
 

 

 

1 

 

NU GÅR DET SNART LØS - AB 18 OG ABR 18 

FRA 1. JANUAR 2019 KAN DET NYE AB-SYSTEM ANVENDES OG VISSE OFFENTLIGE 

BYGHERRER ER ENDDA FORPLIGTEDE HERTIL. HVAD SKAL BYGGERIETS PARTER 

VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I DEN FORBINDELSE?  

1 ÆNDRINGERNE I KORTHED: 

Der er med det nye AB-system indført nogle få nye – men essentielle – forskelle i forhold til 

de kendte vilkår i AB 92 og ABR 89. 

Især ABR 18 indeholder en del ændringer i forhold til det kendte regime, da man fra udvalgets 

side har ønsket at udarbejde ABR 18 så tæt på AB 18 som muligt, hvilket ikke tidligere var 

tilfældet. ABR 18 har således fået 63 bestemmelser i forhold til de 9 bestemmelser, der kendes 

fra ABR 89.  

Hertil kommer den ændrede ydelsesbeskrivelse, som omtales længere nede i denne artikel.  

Nedenfor gennemgås nogle af de vigtigste ændringer, som en bygherre, entreprenør eller 

rådgiver bør være opmærksom på inden indgåelse af kontrakter i henhold til det nye AB-

system.  

1.1 Tvisteløsning 

Særligt tvisteløsningsmulighederne er udvidet i det nye AB-system, idet der med reglerne er 

lagt op til, at parterne indlader sig på en ”løsningstrappe”, hvor der først er pligt til at søge 

konflikten forligt ved forhandling, og de øvrige tvisteløsningsmuligheder kan først iværksæt-

tes, når en sådan forhandling er tilendebragt.  

Tilsvarende er der med det nye AB-system lagt mere vægt på mediation og mægling, end 

branchen hidtil har været vant til, og anmoder en part eksempelvis om mægling, kan der ikke 

(med undtagelse af hurtig afgørelse) iværksættes andre tvisteløsninger i mellemtiden.  

Det bemærkes, at det ligesom de øvrige vilkår i AB-systemet er muligt mellem parterne at 

aftale, at de nye regler for tvisteløsning ikke skal finde anvendelse for en given kontrakt, 

såfremt man i stedet ønsker at bibeholde muligheden for at anlægge voldgiftssag fra begyn-

delsen af en tvist uden først at skulle afvente forhandling og måske endda mediation eller 

mægling.  

1.2 Fokus på planlægningsprocessen; både før og under udførelsen 

Derudover er der med det nye AB-system forsøgt at udarbejde vilkår til sikring af, at byggeriet 

afleveres til tiden. Som eksempel kan nævnes kravene til bygherres udbudsmateriale, tids-

planer og opdatering af tidsplaner, ligesom entreprenøren gives mulighed for at kræve sig 

betalt for forcering.  

Udvalget har ikke valgt at indføre såkaldte præklusive frister men har i visse tilfælde givet 

parterne en meddelelsespligt. Det gælder eksempelvis efter projektgennemgang, at parterne 

skal give meddelelse, såfremt gennemgangen giver anledning til krav i relation til tid, pris og 

sikkerhedsstillelse, og entreprenører skal give bygherren meddelelse, hvis en anvisning om 

en bestemt udførelse konstituerer en ændring i arbejdet. Tilsvarende skal entreprenøren også 
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give meddelelse, hvis entreprenøren indser, at der er risiko for forsinkelse, ligesom entrepre-

nøren skal anmode om betaling for ekstraarbejder inden rimelig tid efter, at de pågældende 

ekstraarbejder er udført.  

1.3 Entreprenørprojektering 

Entreprenørprojektering benyttes allerede i dag af mange bygherrer, og AB-udvalget har med 

de nye udgaver ønsket at kodificere brugen af entreprenørprojektering. Udvalget har med det 

nye AB-system foreslået bestemmelser om entreprenørprojektering, hvoraf fremgår, at en 

ordregiver kan anvende entreprenørprojektering på to måder; som et aktivt tilvalg, hvor det 

skal fremgå direkte af kontrakten med entreprenøren, eller i tilfælde, hvor entreprenørens 

opgave er beskrevet som funktionskrav. Ved funktionskrav indfortolkes dermed et ønske fra 

ordregiver om, at entreprenøren skal projektere sin ydelse i henhold til ordregivers krav og 

ønsker.  

