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Byggetidens viden og udviklingsrisiko

Indledning

Et anvendt materiale – eller metode – viser sig efter aflevering 
uegnet til formålet.

Hvem bærer risikoen / ansvaret: 
BH – R – E - L



Disposition

De to kendelser og AB 18 § 47, stk. 3 - kriterier.
• Placering af risiko og ansvar.
Gennemprøvet – AB 18 §§ 47, stk. 3, og 12, stk. 3 og kendelser –
kriterier.
• Undersøgelse - anvendelse 
Tidspunktet – subjektive forhold
Samspil byggetidens viden og oplysningspligt og risici
Innovation
Foreskrevet
Leverandøransvar



De to kendelser

Situationen – TBB 2018.907
• I projektet foreskrevet vindgipsplade.
• Under PGM aftalt, at HE skulle komme med forslag til alternativ plade.
• HE kom med forslag om MgO.
• BHTR gennemgang af mock up med prøver fra og datablad om MgO.
• Under denne godkendte BHTR MgO.
• MgO-datablad indeholdt ikke oplysning om nyt.
• HE købte MgO til anvendelse i 2013-14. 

Forskel fra TBB 2017.779:
• Datablad indeholdt oplysning om, at materialet var nyt.
• BHR udarbejdede ændringsnotat om at anvende MgO.
• Anvendelse i 2010.
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Kriterier

2017-kendelsen:
Voldgiftsretten lægger til grund, at Megapan-plader såvel som MgO-
plader af andre fabrikater var nye på det danske marked i 2010. 
Der var derfor dengang ikke sådanne erfaringer med 
anvendelsen af dette produkt som ventilerede, udendørs 
vindspærreplader, at der på tidspunktet for byggeriet kunne siges at 
foreligge en viden, hvorefter pladerne ansås for forsvarlige og 
fornuftige til formålet.
…
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at hverken betragtninger 
om udviklingsrisiko eller byggetidens viden kan begrunde, at 
bygherren bærer risikoen, således at pladerne af disse grunde anses 
for mangelfri.
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Kriterier

2018-kendelse:

”MgO-pladerne blev i det væsentlige introduceret på det danske marked i 2010. 
Da beslutningen om at anvende MgO-plader i … blev truffet i 2013, var 
anvendelsen efter voldgiftsrettens opfattelse stadig relativ ny. 

Der var imidlertid tale om en meget hurtig udvikling på markedet, hvor 
pladerne formentlig ultimo 2012 allerede udgjorde i størrelsesordenen 75 % af 
markedet.

Udviklingen fortsatte i 2013 og 2014, og MgO-pladerne udgjorde formentlig 
næsten hele markedet for vindspærreplader i disse år.

Efter skønsmændenes besvarelser og udtalelser i denne sag og i andre 
voldgiftssager samt bevisførelsen i øvrigt lægger voldgiftsretten til grund, at det i 
2013 var blevet almindeligt blandt entreprenører at anvende MgO-plader. For så 
vidt angår anvendelsen var MgO-plader således blevet et gængs og anerkendt 
produkt.”
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Kriterier

2018-kendelse:
”For at byggetidens viden og udviklingsrisiko kan virke 
ansvarsfritagende for en entreprenørs mangelsansvar med den 
virkning, at bygherren bærer den objektive risiko for mangler, finder 
voldgiftsretten imidlertid, at det tillige må være et krav, at der 
efter anvendelsen af det pågældende produkt er indhøstet sådanne 
erfaringer med produktets egenskaber og egnethed, og at det kan 
anses for sådan gennemprøvet, at der kan siges at foreligge en 
viden, hvorefter produktet anses for forsvarligt og fornuftigt til 
formålet.”
”således gennemprøvede, og at der var sådanne erfaringer med 
anvendelsen af produktet, at der kunne siges at foreligge en viden, 
hvorefter pladerne anses for forsvarlige og fornuftige til formålet.”
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Kriterier

1. Gængs og anerkendt

2. Sådan gennemprøvning at 
fornuftigt og forsvarlig til formålet

Kriterierne fornuftigt og forsvarlig genfindes i bemærkningerne til AB 
18 § 47, stk. 3, litra a) – ny bestemmelse, men kodificerer praksis:

Hvis materiale ikke er egnet til formålet, dog ikke en mangel, når:
a) … efter byggetidens viden blev anset som egnet…
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Foreskrevet

AB 18 § 47, stk. 3, b)
Hvis materiale ikke er egnet til formålet, dog ikke en mangel, når:
b) … BH har krævet anvendelse af bestemt eller tilsvarende materiale 
og E har anvendt det foreskrevne …

Betænkningen:
… risikofordeling ved formålsuegnethed, … ikke fabrikationsfejl …
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Ansvaret

