give bygherren
skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor
(færdigmelding). Bygherren indkalder
derefter entreprenøren til en afleverings-
forretning, der skal finde sted senest 10

F. ARBEJDETS AFLEVERING

Afleveringsforretningen

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdig-
gørelse skal entreprenøren give bygherren
skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor
(færdigmelding). Entreprenøren skal samti-
dig med fremsendelse af færdigmeldingen ind-
kalde til en afleveringsforretning, medmindre
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arbejdsdage efter det angivne tidspunkt,
jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til byg-
herren, når afleveringsforretning har fun-
det sted, medmindre der ved denne er
påvist væsentlige mangler. Er dette tilfæl-
det, afholdes ny afleveringsforretning, når
entreprenøren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet,
jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som an-
ført i stk. 1 til afleveringsforretningen,
anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage
efter det angivne tidspunkt for færdiggø-
relse. Tilsvarende gælder for ny afleverings-
forretning som nævnt i stk. 2,2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser,
skal samtlige entrepriser være færdiggjort,
før bygherren skal indkalde til afleverings-
forretning. Det kan dog være aftalt eller
fremgå af omstændighederne, at entrepri-
ser eller dele af disse skal afleveres på
forskellige tidspunkter, eller at byggeaf-
snit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra
dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres
de enkelte entrepriser særskilt, medmin-

det er aftalt, at indkaldelsen foretages af bygher-
ren, jf stk. 3. Afleveringsforretningen finder
sted på det tidspunkt, der er fastsat i indkaldel-
sen, medmindre bygherren straks ved modtagel-
sen af indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunk-
tet. I så fald afholdes afleveringsforretningen
senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt
for færdiggørelse, medmindre der træffes aftale
om et andet tidspunkt.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til byg-
herren, når afleveringsforretning har fun-
det sted, medmindre der ved denne er
påvist væsentlige mangler. Er dette tilfæl-
det, afholdes ny afleveringsforretning, når
entreprenøren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet,
jf. stk. 1 og stk. 3.

Stk. 3 • Er det aftalt, at bygherren indkalder til
afleveringsforretning, skal denne indkalde en-
treprenøren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for færdiggørelse. Indkalder byg-
herren ikke som anført til afleverings-
forretningen, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny
afleveringsforretning som nævnt i stk. 2,2.
punktum.
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dre andet er aftalt eller fremgår af omstæn-
dighederne.

Afleveringsprotokol

§ 29. Ved afleveringsforretningen ud-
færdiges et dokument (afleveringsprotokol),
hvori anføres påberåbte mangler ved arbej-
det og eventuelle andre forhold, påpeget af
bygherren. I tilknytning hertil anføres
entreprenørens mulige bemærkninger. Par-
ternes stillingtagen til, om arbejdet er afle-
veret, skal fremgå af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af byg-
herren og entreprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret
ved afleveringsforretningen, kan denne gen-
nemføres uden den pågældende parts med-
virken. Den mødte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underretning
om afleveringsforretningens gennemførelse
og om indholdet af afleveringsprotokollen.

Afleveringsprotokol

§ 29. Ved afleveringsforretningen ud-
færdiges et dokument (afleveringsprotokol),
hvori anføres påberåbte mangler ved arbej-
det og eventuelle andre forhold, påpeget af
bygherren. I tilknytning hertil anføres
entreprenørens mulige bemærkninger. Par-
ternes stillingtagen til, om arbejdet er afle-
veret, skal fremgå af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af byg-
herren og entreprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret
ved afleveringsforretningen, kan denne gen-
nemføres uden den pågældende parts med-
virken. Den mødte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underretning
om afleveringsforretningens gennemførelse
og om indholdet af afleveringsprotokollen.

G. MANGLER VED ARBEJDET

Mangelsbegrebet

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt el-
ler i overensstemmelse med bygherrens
eventuelle anvisninger efter § 15, fore-
ligger der en mangel. Det samme gælder,
hvis entreprenøren ikke har leveret anden
aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt
eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk.

G. MANGLER VED ARBEJDET

Mangelsbegrebet

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt el-
ler i overensstemmelse med bygherrens
eventuelle anvisninger efter § 15, fore-
ligger der en mangel. Det samme gælder,
hvis entreprenøren ikke har leveret anden
aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt
eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk.

