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Program

- AB-udvalget og BYGST’s bygherrevejledning

- Hvordan opleves fravigelser?

- Eksempler

- Lidt om fravigelser til AB-systemet i alment regi



AB-udvalget

- Tanken med det nye AB-system er, at systemet kan stå alene – dvs. uden fravigelser

- AB18-betænkningen, side 13 og 23:

”Alle dokumenterne i AB-systemet gælder som nævnt kun for en konkret opgave, hvis parterne har aftalt at anvende
dem. Parterne kan derfor også aftale at anvende dem med fravigelser.

Byggeriets parter har imidlertid deltaget i udvalgsarbejdet med udgangspunkt i en hensigt om at anvende AB-
systemet i dets helhed, således at fravigelse fra AB-systemet kun sker i tilfælde, hvor fravigelse er velbegrundet og
nødvendig for indgåelse af aftalen.

[…]

Det er udvalgets opfattelse, at AB-systemet i dets helhed fremmer konkurrencen mellem byggeriets virksomheder og
nedbringer deres transaktionsomkostninger”.



Bygherrevejledning

- BYGST’s bygherrevejledning (2019):

”Følg-eller-forklar-princippet”

- Tydelig og saglig begrundelse for 
den enkelte fravigelse

- Begrundelsen skal offentliggøres 
sammen med udbudsmaterialet

”Vejledningen henvender sig til offentlige bygherrer, dvs. staten,
regioner og kommuner, men andre bygherrer […], kan benytte den i
det omfang de finder den relevant og anvendelig.
[…]

Bygningsstyrelsen anbefaler alle andre offentlige bygherrer til at
anvende AB-systemet, da der herved kan skabes bedre genkendelighed
i markedet og forventeligt mindskede transaktionsomkostninger.
[…]

Hvis den offentlige bygherre i forbindelse med sin udbudsstrategi
vælger at fravige AB18- systemet helt eller delvist finder »følg-eller-
forklar-princippet« anvendelse”.

- Ministeren:
”Med den nye Bygherrevejledning 2019 opfordres alle offentlige
bygherrer således til at anvende AB18 og »følg-eller-forklar-princippet«”.



Hvordan opleves fravigelser?

Fravigelser kan skabe:

- Usikkerhed hos entreprenøren

- Øget risiko – Højere tilbud

- Mistillid, dårligere samarbejde og flere 
uenigheder

- ”Falsk tryghed” for bygherren

- Følges AB-udvalgets intentioner og 
BYGST’s anbefalinger?

- Gode intentioner – dårlig rådgivning

- Dårlige intentioner – god rådgivning



Eksempler – udførselsret, regulering og betaling

AB 18 Fravigelse

Udførelsesretten
”§ 23. […]
Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt ændring,
medmindre bygherren påviser særlige grunde til at lade andre udføre
arbejdet, herunder at entreprenørens økonomiske krav for udførelsen
ikke er rimeligt”.

”I forbindelse med merarbejde, har bygherren ret
til at lade arbejdet frit udføre ved en anden
entreprenør efter eget valg”.

Indeksregulering
”§ 34. […]
Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra
tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- eller
anlægsomkostningsindeks, der er aftalt […]”.

”For den del af arbejdet, der udføres efter 12
måneder fra datoen for entrepriseaftalens
indgåelse, reguleres prisen efter det bygge- eller
anlægsomkostningsindeks, der er aftalt […]”.

Betaling
”§ 36. […] entreprenøren [har] to gange hver måned ret til betaling…
§ 37. Entreprenørens krav…skal betales senest 15 arbejdsdage efter
modtagelsen.
Stk. 2.[…] Fristen i stk. 1 er løbedage”.

”Der er kun ret til betaling én gang hver måned”.
”15 erstattes med 30 kalenderdage”.

”Fristen er i § 37, stk. 1, er ikke løbedage”.



Eksempler – standsningsret og dagbodsbetingelser

AB 18 Fravigelse

Standsningsretten
”§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb ved
betalingsfristens udløb, kan entreprenøren standse arbejdet efter
skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation”.

”Uenigheder og tvister om betaling af
entreprisesummen eller ændringsarbejder,
berettiger ikke entreprenøren til at standse
eller nedsætte fremdriften af arbejdet”.

Dagbodsbetingelser
”§ 40. […]
Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod,
a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen,
b) hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen af fristen,

således som den måtte være ændret ved en fristforlængelse, og
c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt

med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt”.

