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Dagbodsbelagte mellemterminer 
som styringsredskab

Dansk Selskab for Byggeret – torsdag den 24. april 2014

Ved partner, advokat Jens Hjortskov

• AB 92/ABT 93 indeholder ingen direkte bestemmelser om mellemfrister i 
entreprise. 

• Af betænkning nr. 1246/1993 fremgår i bemærkningerne til AB 92 § 25, at 
såfremt ikke andet er aftalt, vil dagbodsbestemmelser normalt alene relatere 
sig til slutterminen. 

• AB 92 § 25:

Stk. 1 Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er 
ansvarspådragende.
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, 
opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

1. Definition af mellemfrister
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• Det er dog fast antaget, at det er muligt at aftale sanktionsbærende 
mellemfrister.

• Definition (min): ”Frister, som entreprenøren skal overholde, og som er placeret 
mellem byggeriets opstart og dets aflevering”.

1. Definition af mellemfrister

• Styring via sanktionsbærende mellemfrister er et effektivt styringsredskab –
men:

• Voldgiftspraksis har med afsæt i den principielle kendelse KFE 1996.47 VBA 
(”Margarinedronningen”) opsummeret voldgiftspraksis for dagbod ved 
overskridelse af mellemfrister i en generel udtalelse, der opstiller en række 
skærpede ekstrabetingelser for bygherrens muligheder for at kunne 
håndhæve dagbodsbestemmelser, der relaterer sig til mellemterminer. 

• Set ud fra et bygherresynspunkt forekommer indsnævringen ikke rimelig. 

• Hjemmelsgrundlaget for voldgiftspraksis må betegnes som tvivlsomt. 

2. Problemstilling
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Kendelser, der lå til grund for den generelle udtalelse i KFE 1996.47 VBA

• KFE 1978.175 VBA

• KFE 1988.2 VBA

• KFE 1988.21 VBA

• KFE 1991.38 VBA

• KFE 1992.7 VBA

• KFE 1994.44 VBA

3. Tidlig praksis

KFE 1988.21 VBA 

• 3 fagentrepriser – etageboligejendom med 12 lejligheder.

• Ifølge dagbodsbestemmelsen var start- og slutdato samt en række aktiviteter 
(hvoraf visse var ikke-kritiske) sanktionsbelagte.

• Dagbodsbeløb skulle modregnes i á conto begæringerne. 

• Såvel mellemterminer som slutterminer var overskredet på alle tre 
fagentrepriser.

• Voldgiftsretten fandt, at det måtte kræve utvetydig angivelse i 
dagbodsbestemmelsen, såfremt overskridelse af mellemterminer skulle være 
dagbodsudløsende uden mulighed for entreprenørerne til senere at indhente 
det tabte ved forcering af arbejdet.

3. Tidlig praksis
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KFE 1988.21 VBA (fortsat)

• I mangel heraf måtte dagbodsbestemmelsen forstås således, at den gav 
bygherren mulighed for ”indtil videre” at modregne dagbodsbeløb, men at 
endelig afgørelse måtte bero på eventuel forsinkelse i forhold til 
færdiggørelsesterminerne.

• For denne forståelse talte, at bygherren på et tidspunkt havde accepteret at 
frigive en del af en modregnet dagbod overfor en af fagentreprenørerne med 
henvisning til, at denne havde forceret arbejdet og vist en positiv indstilling. 

• Fagentreprenørerne blev alene pålagt dagbod for overskridelse af 
færdiggørelsesterminerne. 

3. Tidlig praksis

KFE 1988.21 VBA (fortsat)

• Der opstod ikke spørgsmål om fagentreprenørernes krav på renter af de 
modregnede mellemterminsdagbøder, idet modregningen ”indtil videre” 
fandtes berettiget, jfr. ovenfor.

• Ifølge den redaktionelle note til kendelsen går kendelsen langt i forhold til at 
blåstemple en udfyldende regel om, at en entreprenør – uden udtrykkelig 
bestemmelse herom i entrepriseaftalen – kan slippe for i en ifalden 
mellemterminsdagbod, hvis færdiggørelsen sker rettidigt. 

