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TR lagde de modtagne produktoplysninger bl.a. om Megapan-pladernes fugtbestandighed 
og om anvendelse af pladerne udendørs og i badeværelser til grund, og TR havde ikke 
mistanke om, at Megapan-pladernes kemiske sammensætning bevirkede, at de under 
danske klimatiske forhold ved den påtænkte anvendelse som udvendig vindspærre i en 
ventileret, let facadekonstruktion ville optage fugt fra luften. 

Voldgiftsretten finder i overensstemmelse med skønsmændenes besvarelse, at TR ikke 
handlede i strid med god rådgiverskik og dermed ansvarspådragende ved at lægge de 
modtagne produktoplysninger til grund uden selvstændig efterprøvelse, idet der ikke var 
anledning til at betvivle, at oplysningerne var rigtige. 

Voldgiftsretten finder endvidere, at TR ikke på ansvarspådragende måde tilsidesatte god 
rådgivningsskik ved ikke at være opmærksom på muligheden for optagelse af fugt fra luften 
som følge af den oplyste kemiske sammensætning. 

TR handlede derfor heller ikke ansvarspådragende ved at undlade at iværksætte en 
analyse eller et forsøg med pladens egenskaber under høj relativ luftfugtighed gennem en 
vis tid. Det forhold, at det kan påvises, at særligt sagkyndige skønsmænd i 1980-erne under 
en retssag var opmærksomme på sådanne muligheder, kan ikke føre til andet resultat. Det 
samme gælder ældre faglig litteratur om magnesitgulve
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Voldgiftsretten finder, at TR efter de modtagne oplysninger måtte gå ud fra, at det 
foreslåede produkt var et gængs og almindeligt anvendt byggemarkedsprodukt, som ikke 
gav anledning til skærpet opmærksomhed. 

Der forelå ligeledes ikke oplysninger for TR, som burde have givet TR mistanke om, at der 
ikke forelå tilstrækkelige erfaringer med pladerne, eller at de ikke kunne anses for 
gennemprøvede. 

HE oplyste således ikke, at der var tale om et nyt produkt, eller at det i øvrigt skulle være 
specielt på nogen måde. 

Voldgiftsretten finder i overensstemmelse med skønsmændenes besvarelse, at TR ikke 
handlede i strid med god rådgiverskik og dermed ansvarspådragende ved at lægge de 
modtagne oplysninger til grund uden selvstændig efterprøvelse, idet der ikke var anledning 
til at betvivle, at oplysningerne var rigtige. 

Voldgiftsretten finder endvidere, at TR ikke på ansvarspådragende måde tilsidesatte god 
rådgivningsskik ved ikke at være opmærksom på muligheden for optagelse af fugt fra luften 
som følge af, at det var oplyst, at det var et magnesiumprodukt. 



• Ansvar for projektering eller godkendelse af MgO?

• Frifindelse i såvel 2010 som 2013 for projektering og ”accept” af materialevalg

• Culpaansvar (om afvige fra anerkendt adfærdsnorm på handlingstidspunktet)

• Byggetidens viden indgår som integreret del af ansvarsbedømmelsen 

• Berettiget at lægge produktoplysninger til grund

• Hverken i 2010 eller 2013 grundlag for mistanke 

• Hverken i 2010 eller 2013 grundlag for undersøgelsespligt

• Hverken i 2010 eller 2013 krav om at være opmærksom på den kemiske 
sammensætning (fra ældre litteratur)

• Betydningen af blåstemplingen i BYG-ERFA i dec. 2013 – allerede fordi ?

OVERVEJELSER 
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Efter frifindelsen for projekteringsansvar fortsættes i Lilletoften:

….Imidlertid var TR efter aftalen med BH forpligtet til at følge kvalitetssikringsbekendt-
gørelsen og -vejledningen, herunder om anvendelse af gennemprøvede materialer. 

Voldgiftsretten finder, at Megapan-pladerne ikke i 2010 var et gennemprøvet materiale. Der 
fandtes heller ikke en produktstandard for MgO-plader, og Megapan-pladerne kunne derfor 
ikke opnå en generel certificering, svarende til den der forelå for Conchip-pladerne. 

TR måtte vide dette alene i kraft af de af HE forelagte oplysninger om, at der var tale om 
nye materialer med nye testcertifikater.

….

Voldgiftsretten finder, at TR herved tilsidesatte sine forpligtelser efter rådgivningsaftalen på 
ansvarspådragende måde.
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Hentet fra E’s præmisser:

Voldgiftsretten lægger til grund, at HE loyalt videregav alle de oplysninger om Megapan, de 
var i besiddelse af. 

Dette omfattede bl.a. en udskrift fra en hjemmeside, forskellige certifikater og testrapporter 
samt en »flyer«, som efter voldgiftsrettens opfattelse i overensstemmelse med 
skønsmændenes vurdering må sidestilles med et teknisk datablad. 