72



1, foreligger der mangler. Dette gælder
dog ikke
1) når entreprenøren i tilfælde af frit

materialevalg godtgør, at kontrakts-
mæssige materialer ikke findes eller
ikke kan skaffes på grund af krig,
indførselsforbud eller lignende, eller

2) når bygherren har krævet anvendelse
af bestemte materialer, og entrepre-
nøren godtgør, at muligheden for at
fremskaffe disse i kontraktsmæssig
stand må anses for udelukket ved for-
hold, som entreprenøren ved aftalens
indgåelse ikke burde have taget i be-
tragtning.

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren
snarest muligt underrette bygherren om
opståede eller mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende
for, om arbejdet lider af mangler, hvad
enten disse på dette tidspunkt kan konsta-
teres eller er skjulte.

Mangler påvist ved afleveringen

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at
afhjælpe mangler, der påvises ved afleve-
ringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte
en frist til afhjælpning af påviste mangler.
Fristens længde fastsættes under hensynta-
gen til manglernes art og omfang samt
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, når mang-
lerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af
fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have

1, foreligger der mangler. Dette gælder
dog ikke
1) når entreprenøren i tilfælde af frit

materialevalg godtgør, at kontrakts-
mæssige materialer ikke findes eller
ikke kan skaffes på grund af krig,
indførselsforbud eller lignende, eller

2) når bygherren har krævet anvendelse
af bestemte materialer, og entrepre-
nøren godtgør, at muligheden for at
fremskaffe disse i kontraktsmæssig
stand må anses for udelukket ved for-
hold, som entreprenøren ved aftalens
indgåelse ikke burde have taget i be-
tragtning.

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren
snarest muligt underrette bygherren om
opståede eller mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3- Arbejdet skal i alle tilfælde have de
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende
for, om arbejdet lider af mangler, hvad
enten disse på dette tidspunkt kan konsta-
teres eller er skjulte.

Mangler påvist ved afleveringen

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at
afhjælpe mangler, der påvises ved afleve-
ringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte
en frist til afhjælpning af påviste mangler.
Fristens længde fastsættes under hensynta-
gen til manglernes art og omfang samt
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, når mang-
lerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af
fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have
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modtaget entreprenørens meddelelse om,
at afhjælpning har fundet sted - mener, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygher-
ren inden 10 arbejdsdage skriftligt med-
dele entreprenøren, hvilke mangler der sta-
dig påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter
ikke straks de påviste mangler, har bygher-
ren ret til at lade dem udbedre for
entreprenørens regning eller kræve afslag i
entreprisesum-men, jf. § 34.

Mangler påvist efter afleveringen

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleve-
ringen pligt og ret til at afhjælpe mangler,
der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36,
stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig
sådanne mangler, hvis entreprenøren har
fået skriftlig meddelelse herom inden rime-
lig tid efter, at manglerne er eller burde
være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis
entreprenøren har gjort sig skyldig i groft
uforsvarligt forhold.

Stk. 3- Bygherren skal skriftligt fastsætte
en frist til afhjælpning af påviste mangler.
Fristens længde fastsættes under hensynta-
gen til manglernes art og omfang samt
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, når mang-
lerne er afhjulpet. Afhjælpning af en man-
gel kan udskydes til foretagelse sammen
med afhjælpning af eventuelle mangler,
konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at
manglen ikke forværres derved, og at ud-
skydelsen ikke medfører ulempe for byg-
herren.

modtaget entreprenørens meddelelse om,
at afhjælpning har fundet sted - mener, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygher-
ren inden 10 arbejdsdage skriftligt med-
dele entreprenøren, hvilke mangler der sta-
dig påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter
ikke straks de påviste mangler, har bygher-
ren ret til at lade dem udbedre for
entreprenørens regning eller kræve afslag i
entreprisesum-men, jf. § 34.

Mangler påvist efter afleveringen

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleve-
ringen pligt og ret til at afhjælpe mangler,
der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36,
stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig
sådanne mangler, hvis entreprenøren har
fået skriftlig meddelelse herom inden rime-
lig tid efter, at manglerne er eller burde
være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis
entreprenøren har gjort sig skyldig i groft
uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte
en frist til afhjælpning af påviste mangler.
Fristens længde fastsættes under hensynta-
gen til manglernes art og omfang samt
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, når mang-
lerne er afhjulpet. Afhjælpning af en man-
gel kan udskydes til foretagelse sammen
med afhjælpning af eventuelle mangler,
konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at
manglen ikke forværres derved, og at ud-
skydelsen ikke medfører ulempe for byg-
herren.
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Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælp-
ning af de påberåbte mangler, har bygher-
ren ret til at lade dem udbedre for entre-
prenørens regning eller kræve afslag i en-
treprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler ud-
bedre for entreprenørens regning, når af-
hjælpning er uopsættelig, og entreprenø-
ren ikke er i stand til umiddelbart at fore-
tage afhjælpning. Det samme gælder, når
bygherren har grund til at antage, at entre-
prenøren ikke foretager afhjælpning på rette
måde eller uden ufornødent ophold.