3. Tidlig praksis
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4. Den principielle kendelse – KFE 1996.47 VBA

Den generelle udtalelse i KFE 1996.47 VBA

• Voldgiftspraksis på området for dagbod ved overskridelse af mellemfrister 
fremgår af følgende generelle udtalelse fra voldgiftsretten i den principielle 
kendelse KFE 1996.47 VBA:

”Det lægges til grund, at formålet med fastsættelse af dagbodsudløsende 
mellemterminer primært er at søge at formå entreprenører til at overholde frister, 
som er af helt afgørende betydning for byggeriets og byggesagens videre forløb og for 
den rettidige aflevering af byggeriet. Voldgiftspraksis har derfor været utilbøjelig til at 
anerkende dagbodskrav for overskridelse af mellemfrister, medmindre bygherren 
godtgør, 

4. Den principielle kendelse – KFE 1996.47 VBA
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at kontraktgrundlaget indeholder klar og utvetydig hjemmel herfor, 

at de dagbodsudløsende mellemterminer er fastsat for at sikre overholdelsen af 
sådanne for byggeriet afgørende terminer, 

at der i så fald løbende er foretaget nøjagtige noteringer af overskridelser af fristerne 
med fradrag af eventuelle tidsfristforlængelser, og 

at der i øvrigt foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, som kan 
begrunde dagbøder for et større beløb end svarende til den endelige forsinkelse med 
aflevering af entreprisen.” 

4. Den principielle kendelse – KFE 1996.47 VBA

4. Den principielle kendelse – KFE 1996.47 VBA

• Ifølge den redaktionelle note 1 til kendelsen indeholder den en 
bemærkelsesværdig opsummering af betingelserne for opkrævning af 
dagbøder for overskridelse af  mellemfrister.

• Ifølge noten opstiller kendelsen i forhold til tidligere praksis et yderligere krav 
om, at bygherren skal godtgøre, at der er tale om for byggeriet afgørende 
terminer, hvorfor ikke alle mulige delterminer kan gøres sanktionsbehæftede. 

• Voldgiftsretten anerkendte dog, at der var aftalt en mellemtermin for 
indsættelse af maskininstallationer (hvilket bl.a. forudsatte færdigstøbning af 
gulve mv.) men fandt det ikke bevist, at der forelå ansvarspådragende 
forsinkelse for overskridelse heraf.

• Er et eksempel på, at opstart af maskinmontage kan være en for byggeriet 
afgørende termin, som kan sanktionspålægges som mellemfrist.
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KFE 2009.320 VBA (”Hensynet til beboerne”)

• Ombygning og renovering i totalentreprise af 232 lejligheder, hvoraf de fleste var 
beboede under renoveringsarbejderne.

• Ifølge kontrakttidsplanen ifaldt totalentreprenøren dagbod, hvis ikke arbejder i 
bestemte blokke/opgange var afsluttet rettidigt.

• Afslutning af en opgang i en af blokkene var forsinket.

• Bygherren tilbageholdt dagbod i den efterfølgende á conto betaling med henvisning 
til overskridelse af mellemterminen. 

5. Kendelser efter KFE 1996.47 VBA

KFE 2009.320 VBA (fortsat)

• Det samlede arbejde blev afleveret rettidigt til bygherren.

• Voldgiftsretten anerkendte vedtagelsen af mellemterminsdagbod, og at terminen 
var overskredet, idet totalentreprenøren ikke havde krav på tidsfristforlængelse.

• Voldgiftsretten afviste imidlertid dagbodskravet, fordi overskridelse af 
mellemfristerne var gjort sanktionsgivende af ”hensynet til beboerne” og ikke for at 
sikre afgørende terminer for byggesagens fremdrift.

• I den redaktionelle note til KFE 2009.320 VBA er anført, at det må antages, at 
betingelserne for opkrævning af dagbøder ved overskridelse af mellemfrister 
sjældent vil være opfyldt, når der er tale om totalentreprise eller hovedentreprise, 
hvor totalentreprenøren/hovedentreprenøren er ansvarlig for koordinering af 
fagentreprenørerne.