1.4 As built, m.v. 

Udviklingen i branchen mod at anvende digitale modeller (f.eks. BIM) har medført, at der også 

er tilføjet vilkår om digitale modeller, som medfører, at bygherre bl.a. skal oplyse, hvad mo-

dellen skal bruges til, og hvilken rangorden modellen skal have overfor andet projektmateriale. 

1.5 Fokus på mangelafhjælpning 

I forbindelse med aflevering af byggeriet er der indført bestemmelser om førgennemgang med 

henblik på, at entreprenøren inden den reelle aflevering kan nå at rette forhold nævnt i pro-

tokollen fra førgennemgangen.  

Der er derudover indført regler om afhjælpningsgennemgang, hvor parterne på et aftalt tids-

punkt gennemgår udbedringen af de mangler, som blev ført til protokol ved afleveringsforret-

ningen med henblik på bygherrens stillingtagen til, om manglerne anses for afhjulpne. 

2 OFFENTLIGE BYGHERRER 

2.1 Fast pris og tid cirkulæret af 1. oktober 1991 – NU OPHÆVET 

Udvalget bag det nye AB-system anbefaler, at de nye vilkår anvendes fra den 1. januar 2019.  

Tidligere medførte cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. (herefter ”cir-

kulæret”), at offentlige bygherrer skulle anvende AB 92 ved udbud af statslige bygge- og 

anlægsarbejder, jf. cirkulærets bilag 3a.  

Den 3. januar 2019 blev cirkulæret imidlertid ophævet, og Ministeren for Transport-, Byg-

nings- og Boligministeriet har forinden ophævelsen forpligtet alle statslige bygherrer til fra 

den 1. januar 2019 at anvende de nye AB-vilkår.  

Der ses ikke (endnu) at være en forpligtelse for andre offentlige bygherrer til at overgå til de 

nye AB-vilkår allerede fra januar 2019, men Ministeren for Transport-, Bygnings- og Boligmi-

nisteriet har i medier udtalt, at forpligtelsen gerne ses udbredt til også at omfatte regioner og 

kommuner, hvorfor det må lægges til grund, at de politiske vinde drejer i retning af det nye 

AB-system.  



 

 

 

 

 

3 

 

3 BYGHERRENS ØGEDE FORPLIGTELSER 

En nærmere beskrivelse af bygherres forpligtelser og muligheder vil kræve en mere dybdegå-

ende analyse, end denne artikel kan favne, hvorfor følgende skærpede forpligtelser blot næv-

nes som eksempler: 

I de nye AB 18-vilkår vil bygherre blive ansvarlig for at planlægge detailtidsplanen i tilfælde 

af flere fagentrepriser, jf. AB 18 § 13, bygherre skal i sit udbud tage stilling til, om entrepre-

nøren skal foretage projektering og i givet fald er bygherre ansvarlig for at udpege en projek-

teringsleder, jf. AB 18 §§ 4 og 17. Ansvaret for eventuelle grænseflader ligger i så fald også 

hos bygherre.  

Bygherre forventes fremover at skulle afsætte mere tid i forbindelse med planlægning af et 

byggeri, jf. AB 18 § 19 og ABR 18 § 27 vedrørende projektgennemgang med tilhørende rap-

port, som bygherre skal udarbejde.  

Endvidere medfører de ændrede vilkår for ændringsarbejder, at bygherre ikke længere kan 

”gemme” en stillingtagen til ekstraarbejder til et senere tidspunkt, jf. AB 18 § 15 og ABR 18 

§ 20. Såfremt bygherre ikke har de nødvendige ressourcer til at tage stilling til kravet med 

det samme, står byggesagen i mellemtiden stille for at tvinge bygherre til en hurtig stillingta-

gen.  

De ovenfor anførte punkter er blot eksempler på vilkår, som medfører et øget behov for res-

sourcer hos bygherre. Hertil bemærkes, at det i visse tilfælde ikke er muligt for bygherre ved 

aftale at outsource forpligtelsen til byggesagens rådgiver, da nogle af bestemmelserne om-

handler kvalitetssikring af rådgivers eget arbejde på sagen.  

Som eksempler herpå kan nævnes:  

- Projektgennemgangen beskrevet ovenfor, idet bygherre forventes også at give rådgi-

ver feedback på projekteringen 

- Godkendelse af hver fase, hvor bygherre skal godkende eller begrunde eventuelle 

mangler ved en af rådgiver gennemført fase i projektet 

- Den nye mulighed for konventionalbod ved projektmangler, hvor det samtidig forud-

sættes, at bygherre løbende fører eget regnskab for tilkøb under byggesagen og lø-

bende indhenter rådgivers anerkendelse heraf  

4 NY YDELSESBESKRIVELSE (PAR OG FRI) 

Den nye ydelsesbeskrivelse læner sig op af ABR 18.  

Ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018 (herefter ”Ydelsesbeskrivelsen”) er ikke et 

”agreed document”, dvs. den er ikke blevet til gennem forhandling mellem parterne i bran-

chen, og den er derfor et udtryk for, hvordan brancheorganisationen for arkitekter og ingeni-

ører forstår en typisk rådgivningsopgave.  

Af Ydelsesbeskrivelsen fremgår, hvilke ydelser der skal leveres og angiver, hvad der som ud-

gangspunkt er med i rådgivningen. Et slags opt-in dokument (en bruttoliste) over mulige råd-

givningsopgaver, som rådgiver kan påtage sig.  
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Følgende fremgår af forordet til Ydelsesbeskrivelsen:  

”Ydelsesbeskrivelsen er udformet med henblik på at definere roller og ydel-

sernes fordeling mellem rådgivere og bygherre og mellem de enkelte rådgi-

vere. Endvidere særligt med henblik på at definere ansvar og ydelser for 

projekteringsleder, projekterende rådgivere, projektopfølgning, byggele-

delse og fagtilsyn. 

Ydelsesbeskrivelsen fastlægger endvidere rådgivernes ansvar for at beskrive 

og koordinere samarbejdet med byggeriets entreprenører efter aftaleindgå-

else med disse. Dette gælder ligeledes, når entreprenører efter aftaleindgå-

else skal bidrage med projekteringsydelser.” 

Det er altså frivilligt at anvende Ydelsesbeskrivelsen, men den kan med fordel bruges som 

inspiration til en given kontrakt, hvor ansvarsfordelingen mellem flere aktører skal fordeles.  

Det er tanken, at Ydelsesbeskrivelsen downloades i en word-udgave, hvor det er muligt at 

notere projektspecifik tekst på forsiden og i højre kolonne. For bygherre vil det formentlig 

være en nem måde at angive ydelser, der skal indgå i en rådgivningsopgave enten konkret 

for aftalen eller gældende for alle bygherres rådgivningsaftaler.  

5 FORBEREDELSEN TIL DE NYE REGLER 

Når byggeriets parter på et givent tidspunkt vil anvende AB 18 eksempelvis til brug for en 

entreprisekontrakt, er det vigtigt at holde sig for øje, at også aftaler med rådgivere skal indgås 

i henhold til ABR 18, da der ellers ikke vil være enslydende vilkår (såkaldt back-to-back vilkår) 

mellem parterne.  

Her tænkes især i tilfælde af tvister, da reglerne er væsentligt ændrede i AB 18 og ABR 18 i 

forhold til AB 92 og ABR 89, men de indførte vilkår om projektgennemgang, ansvar for græn-

seflader, førgennemgang, etc. vil i mange rådgiveraftaler være at regne som ekstraarbejder, 

da der helt naturligt ikke er taget højde for ændringerne forbundet med ABR 18 i mange 

gældende rådgiveraftaler. 

Det kan således ikke anbefales at anvende AB 18 uden også at anvende ABR 18. Og det kan 

ej heller anbefales at anvende AB 18 overfor hovedentreprenøren men AB 92 eller en af de 

forenklede udgaver overfor eventuelle fagentreprenører/underentreprenører. Hovedentrepre-

nører har dermed også behov for at orientere sig i de nye regler og sikre sig back-to-back 

vilkår overfor sine samarbejdspartnere.  

I stedet er det derfor vores anbefaling, at man enten holder sig til AB 92 og ABR 89, som vi 

kender det i dag, eller tager springet fuldt og helt til det nye AB-system.  

En overgang til de nye regler vil således kræve forberedelse hos alle byggeriets parter, således 

at organisationen er klar til at anvende såvel AB 18 som ABR 18 på samme tid. Derudover vil 

overgang til de nye regler forudsætte, at bygherre internt eller eksternt allokerer de fornødne 

ressourcer til håndtering af de af bygherres forpligtelser, som ikke kan håndteres af den pro-

jekterende rådgiver.  
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KONTAKTINFORMATION 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkom-

men til at kontakte os.  

 

Ea Meyer Plaugmann Henrik Hjortsholm 
Advokat Advokat, Partner 

 

Mobil (+45) 5364 3486 Mobil (+45) 2064 3486 

Email emp@aumento.dk Email hhj@aumento.dk 
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