Bortfald af entreprenørens
afhjælpningspligt m.v.

§ 33- Entreprenørens afhjælpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbed-
ring for entreprenørens regning, jf. §§31
og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er for-
bundet med uforholdsmæssigt store udgif-
ter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages
hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen
opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle til-
fælde retten til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i entreprise-
summen

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mang-
ler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4,
kan bygherren - i stedet for at lade mang-
lerne udbedre for entreprenørens regning -
kræve et afslag i entreprisesummen. Byg-
herren har endvidere ret til afslag i entre-
prisesummen, hvis afhjælpning er umulig,
samt i tilfældene nævnt i § 33-

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælp-
ning af de påberåbte mangler, har bygher-
ren ret til at lade dem udbedre for entre-
prenørens regning eller kræve afslag i en-
treprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler ud-
bedre for entreprenørens regning, når af-
hjælpning er uopsættelig, og entreprenø-
ren ikke er i stand til umiddelbart at fore-
tage afhjælpning. Det samme gælder, når
bygherren har grund til at antage, at entre-
prenøren ikke foretager afhjælpning på rette
måde eller uden ufornødent ophold.

Bortfald af entreprenørens
afhjælpningspligt m.v.

§ 33- Entreprenørens afhjælpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbed-
ring for entreprenørens regning, jf. §§31
og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er for-
bundet med uforholdsmæssigt store udgif-
ter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages
hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen
opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle til-
fælde retten til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i entreprise-
summen

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mang-
ler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4,
kan bygherren - i stedet for at lade mang-
lerne udbedre for entreprenørens regning -
kræve et afslag i entreprisesummen. Byg-
herren har endvidere ret til afslag i entre-
prisesummen, hvis afhjælpning er umulig,
samt i tilfældene nævnt i § 33.

75



Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangs-
punkt som det beløb, det ville have kostet
at afhjælpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er
umulig eller er forbundet med uforholds-
mæssigt store udgifter, fastsættes afslaget
efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på
en af følgende måder:
1) enten som forskellen mellem den af-

talte entreprisesum og den entreprise-
sum, der måtte antages at være blevet
aftalt, hvis der var indgået aftale om
arbejdet i den foreliggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte
arbejdes værdi uden mangler og arbej-
dets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve
entrepriseaftalen som følge af mangler gæl-
der reglerne i § 40.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangs-
punkt som det beløb, det ville have kostet
at afhjælpe manglerne.

Stk. 3- Hvis afhjælpning af mangler er
umulig eller er forbundet med uforholds-
mæssigt store udgifter, fastsættes afslaget
efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på
en af følgende måder:
1) enten som forskellen mellem den af-

talte entreprisesum og den entreprise-
sum, der måtte antages at være blevet
aftalt, hvis der var indgået aftale om
arbejdet i den foreliggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte
arbejdes værdi uden mangler og arbej-
dets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve
entrepriseaftalen som følge af mangler gæl-
der reglerne i § 40.

Entreprenørens ansvar for følgeskader Entreprenørens ansvar for følgeskader

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig
for tab, der er en følge af mangler ved
arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller
forsømmelse fra entreprenørens side, eller
hvis manglerne angår egenskaber, som iføl-
ge aftalen må anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab.

Mangelsansvarets ophør

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder
i tilslutning hertil skal bygherrens krav
mod entreprenøren som følge af mangler
fremsættes senest 5 år efter arbejdets afleve-
ring. Efter dette tidspunkt kan bygherren
ikke rejse krav mod entreprenøren. Be-
stemmelserne i lov nr. 274 af 22. december

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig
for tab, der er en følge af mangler ved
arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller
forsømmelse fra entreprenørens side, eller
hvis manglerne angår egenskaber, som iføl-
ge aftalen må anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab.