5. Kendelser efter KFE 1996.47 VBA
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KFE 2009.320 VBA (fortsat)

• KFE 2009.320 VBA’s redaktionelle note efterlader et endnu snævrere område 
for dagbodsbelagte mellemterminer, nemlig byggerier, der udføres i 
fagentreprise, hvor koordineringen ligger hos bygherren. 

• Og selv i disse tilfælde kan bygherren risikere at miste sit dagbodskrav, hvis en 
mellemfristoverskridende fagentreprenør indhenter forsinkelsen, hvilket er 
særlig kritisk for bygherren, hvis han er blevet mødt med krav fra (andre) 
refleksforsinkede fagentreprenører.

• Afgørelsen forekommer næppe rimelig. Den stiller i hvert fald strenge krav til  
hjemmelsgrundlaget for at tilsidesætte dagbodsbestemmelsen på 
mellemterminen. 

5. Kendelser efter KFE 1996.47 VBA

VBA sag nr. C-11780 – kendelse af 29. marts 2012

• Formentlig hovedentreprise. Renovering af laboratoriebygning.

• Ifølge entrepriseaftalen ifaldt entreprenøren dagbøder for overskridelse af 
afleveringsfrister for de enkelte etaper- såkaldte ”sanktionsbærende 
knudepunkter”. Dagbodskrav på kr. 2,5 mio. 

• Voldgiftsretten fandt ikke, at disse udgjorde afgørende terminer.

• Dagbodskrav for overskridelse af mellemfrister afvist.

• Bygherren fik heller ikke dagbod for overskridelse af den endelige 
færdiggørelsesfrist, eftersom der ikke var varslet dagbod konsekvent 
vedrørende slutterminen.

5. Kendelser efter KFE 1996.47 VBA
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VBA sag nr. C-12747 – kendelse af 12. september 2013

• Flere fagentrepriser. 

• Berettigelsen af bygherrens krav om dagbod for overskridelse af 
mellemterminer var stort set ubestridt under sagen.

• Meget kortfattet kendelse – ingen faktumgengivelse – Ring til en ven! 

• ”Voldgiftsretten er enig med indklagede (bygherren) i, at alle de grundlæggende 
betingelser for idømmelse af dagbøder for overskridelse af mellemterminer er 
opfyldt i det foreliggende tilfælde. …. Det var i den forbindelse udtrykkeligt 
fremhævet, at aflevering til slutterminen ikke indebar bortfald af dagbod for 
tidligere milepæle, og en sådan bestemmelse findes velbegrundet i forbindelse med 
en fagentreprise som den omhandlede.”

5. Kendelser efter KFE 1996.47 VBA

• Det antages, at såvel domstole som voldgiftsretten står frit i forhold til 
vurderingen af, om aftalte dagbodsbestemmelser skal opretholdes eller 
tilsidesættes helt eller delvis.

• I de refererede kendelser henvises der da heller ikke til aftalelovens § 36 som 
hjemmel for tilsidesættelse af dagbodsbestemmelserne.

6. Hjemmelsgrundlag
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KFE 2009.245 VBA (prøvelejligheden)

• Opførelse af boligbebyggelse i totalentreprise.

• Ifølge tidsplanen skulle prøvebolig være færdig senest 1. oktober 2005 og det 
samlede byggeri afleveret den 1. marts 2006. 

• Begge frister var sanktioneret med dagbøder. 

• Der indtrådte væsentlige forsinkelser vedr. begge frister. 

• Bygherren fik tilkendt betydelig dagbod for overskridelse af begge frister.

7. Mellemterminer, der ikke er mellemterminer!

T:BB 2011.331 VBA (opgangsdagboden)

• Renovering i hovedentreprise af 693 baderum m.m. i en beboelsesejendom 
bestående af 87 opgange med 8 lejligheder pr. opgang

• Byggeperiode på 27 måneder – beboet i byggeperioden

• Støttet byggeri i forudgående udbud

• Opdelt i tre etaper – afleveringsforretning for hver etape

- Overskridelse – ”etapedagbod”

- Arbejdsgaranti for hver etape

• Yderligere 87 sanktionsbærende terminer – ved aflevering af hver opgang

- Overskridelse – ”opgangsdagbod”

7. Mellemterminer, der ikke er mellemterminer!
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• Byggeperiode på 50 arbejdsdage pr. opgang:

- 47. dag overdragelse til teknisk mangelgennemgang

- 1 dag for tilsynet til udarbejdelse af mangelliste

- 2 dage for entreprenøren til udbedring af fejl og mangler

- Dag 50 – overdragelse til beboeren

• Efter overdragelse af baderum til beboerne, overgik det brugsmæssige ansvar 
(drift og vedligeholdelse) til bygherren. 