”§ 40, stk. 4, litra b slettes og erstattes med:
Bygherren kan løbende opgøre og opkræve
påløbet dagbod eller modregne sådanne i
betalinger til entreprenøren.
§ 40, stk. 4, litra c finder ikke anvendelse”.



Eksempler – udbudsmangler?

UDBUDSMATERIALE

Uklarheder kommer bygherren
til skade, jf. § 4, stk. 2

Entreprenøren skal sige fra over
for åbenbare fejl, jf. 26, stk. 1

Entreprenørens evt. forbehold
skal ”klart” fremgå af tilbuddet,
jf. § 5, stk. 3 smh. § 6, stk. 3

”Entreprenørens tilbud skal indeholde samtlige 
ydelser til arbejdernes fuldstændige færdiggørelse”

”I tilfælde af modstrid mellem aftalens dokumenter, skal 
entreprenøren altid levere den mest byrdefulde ydelse”

”De bydende skal inden tilbudsafgivelsen selv foretage de 
besigtigelser, der er nødvendige for tilbudsgivningen. Ekstrakrav 
pga. manglende kendskab til forholdene vil ikke blive honoreret”



Eksempler – tid og økonomi (1)

ENTREPRENØRENS
(berettigede) KRAV

- Ekstra tid

- Ekstra penge

AB18-betænkningen, side 18
”Udvalget har navnlig drøftet, om
reglerne skulle sanktioneres ved
regler om fortabelse af rettigheder,
men udgangen på drøftelserne er
blevet, at de ikke skal”.

”Bemærkninger til redegørelsen skal være modtaget af 
bygherren indenfor 10 arbejdsdage. Efter denne frist kan 
entreprenøren ikke gøre krav om tidsfristforlængelse eller 

ekstra betaling gældende i anledning af projektgennemgangen”

”Spilddage, der ikke er angivet i byggemødereferater, 
kan ikke give anledning til tidsfristforlængelse”

”Enhver ændring skal aftales skriftlig med bygherre, for at entreprenøren 
er berettiget til betaling. Dette skal anses som en præklusionsregel”

”Ved »snarest muligt« forstås 5 arbejdsdage. 
For sen reklamation medfører præklusion”



Eksempler – tid og økonomi (2)

- Et af hovedformålene med det nye AB-system er at sikre en bedre tids- og økonomistyring

- AB-systemet har stor fokus på ”svesken på disken” – sænker barren for passivitet
 AB18-betænkningen, side 19 og TBB 2021.220 VBA (Grubbe):

”Opmændene lagde bl.a. vægt på, at ABT 18 § 25, stk. 1, indeholder en klar angivelse af pligten til at fremsætte sit krav 
samt af fristen for fremsættelse af kravet og af det forhold, der udløser pligten til at fremsætte det. ”

- Eksempler (AB 18)
 Projektgennemgang – ”snarest muligt” – ekstra 

tid/penge, jf. § 19, stk. 8

 Opdatering af arbejdsplan – ”hvilket omfang der 
kræves eller accepteres tidsfristforlængelse”, jf. §
14. Obligatorisk punkt på byggemøder, jf. § 30

 Ændringsarbejder – ”snarest muligt” – ekstra 
tid/penge, jf. § 22, stk. 3 og § 25, stk. 1

 Ændringer i forudsætningerne for arbejdets udførelse –
”snarest muligt” – ekstra tid/penge, jf. § 25, stk. 1

 Bygherrens ændringslog – reagere ”snarest muligt” hvis fejl, jf. 
§ 25, stk. 5. Obligatorisk punkt på byggemøder, jf. § 30

 Potentiel forsinkelse – ”snarest muligt”, jf. § 39, stk. 3

 Krav om tidsfristforlængelse – ”snarest muligt”, jf. § 39, stk. 4 
(også i AB 92 § 24)



AB 18 er frivillig….MEN

- Støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2:

”Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i
sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.
Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser […]”.

- Ved brug af den ”delegerede bygherremodel”, jf. støttebekendtgørelsens § 24, stk. 2, nr. 4:

”Den private part [skal] i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægge
AB/ABR/ABT, jf. § 30, stk. 2, til grund”.

Aftale mellem BL og Dansk Byggeri
- om fravigelser til AB 18

(2. december 2019)

- Vejledning til støttebekendtgørelsen (nr. 4100/1996):

”Der kan dog være særlige grunde til i konkrete og
afgrænsede tilfælde at fravige enkelte af AB's bestemmelser,
men der må her anlægges en restriktiv praksis”.
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