Mangelsansvarets ophør

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder
i tilslutning hertil skal bygherrens krav
mod entreprenøren som følge af mangler
fremsættes senest 5 år efter arbejdets afleve-
ring. Efter dette tidspunkt kan bygherren
ikke rejse krav mod entreprenøren. Be-
stemmelserne i lov nr. 274 af 22. december
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1908 om forældelse af visse fordringer fin-
der ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele
af arbejdet, for hvilke det gælder,
1) at entreprenøren har påtaget sig at

indestå i længere tid,
2) at det ved afleveringen konstateres, at

aftalt kvalitetssikring har svigtet væ-
sentligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt for-
hold fra entreprenørens side.

Stk. 3- Ved anlægsarbejder - bortset fra
dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangel-
sansvaret efter dansk rets almindelige reg-
ler, medmindre andet er fastsat i udbuds-
materialet. Hvis mangelsansvaret herefter
ophører efter dansk rets almindelige regler,
skal følgende gælde:
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning

af sikkerheden ændres til, at sikkerhe-
den ophører.

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i § 10, stk. 4, om
leverandøransvar.

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og
-ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års efter-
syn finder ikke anvendelse.

1908 om forældelse af visse fordringer fin-
der ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele
af arbejdet, for hvilke det gælder,
1) at entreprenøren har påtaget sig at

indestå i længere tid,
2) at det ved afleveringen konstateres, at

aftalt kvalitetssikring har svigtet væ-
sentligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt for-
hold fra entreprenørens side.

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra
dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangel-
sansvaret efter dansk rets almindelige reg-
ler, medmindre andet er fastsat i udbuds-
materialet. Hvis mangelsansvaret herefter
ophører efter dansk rets almindelige regler,
skal følgende gælde:
1) Reglen i § 6, stk. 3, om nedskrivning

af sikkerheden ændres til, at sikkerhe-
den ophører.

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i § 10, stk. 4, om
leverandøransvar.

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og
-ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års efter-
syn finder ikke anvendelse.

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN

1-års eftersyn

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren
til en gennemgang af arbejdet, som skal
finde sted senest et år efter afleveringen.

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN

1-års eftersyn

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren
til en gennemgang af arbejdet, som skal
finde sted senest et år efter afleveringen.
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5-års eftersyn 5-års eftersyn

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren
til en afsluttende gennemgang af arbejdet,
som skal finde sted senest 30 arbejdsdage
før udløbet af en periode på 5 år efter
afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som
nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde
bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal
være skriftlig og ske med mindst 10 ar-
bejdsdages varsel.

Fælles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§37
og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med
højst 60 og mindst 15 - ved hovedentrepri-
se dog mindst 20 - arbejdsdages varsel.

Stk. 2.1 forbindelse med eftersyn udfærdiges
et dokument (eftersynsprotokol), hvori an-
føres påberåbte mangler ved arbejdet og
eventuelle andre forhold, påpeget af byg-
herren. I tilknytning hertil anføres entrepre-
nørens mulige bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af byg-
herren og entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret
ved eftersynet, kan dette gennemføres uden
den pågældende parts medvirken. Den
mødte part skal snarest muligt give den
anden part skriftlig underretning om efter-
synets gennemførelse og om indholdet af
eftersynsprotokollen.

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren
til en afsluttende gennemgang af arbejdet,
som skal finde sted senest 30 arbejdsdage
før udløbet af en periode på 5 år efter
afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som
nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde
bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal
være skriftlig og ske med mindst 10 ar-
bejdsdages varsel.

Fælles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37
og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med
højst 60 og mindst 20 arbejdsdages varsel.

Stk. 2.1 forbindelse med eftersyn udfærdiges
et dokument (eftersynsprotokol), hvori an-
føres påberåbte mangler ved arbejdet og
eventuelle andre forhold, påpeget af byg-
herren. I tilknytning hertil anføres entrepre-
nørens mulige bemærkninger.