• Idømt dagbod medførte ikke tidsfristforlængelse. Efterfølgende tidsfrister 
skulle overholdes.

7. Mellemterminer, der ikke er mellemterminer!

• Bodsbeløb kunne tilbageholdes i førstkommende udbetaling til entreprenøren. 

• Aftalen var tavs med hensyn til udbetaling af tilbageholdet, såfremt 
slutterminen blev overholdt.

• Ifølge byggesagsbeskrivelsen var mellemterminer og bod fastsat af hensyn til

- beboerne

- fastholdelse af bygherrens styringsmulighed

• Byggeperioden på 50 dage pr. opgang blev overskredet i 82 opgange

• Etape 1 og 2 blev afleveret med forsinkelse

• Etape 3, og dermed den samlede entreprise, blev afleveret rettidigt

7. Mellemterminer, der ikke er mellemterminer!
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TBB 2011.331 VBA: ”Efter entrepriseaftalen er der klar og utvetydig hjemmel 
til opkrævning af opgangsdagbod, og opgangsdagboden kan ikke afvises 
som udelukkende fastsat af hensyn til beboernes bekvemmelighed.  
Opgangsdagboden tjener tillige til den nødvendige styring af 
renoveringsprocessen. Det gælder således bl.a. hensigtsmæssige og dermed 
omkostningsbegrænsende tilsynsforanstaltninger som følge af tidsplanens 
fastlæggelse af det antal opgange, i hvilke der på samme tid kan udføres 
arbejder.

7. Mellemterminer, der ikke er mellemterminer!

Opgangsboden er ikke fastsat som en sædvanlig mellemfrist, der sikrer en 
rettidig overgang fra nogle entreprisearbejder til de efterfølgende arbejders 
viderebearbejdning af entreprisen med henblik på den samlede opførelse. 
Opgangsdagboden er knyttet til færdiggørelsen af samtlige arbejder i den 
enkelte opgang og forudsætter såvel færdigmelding, mangelgennemgang og 
mangeludbedring, hvorefter opgangens baderum kan tages i brug af 
beboerne samtidig med, at indklagede 1 (bygherren) overtager det drift- og 
vedligeholdelsesmæssige ansvar herfor.”

7. Mellemterminer, der ikke er mellemterminer!
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• Hvordan forholder byggesagens parter sig i praksis til bestemmelser i 
entrepriseaftaler om sanktionsgivende mellemterminer?

• Hvad med entreprenørens krav på renter af (uberettiget) tilbageholdt 
mellemterminsdagbod? 

• Betydningen af omhyggelighed med dagbodsklausulers udformning og 
konsekvente håndhævelse (”tilbagehold” ctr. ”modregning”).

• Afsmittende virkning på andre sanktionsbelagte vilkår, eksempelvis sociale 
klausuler?

• Hvis en ændring af retstilstanden ønskes, er den igangværende AB-revision en 
oplagt mulighed. 

8. Afsluttende bemærkninger

• Hvorfor er det problem gyldigt at aftale en sanktionsbelagt mellemtermins-
bestemmelse,

- uden for fagentreprise

- hvor parterne aftaler at fravige voldgiftspraksis for mellemterminer?

- hvor det udtrykkeligt anføres, at entreprenøren ifalder 
mellemterminsdagbøder uanset om slutterminen overholdes og/eller 
længden af overskridelse af slutterminen?

- hvor de sanktionsbelagte mellemterminer ikke er begrundet i afgørende 
hensyn til byggesagens gennemførelse, men eksempelvis hensynet til 
beboerne, hensynet til tilrettelæggelsen af byggeledelsen, herunder 
tilsynsfunktionen eller andre saglige grunde?

9. Debat
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