Begge kendelser:

Som udgangspunkt har en entreprenør mangelsansvar, hvis han 
vælger at anvende et materiale, der viser sig at være uegnet, selv om 
han ikke kunne vide det. 
Det gælder, selv om bygherren ikke har haft indsigelse mod 
entreprenørens valg eller ligefrem har godkendt det. 
Men hvis entreprenøren - uanset at han har frit materialevalg -
vælger at anvende et materiale, der er foreskrevet i projektet, 
har han ikke mangelsansvar, selv om materialet viser sig at være 
uegnet.
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Delkonklusion

Hvis BH har foreskrevet anvendelsen, uanset E materialevalgfrihed:
BH bærer risikoen for om egnet, herunder gennemprøvet.

Hvis BH ikke har foreskrevet, og E dermed har materialevalgfrihed:
E bærer risikoen, uanset E ikke kunne vide det.

Hvor er BHR eller TE’s R i dette?
Går R fri? God projekteringsskik, culpa-ansvar.
Hvis R valgt pva BH/TE. Ansvar? Uanset ikke kunne vide det?

E’s L’s ansvar?
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Gennemprøvet

Hvornår er et materiale / en metode gennemprøvet?

Kriterier?

Hvordan afklares det i praksis?
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Gennemprøvet - kriterier

De to kendelser og bemærkningerne til AB 18 § 47, stk. 3, a):

… anses for forsvarlige og fornuftige til formålet…

Et materiales egnethed og dermed gennemprøvet afklares ved:

Test/undersøgelse
Anvendelse  
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Gennemprøvet - kriterier

AB 18 § 12, stk. 3 - ny:  Oplysningspligten om ikke-gennemprøvede

Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse af 
metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder om 
eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af 
bygherren.

Se også AB 18 § 17, stk. 4, om entreprenørprojektering og ABR 18 § 16.

Samme kriterier i 12.3 mm. som i 47, 3, a) ift. gennemprøvet? 
Umiddelbart ja.
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Gennemprøvet - kriterier

Bemærkningerne til AB 18 § 12, stk. 3:

Udtrykket ”gennemprøvede metoder og materialer” er en retlig standard, 
hvis nærmere indhold må fastlægges i retspraksis. 
Ved vurderingen af, om en metode eller et materiale er gennemprøvet, har det 
betydning, om metoden eller materialet har været bredt anvendt til det 
påtænkte formål i en længere periode. 
Standardprodukter, der har været på markedet og har været anvendt i en 
længere årrække, må normalt anses for gennemprøvede. Det kan også have 
betydning, om metoden eller materialet er testet eller certificeret.
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Gennemprøvet - kriterier

Bemærkningerne til AB 18 § 12, stk. 3 - fortsat:

Et nyt produkt vil typisk ikke kunne anses for at være gennemprøvet, men en 
opdatering af et velkendt produkt medfører ikke, at produktet ikke 
længere kan anses for at være gennemprøvet. 
Der vil heller ikke være tale om et nyt produkt, blot fordi en producent 
markedsfører det i eget navn som et nyt produkt, selv om det i 
realiteten svarer til velkendte produkter på markedet.
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Gennemprøvet - kriterier

Bemærkningerne til AB 18 § 12, stk. 3:
Begrebet ”gennemprøvet” forventes yderligere præciseret i forbindelse med de MgO-sager, 
der forventes afgjort i den kommende tid.

2018-kendelsen - undersøgelse:

Skønt det efter skønserklæringerne kan lægges til grund, at de egenskaber ved pladerne, 
der gjorde dem uegnede til anvendelsen, kunne være konstateret i 2013 under 
anvendelse af dengang kendte undersøgelsesmetoder, havde ingen fagkyndige 
specialister offentliggjort vurderinger af pladernes egnethed, og det må lægges til grund, at 
ingen havde foretaget nærmere undersøgelser af pladernes fugtopsugning. 
Voldgiftsretten finder, at dette ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at HE kunne lægge til 
grund, at pladerne var således gennemprøvede, og at der var sådanne erfaringer med 
anvendelsen af produktet, at der kunne siges at foreligge en viden, hvorefter pladerne anses 
for forsvarlige og fornuftige til formålet.”
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Gennemprøvet - undersøgelse

Hvordan undersøges materiale tilstrækkeligt? Ikke teste for alt.
Er gennemprøvet også gennemtestet – og for hvad?

Standard for materialet?
Undersøgelse, CE-mærkning.

Afklarer sådan undersøgelse også forhold, der ikke er mistanke om?

Vindspærre - formål:
Diffusionsåbenhed – z-værdi.
Brand – modstå – opfylde klasse.
Vandpåvirkning – undgå byggefugt
Optag af fugt fra luft ved RF over 85 % i mere end 7 dage
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Gennemprøvet - undersøgelse

Hvem skal afklare og sikre, at materialet er tilstrækkeligt undersøgt?