Stk. 3- Dokumentet underskrives af byg-
herren og entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret
ved eftersynet, kan dette gennemføres uden
den pågældende parts medvirken. Den
mødte part skal snarest muligt give den
anden part skriftlig underretning om efter-
synets gennemførelse og om indholdet af
eftersynsprotokollen.
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I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE

Bygherrens hæveret

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt på-
krav til entreprenøren - hæve entreprise-
aftalen
1) hvis der - uden ret til tidsfrist-

forlængelse - foreligger en væsentlig
forsinkelse fra entreprenørens side med
hensyn til arbejdets udførelse, og for-
sinkelsen medfører betydelige ulem-
per for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øv-
rigt foreligger væsentlig forsinkelse
med hensyn til forhold af afgørende
betydning for bygherren, medmindre
dennes interesser er tilstrækkeligt til-
godeset på anden måde, f.eks. gennem
adgangen til at standse udbetalingerne
eller ved stillet sikkerhed, eller

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan
kvalitet, at bygherren har grund til at
antage, at entreprenøren ikke vil være
i stand til at fuldføre arbejdet uden
væsentlige mangler.

Entreprenørens hæveret

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt
påkrav til bygherren - ved væsentlig forsin-
kelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde,
der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2, hvis
bygherren ikke udfolder rimelige bestræ-
belser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter
skriftligt påkrav til bygherren - hæve
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens
side foreligger væsentlig forsinkelse med
hensyn til forhold af afgørende betydning
for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke
hæves, hvis entreprenørens interesser er

Bygherrens hæveret

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt på-
krav til entreprenøren - hæve entreprise-
aftalen
1) hvis der - uden ret til tidsfrist-

forlængelse - foreligger en væsentlig
forsinkelse fra entreprenørens side med
hensyn til arbejdets udførelse, og for-
sinkelsen medfører betydelige ulem-
per for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øv-
rigt foreligger væsentlig forsinkelse
med hensyn til forhold af afgørende
betydning for bygherren, medmindre
dennes interesser er tilstrækkeligt til-
godeset på anden måde, f.eks. gennem
adgangen til at standse udbetalingerne
eller ved stillet sikkerhed, eller

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan
kvalitet, at bygherren har grund til at
antage, at entreprenøren ikke vil være
i stand til at fuldføre arbejdet uden
væsentlige mangler.

Entreprenørens hæveret

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt
påkrav til bygherren - ved væsentlig forsin-
kelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde,
der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2, hvis
bygherren ikke udfolder rimelige bestræ-
belser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter
skriftligt påkrav til bygherren - hæve
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens
side foreligger væsentlig forsinkelse med
hensyn til forhold af afgørende betydning
for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke
hæves, hvis entreprenørens interesser er
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tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgan-
gen til at standse arbejdet eller ved stillet
sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m.v.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden
part straks hæve aftalen, i det omfang kon-
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i
aftalen i medfør af konkurslovens regler,
skal boet efter forespørgsel inden for en frist
på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvor-
vidt det vil indtræde.

Stk. 3- Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en
parts betalingsstandsning, eller hvis der
åbnes forhandling om tvangsakkord, eller
partens økonomiske forhold i øvrigt viser
sig at være således, at parten må antages at
være ude af stand til at opfylde entrepri-
seaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at
parten ikke har stillet - eller på den anden
parts opfordring ikke straks stiller - be-
tryggende sikkerhed for aftalens opfyldel-
se, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel-
skab, kan den anden part hæve entreprise-
aftalen, hvis dette kræves opløst af Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmel-
sen finder ikke anvendelse, hvis parten
inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et
påkrav fra den anden part dokumenterer, at
betingelserne for selskabets opløsning ikke
er til stede, eller hvis parten stiller fuld-
stændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i
§44.

tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgan-
gen til at standse arbejdet eller ved stillet
sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m.v.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden
part straks hæve aftalen, i det omfang kon-
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i
aftalen i medfør af konkurslovens regler,
skal boet efter forespørgsel inden for en frist
på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvor-
vidt det vil indtræde.

Stk. 3- Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en
parts betalingsstandsning, eller hvis der
åbnes forhandling om tvangsakkord, eller
partens økonomiske forhold i øvrigt viser
sig at være således, at parten må antages at
være ude af stand til at opfylde entrepri-
seaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at
parten ikke har stillet - eller på den anden
parts opfordring ikke straks stiller - be-
tryggende sikkerhed for aftalens opfyldel-
se, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel-
skab, kan den anden part hæve entreprise-
aftalen, hvis dette kræves opløst af Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmel-
sen finder ikke anvendelse, hvis parten
inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et
påkrav fra den anden part dokumenterer, at
betingelserne for selskabets opløsning ikke
er til stede, eller hvis parten stiller fuld-
stændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i
§44.
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En parts død En parts død

§ 43. Dør en part, og boet behandles som
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i
§ 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end
nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne
berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen,
jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens
ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Ind-
trædelsesretten er betinget af, at der enten
er eller bliver stillet betryggende sikkerhed
for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3- Ved entreprenørens død er indtræ-
delsesretten tillige betinget af, at der udpe-
ges en leder af arbejdet, som bygherren ikke
kan fremsætte berettigede indvendinger
imod. Er arbejdet af en sådan særlig karak-
ter, at det som følge af entreprenørens død
ikke kan forventes behørigt færdiggjort,
kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i
§44.