Det fremgik af dette materiale udtrykkeligt, at der var tale om et nyt produkt, hvilket også var 
indiceret ved, at certifikater og testrapporter var ganske nye. 

Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at HE angav at have erfaringer med Megapan-
plader. HE indhentede endvidere supplerende oplysninger i det omfang, TR bad om det; 
nemlig oplysninger om diffusionstætheden.



Efter aftalen mellem - - - - og TR skulle TR følge bestemmelserne i bekendtgørelse 
af 23. marts 2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. Efter denne skal det bl.a. 
ved brug af gennemprøvede enkeltdele sikres, at konstruktioner udformes med 
henblik på at opnå den fastlagte kvalitet. 

Som nævnt finder voldgiftsretten, at der ikke forud for BYG-ERFA bladet af 27. 
december 2013 var grundlag for at anse MgO-plader for gennemprøvede. 

Efter de oplysninger, TR modtog fra HE, finder voldgiftsretten imidlertid, at TR 
ikke burde vide, at pladerne ikke var gennemprøvede. 

TR var berettiget til at gå ud fra, at HE foreslog en standardløsning, og i 
overensstemmelse med skønsmændenes udtalelser finder voldgiftsretten, at det 
ikke kan kræves, at TR iværksatte selvstændige undersøgelser uden specifik 
anledning hertil. 

TR findes derfor ikke på uforsvarlig måde at have forsømt en pligt til at orientere 
- - - - om, at MgO-pladerne var nye og ikke-gennemprøvede. 
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C-14080 – Elkærparken – Rådgiver – orientering?



• Ansvar for manglende orientering?

• Culpa ansvar - ikke afgørende om gennemprøvet (eller certificeret) - tilsidesættelse af 
oplysningsforpligtelse på ”ansvarspådragende måde” eller ”uforsvarlig måde”

• Ikke pligt til selvstændig efterprøvelse af modtagne oplysninger/input

• Hvornår gængs og almindeligt / standardløsning

• Anbringender fra E har ofte (indtil nu) været, at produktet (ret tidligt) var gængs og 
almindeligt…

• Skønsmændene: ”på et tidspunkt mellem 2010 og 27.12.2013 må MgO-plader 
betegnes som et gængs og anerkendt problemfrit produkt, idet BYG-ERFA blade 
udarbejdes på baggrund af opsamlede erfaringer…”

• Leverandørforeningen: ”Bl.a. efter drøftelser på et møde i Træelementforeningen, der 
bestod af de førende træelementproducenter, besluttede de fleste producenter i 
slutningen af 2011 at gå over til MgO-plader. I 2012 steg anvendelsen af MgO-plader 
fortsat til over 75 % af vindspærreplademarkedet  

• Indholdet af konkrete datablade eller tilkendegivelser fra leverandører udvikler sig i 
perioden og betrygger rådgivere (og entreprenører)

OVERVEJELSER 
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• ABR 89 bemærkningerne til pkt. 6.2.1: ”En sådan anvendelse af nye materialer og metoder 
sker primært på bygherrens risiko, og kun hvor rådgiveren i sin rådgivning om valg af nye 
materialer og metoder har handlet uforsvarligt – herunder i forbindelse med sin information af 
klienten – kan rådgiveren gøres ansvarlig for de skader, som følger af en sådan rådgivning.”

• Kvalitetssikringsvejledningen (s. 32): ”Rådgivere og entreprenører må underrette 
bygherren, hvis de påtænker at foreslå eller anvende produkter og metoder, der ikke er 
gængse og anerkendt problemfrie til den tilsigtede brug, eller hvis de er usikre på produkters 
og metoders egenskaber.” 

• ABR 18 § 16: ”Hvis rådgiverens projekt indebærer anvendelse af metoder og materialer, der 
ikke er gennemprøvede, skal rådgiveren skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle 
risici derved.”

• AB-Betænkning (s. 266): ”Hvis rådgiveren ikke opfylder sin oplysningspligt, og det senere 
viser sig, at den valgte metode eller det valgte materiale har været uhensigtsmæssig for det 
pågældende projekt, kan rådgiveren blive ansvarlig, selvom rådgiveren ikke har begået 
ansvarspådragende fejl ved undersøgelsen af metoden eller materialet. 

• AB-Betænkning (s. 96 (AB 18, § 12 efter samme afsnit som ABR)): Entreprenøren er ikke 
forpligtet til selv at foretage omfattende undersøgelser. Entreprenøren må som udgangspunkt 
være berettiget til at lægge producentens oplysninger om, hvorvidt et materiale er 
gennemprøvet, til grund. Entreprenøren er ikke ansvarlig på objektivt grundlag for 
oplysningernes rigtighed, men denne må vurdere, om kilden og oplysningerne er lødige og 
troværdige. 

ABR 18 ctr. ABR 89 – orienteringspligten skærpet?
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