Bemærkninger til AB 18 § 12, stk. 3:

Hvis entreprenøren 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 entreprenøren 
blive ansvarlig, selvom entreprenøren ikke har begået 
ansvarspådragende fejl ved undersøgelsen af metoden eller 
materialet.
Entreprenøren er ikke forpligtet til selv at foretage omfattende 
undersøgelser. 

8



Gennemprøvet - undersøgelse

Kan E fæste lid til indholdet af databladet for produktet?

Bemærkninger til AB 18 § 12, stk. 3:

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.
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Gennemprøvet - undersøgelse

Er R ansvarlig for at undersøge materialet?

Bemærkningerne til AB 18 § 17, stk. 1 – E’s forslag:

Det er bygherren, der påtager sig risikoen, ofte efter at have 
søgt rådgivning, typisk hos den projekterende. Og det er rådgiveren, 
hvad enten denne er projekterende eller ej, der bærer ansvaret for 
rådgivningen, herunder rådgivningen om, at forslaget kan 
bruges. 
Derfor må rådgiveren foretage de nødvendige undersøgelser 
af forslaget og vurdering af de oplysninger, som undersøgelserne 
giver. 
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Gennemprøvet - undersøgelse

2017-kendelsen.
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.
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
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Gennemprøvet - undersøgelse

2018-kendelsen:

”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.”

Fortsættes …
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Gennemprøvet - undersøgelse

2018-kendelsen - fortsat:

” 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.”
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Gennemprøvet - undersøgelse

Giver bemærkningerne til AB 18 mulighed for ansvar for R for 
manglende eller mangelfuld undersøgelse af et materiale, der foreslås af 
E, men vælges af R?

Er der overensstemmelse mellem præmisserne i særligt 2017-
kendelsen og bemærkningerne?

Kan R i højere grad end E lægge oplysninger i datablad til grund 
uden undersøgelse?

Påhviler pligten til at undersøge E og ikke R, når E kommer med et 
forslag?
Kan den R, der godkender/vælger, ansvarsfrit undlade at 
undersøge, hvis ingen mistanke?
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Gennemprøvet - undersøgelse

Bemærkningerne til AB 18 § 17, stk. 1 – E’s forslag:
Det kan meget vel være, at entreprenøren involveres i undersøgelserne, f.eks. 
ved at indhente oplysninger om det materiale eller den metode, entreprenøren 
har foreslået, f.eks. hvor der skal indhentes oplysninger fra en producent, som 
entreprenøren har kontakt med. 
Indhentelse af oplysninger kan indebære ansvar for entreprenøren for, at 
oplysningerne viderebringes fuldstændigt og rigtigt, men indebærer ikke 
risiko eller ansvar for forslaget. 
Det anførte gælder ikke, hvor entreprenøren har til opgave at projektere
og som led heri fremsætter et forslag om valg af et materiale eller en metode. 
Her skal entreprenøren normalt også foretage projekteringen vedrørende det 
foreslåede, herunder undersøge forslaget og vurdere, om det kan bruges.
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Gennemprøvet - anvendelse

2018-kendelsen:
Der skal være ”… indhøstet sådanne [anvendelses]erfaringer med produktets 
egenskaber og egnethed, at der kunne siges at foreligge en viden, hvorefter 
pladerne anses for forsvarlige og fornuftige til formålet.”
”… kun været monteret under realistiske danske vinterforhold med høje relative 
fugtværdier i 2-3 vintre.”

2-3 år ikke tilstrækkeligt – for vindspærre.
Hvad med 4 år?

Andre produkter, kortere eller længere tid?

Anvendt siden hvornår? 
Siden anvendelsen var gængs eller fra første anvendelse?
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Tidspunktet – subjektive forhold

2018-kendelsen:

Når entreprenøren gør gældende, at han skal være fri for ansvar for 
de mangler, som objektivt er konstateret på afleveringstidspunktet 
på grund af entreprenørens subjektive forhold i relation til 
byggetidens viden, er det efter voldgiftsrettens opfattelse relevant at 
se på entreprenørens subjektive forhold på det tidspunkt, hvor et 
produktvalg træffes. 
Entreprenøren kan siges at projektere løsningen på dette 
tidspunkt, og det er hans subjektive forhold i forbindelse med denne 
projektering, der er afgørende.

E’s produktvalg anses som entreprenørprojektering.
E’s subjektive forhold afgørende på beslutningstidspunktet.  
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Oplysningspligten – samspil - risici

Hvis et materiale er gennemprøvet, 
stilles der så også særskilt krav om gængs og anerkendt? Eller 
ligger det implicit heri.
Hvis gennemprøvet, så også per se gængs og anerkendt?
Kan man forestille sig i praksis, at et materiale, der er gennemprøvet, 
ikke er i overensstemmelse med byggetidens viden?