Fælles regler om ophævelse

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den
part, der hæver aftalen, sørge for, at der
skriftligt indkaldes til en registreringsfor-
retning (stadeforretning), der skal afholdes
hurtigst muligt. Medmindre andet aftales,
afholdes registreringsforretning dog tid-
ligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskri-
velsens fremkomst.

Stk. 3- Ved registreringsforretningen skal
der udfærdiges et dokument (registrerings-
protokol), der beskriver omfang og kvalitet

§ 43. Dør en part, og boet behandles som
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i
§ 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end
nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne
berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen,
jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens
ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Ind-
trædelsesretten er betinget af, at der enten
er eller bliver stillet betryggende sikkerhed
for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtræ-
delsesretten tillige betinget af, at der udpe-
ges en leder af arbejdet, som bygherren ikke
kan fremsætte berettigede indvendinger
imod. Er arbejdet af en sådan særlig karak-
ter, at det som følge af entreprenørens død
ikke kan forventes behørigt færdiggjort,
kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i

§44.

Fælles regler om ophævelse

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den
part, der hæver aftalen, sørge for, at der
skriftligt indkaldes til en registreringsfor-
retning (stadeforretning), der skal afholdes
hurtigst muligt. Medmindre andet aftales,
afholdes registreringsforretning dog tid-
ligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskri-
velsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal
der udfærdiges et dokument (registrerings-
protokol), der beskriver omfang og kvalitet
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af det udførte arbejde. Dokumentet under-
skrives af parterne, medmindre registrerin-
gen foretages af en syns- og skønsmand
udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet
ikke er repræsenteret ved registreringsfor-
retningen, kan denne gennemføres uden
den pågældende parts medvirken. Den
mødte part skal snarest muligt give den
anden part skriftlig underretning om
registreringens gennemførelse og om
registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side
er bygherren eller den, der færdiggør arbej-
det på bygherrens vegne, berettiget til at
benytte entreprenørens materialer og ma-
teriel, som befinder sig på pladsen, hvis
fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse
vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvan-
ligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side
er den anden part ansvarlig for det lidte tab
efter dansk rets almindelige regler.

af det udførte arbejde. Dokumentet under-
skrives af parterne, medmindre registrerin-
gen foretages af en syns- og skønsmand
udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet
ikke er repræsenteret ved registreringsfor-
retningen, kan denne gennemføres uden
den pågældende parts medvirken. Den
mødte part skal snarest muligt give den
anden part skriftlig underretning om
registreringens gennemførelse og om
registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side
er bygherren eller den, der færdiggør arbej-
det på bygherrens vegne, berettiget til at
benytte entreprenørens materialer og ma-
teriel, som befinder sig på pladsen, hvis
fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse
vil påføre bygherren tab. Det samme gælder
tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale
m.v. Der ydes sædvanligt vederlag for an-
vendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side
er den anden part ansvarlig for det lidte tab
efter dansk rets almindelige regler.

J. TVISTER

Syn og skøn

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstem-
melser mellem parterne eller for at sikre
bevisets stilling ønskes udmeldt syn og
skøn, fremsættes begæring herom til
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed, København.

J. TVISTER

Syn og skøn

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstem-
melser mellem parterne eller for at sikre
bevisets stilling ønskes udmeldt syn og
skøn, fremsættes begæring herom til
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed, København.
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Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen
være ledsaget af
1) oplysning om, hvilke parter sagen ved-

rører, samt disse parters adresse og
telefonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives
en kort redegørelse for sagen, og som
indeholder de spørgsmål, hvorom
skønsmandens erklæring ønskes
(skønstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning
for sagen,

4) eventuel angivelse af de ønskede tek-
niske kvalifikationer hos skønsmanden
og