Samme ansvarsnorm for oplysningspligt som byggetidens viden?
Hvis anvendelsen er i overensstemmelse med byggetidens viden, 

ingen oplysningspligt.
Hvis gennemprøvet, ingen oplysningspligt, 

men har E fortsat risikoen for om byggetidens viden? 

Se særskilt ark.

8



Innovation - ret og pligt til at anvende nyt

Når hidtidig materiale eller metode ikke længere er tidsvarende eller 
hensigtsmæssigt eller egnet. Skal søge et alternativ.

Lægevidenskaben.

Byggebranchen.

Politisk tilgang – se følgende:
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Innovation - ret og pligt til at anvende nyt

Artikel i Licitation:
Risiko for at nye produkter holdes ude af markedet
9. august 2016 – af PK
I en konservativ byggebranche, hvor de gammelkendte 
metoder og byggematerialer dominerer, kan innovation have 
svære kår. Men der er veje ud af vanetænkning
Som led i regeringens byggepolitiske strategi sætter Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen i disse uger fokus på frivillige mærkningsordninger 
i byggebranchen. 
Mærkninger er populære og er ifølge en ny rapport, som Cowi har 
skrevet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, meget efterspurgte 
blandt byggeriets rådgivere, da arkitekter og andre bygherr...
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Innovation - ret og pligt til at anvende nyt

Innovation har og vil få svære kår:

Arkitektens rolle, ofte forestå materialevalg: 
Vil udvise tilbageholdenhed med at tage beslutningen og forskrive 
andet end standard, konventionelle, ofte dyreste, og kan/vil ikke 
tage stilling til om gennemprøvet.
TE og funktionsudbud: lægge beslutning om valget over på E.

BH ønsker anderledes udtryk og strukturer og udseende –
besparelser – mere byggeri for pengene.
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Foreskrevet

Hvis BH foreskrevet anvendelsen:

Ingen oplysningspligt for E.

BH bærer udviklingsrisikoen, formålsuegnetheden.

Hvornår er et materiale foreskrevet:

Når E’s forslag er implementeret af BH/BHR?

Implementeret og dermed foreskrevet.

Hvornår implementeret? Projektændring? AS? Email?

BH/BHR godkender E’s forslag?
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Foreskrevet

2018-kendelsen:

BHR godkendte E’s forslag ved mock up-gennemgangen.

”Efter bevisførelsen om forløbet af kontakterne mellem HE og TR lægger 
voldgiftsretten til grund, at HE i første omgang blot foreslog TR, at der 
skulle bruges en anden pladetype end vindgips, og senere i forbindelse 
med gennemgang af mockupen foreslog anvendelse af MgO-plader 
som det konkrete alternativ. 
Voldgiftsretten lægger til grund, at dette blev godkendt af V3 i 
forbindelse med parternes møde i mockupen i marts-april 2013, … 
Voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at [datablad] også var til 
stede i mockupen, og at V3 i hvert fald formelt også godkendte det i 
sammenhæng med godkendelsen af vindspærrepladerne. 
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Foreskrevet

2018-kendelsen:
Efter voldgiftsrettens opfattelse udnyttede HE sin mulighed for frit materialevalg til 
at ændre materialet fra vindgips til MgO-plader, og dette blev godkendt af TR på 
bygherrens vegne, idet TR ikke havde indvendinger mod det foretagne 
valg.

BHR’s godkendelse efter, at E har valgt.
Hvornår mener retten i denne sag, E valgte materialet?

BHR’s godkendelse før valget foretages, sidestilles med foreskrevet?

Hvornår fortager E et valg?
Ved - indhentning af tilbud fra L - forslag fra E – præsentation af prøve / 
datablad, mock up – indkøb – anvendelse?
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Leverandøransvar

Ansvaret for L i MgO-sagerne ses ikke afgjort.

E oftest indhenter tilbud fra L, der angiver konkrete 
produktforslag.

L egentlige ansvarlige, herunder for databladets fejloplysninger?
Ingen oplysning om ikke-gennemprøvet.
Oplysning om vand- og fugtbestandighed.

Hvis E ansvar over for BH: E regres mod L?
BH direkte krav mod L?
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Leverandøransvar

AB 18 § 12, stk. 5 – byggeleveranceklausul – E pligt over for BH:
5 års L-ansvar. 
BH gøre krav direkte mod L

TUN 2012 /DB 12: 
Ansvarsbegrænsninger.
Udvidet ansvar til byggeleveranceklausul, men kun hvis indgået 
samhandelsaftale og ikke for importvarer.
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