5) angivelse af, om forretningen mod
betaling af et særligt gebyr ønskes
fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder,
at der er anledning dertil, kan der udmeldes
to eller under ganske særlige omstændig-
heder flere skønsmænd. Der skal ved afgø-
relsen heraf tages hensyn til parternes øn-
ske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skøns-
mand kan kun finde sted, hvis Voldgifts-
nævnet finder, at der er anledning dertil.
Hvis begæring om voldgiftsbehandling af
tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Vold-
giftsretten stilling til fremsatte begæringer
om supplerende syn og skøn eller nyt syn og
skøn ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæ-
ring om skønsforretningen, hæfter for ud-
gifterne herved, herunder skønsmandens
honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet.
Hvis tvisten eller en del deraf indbringes
for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens
nødvendighed i betragtning ved fastsæt-

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen
være ledsaget af
1) oplysning om, hvilke parter sagen ved-

rører, samt disse parters adresse og
telefonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives
en kort redegørelse for sagen, og som
indeholder de spørgsmål, hvorom
skønsmandens erklæring ønskes
(skønstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning
for sagen,

4) eventuel angivelse af de ønskede tek-
niske kvalifikationer hos skønsmanden
og

5) angivelse af, om forretningen mod
betaling af et særligt gebyr ønskes
fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder,
at der er anledning dertil, kan der udmeldes.
to eller under ganske særlige omstændig-
heder flere skønsmænd. Der skal ved afgø-
relsen heraf tages hensyn til parternes øn-
ske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skøns-
mand kan kun finde sted, hvis Voldgifts-
nævnet finder, at der er anledning dertil.
Hvis begæring om voldgiftsbehandling af
tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Vold-
giftsretten stilling til fremsatte begæringer
om supplerende syn og skøn eller nyt syn og
skøn ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæ-
ring om skønsforretningen, hæfter for ud-
gifterne herved, herunder skønsmandens
honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet.
Hvis tvisten eller en del deraf indbringes
for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens
nødvendighed i betragtning ved fastsæt-
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teisen af sagsomkostninger. Voldgiftsret-
ten fastsætter i så fald skønsmandens hono-

telsen af sagsomkostninger. Voldgiftsret-
ten fastsætter i så fald skønsmandens hono-

rar. rar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betin-
gelser gælder i forholdet mellem bygherren
og flere parter (entreprenører, leverandø-
rer), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også
i det indbyrdes forhold mellem de pågæl-
dende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge-
og anlægsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet
sikkerhed m.v.

§ 46. På en parts begæring kan Voldgifts-
nævnet udpege en sagkyndig til at træffe
beslutning om udbetaling af stillet sikker-
hed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om
berettigelsen af at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i tilfælde af par-
ternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens
karakter bestemme, at beslutningen skal
træffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de op-
lysninger m.v., som fremgår af § 45, stk. 2.
Kopi af begæringen fremsendes samtidig
til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort
frist for modparten til at afgive et indlæg.
Den sagkyndige kan - hvor der er særlig
anledning dertil - give parterne adgang til
at fremkomme med yderligere et indlæg
inden udløbet af en kort frist, som den
sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fri-

Stk. 6. Når nærværende almindelige betin-
gelser - eller tilsvarende betingelser - gælder i
forholdet mellem bygherren og flere parter
(entreprenører, leverandører m.v.), gælder
bestemmelserne i stk. 1-5 også i det ind-
byrdes forhold mellem de pågældende par-

ter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge-
og anlægsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet
sikkerhed m.v.

§ 46. På en parts begæring kan Voldgifts-
nævnet udpege en sagkyndig til at træffe
beslutning om udbetaling af stillet sikker-
hed, jf. § 6, stk. 6, og § 7, stk. 3, og om
berettigelsen af at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i tilfælde af par-
ternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens
karakter bestemme, at beslutningen skal
træffes af flere sagkyndige.

Stk. 3- Begæringen skal indeholde de op-
lysninger m.v., som fremgår af § 45, stk. 2.
Kopi af begæringen fremsendes samtidig
til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort
frist for modparten til at afgive et indlæg.
Den sagkyndige kan - hvor der er særlig
anledning dertil - give parterne adgang til
at fremkomme med yderligere et indlæg
inden udløbet af en kort frist, som den
sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fri-
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sten træffer den sagkyndige snarest muligt
og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i
hvilket omfang udbetalingskravet skønnes
begrundet, og hvem der skal betale udgif-
terne, herunder den sagkyndiges honorar.
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af
honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestem-
mes, at udbetaling til private bygherrer og
til entreprenører betinges af sikkerheds-
stillelse. Den sagkyndige træffer i så fald
bestemmelse om sikkerhedens art og om-
fang og om betingelserne for dens udbeta-
ling eller ophør. Ved begæring om udbeta-
ling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan
den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere
henvise entreprenøren til at anlægge
voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændig-
heder kan Voldgiftsnævnet forlænge fri-
sterne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning
om udbetaling af stillet sikkerhed, skal
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at
parterne og garanten har fået skriftlig med-
delelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyn-
dig beslutning gælder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed.

Voldgift

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirk-
somhed, København, hvis afgørelser er en-
delige.

sten træffer den sagkyndige snarest muligt
og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i
hvilket omfang udbetalingskravet skønnes
begrundet, og hvem der skal betale udgif-
terne, herunder den sagkyndiges honorar.
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af ho-
noraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestem-
mes, at udbetaling til private bygherrer og
til entreprenører betinges af sikkerheds-
stillelse. Den sagkyndige træffer i så fald
bestemmelse om sikkerhedens art og om-
fang og om betingelserne for dens udbeta-
ling eller ophør. Ved begæring om udbeta-
ling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan
den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere
henvise entreprenøren til at anlægge
voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændig-
heder kan Voldgiftsnævnet forlænge fri-
sterne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning
om udbetaling af stillet sikkerhed, skal
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at
parterne og garanten har fået skriftlig med-
delelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyn-
dig beslutning gælder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed.

Voldgift

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirk-
somhed, København, hvis afgørelser er en-
delige.
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Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges
ved indlevering af klageskrift, der stiles til
Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
1) oplysning om, hvilke parter sagen ved-

rører, samt disse parters adresse og
telefonnummer,

2) klagerens påstand samt en kort frem-
stilling af de kendsgerninger, hvorpå
påstanden støttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre
beviser, som klageren agter at påbe-
råbe sig. Dokumenterne skal være
ved lugt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk.
5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgifts-
rettens præsidium, udpeget af præsidiets
formand, dels af 2 sagkvndige, som efter
sagens beskaffenhed udpeges af Voldgifts-
nævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets
formand kan bestemme, at en af supple-
anterne i dette skal fungere som Voldgifts-
rettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres
retten med yderligere 2 medlemmer af
præsidiet eller dets suppleanter. De der-
med forbundne merudgifter fordeles i for-
bindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af
spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan
da bestemmes, at de udgifter, der er en
følge afrettens supplering, skal udredes af
den part, der har rejst krav herom, når
retten skønner, at det ikke var tilstrække-
ligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Vold-
giftsretten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af
sagerne gælder de regler, som er fastsat af

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges
ved indlevering af klageskrift, der stiles til
Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
1) oplysning om, hvilke parter sagen ved-

rører, samt disse parters adresse og
telefonnummer,

2) klagerens påstand samt en kort frem-
stilling af de kendsgerninger, hvorpå
påstanden støttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre
beviser, som klageren agter at påbe-
råbe sig. Dokumenterne skal være
vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk.
5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgifts-
rettens præsidium, udpeget af præsidiets
formand, dels af 2 sagkyndige, som efter
sagens beskaffenhed udpeges af Voldgifts-
nævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets
formand kan bestemme, at en af supple-
anterne i dette skal fungere som Voldgifts-
rettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres
retten med yderligere 2 medlemmer af
præsidiet eller dets suppleanter. De der-
med forbundne merudgifter fordeles i for-
bindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af
spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan
da bestemmes, at de udgifter, der er en
følge afrettens supplering, skal udredes af
den part, der har rejst krav herom, når
retten skønner, at det ikke var tilstrække-
ligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Vold-
giftsretten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af
sagerne gælder de regler, som er fastsat af
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Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed. I øvrigt gælder lov om vold-
gift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betin-
gelser gælder i forholdet mellem bygherren
og flere parter (entreprenører, leverandø-
rer), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også
i det indbyrdes forhold mellem de pågæl-
dende parter.

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed. I øvrigt gælder lov om vold-
gift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betin-
gelser - eller tilsvarende betingelser - gælder i
forholdet mellem bygherren og flere parter
(entreprenører, leverandører m.v.), gælder
bestemmelserne i stk. 1-7 også i det ind-
byrdes forhold mellem de pågældende par-
ter.
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