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den 11. april 2019



• TBB 2017.779 - Lilletoften

• TBB 2018.907 - Elkærparken

Kendelserne



Parterne i begge sager

Det Danske Selskab for Byggeret 311. april 2019



Voldgiftsretternes fremgangsmåde

Voldgiftsretterne gik i begge sager frem efter samme skabelon:

Det Danske Selskab for Byggeret 411. april 2019

1.
•Havde bygherre et 
krav mod hhv. 
hovedentreprenøren 
og/eller 
totalrådgiveren?

2.
•Kunne de blive 
ansvarsfri ud fra 
betragtninger om 
byggetidens 
viden/udviklingsrisiko?

3.
•Hvem havde ansvaret 
for selve 
materialevalget?



Bygherres krav?

Fastslået i Lilletoften – gentaget i Elkærparken:

Anvendelsen af MgO-plader udendørs i det danske klima udgør
således en mangel efter AB 92 § 30 / AB 18 § 45.

Det Danske Selskab for Byggeret 511. april 2019

MgO-plader er 
”uegnede til at blive anvendt i dansk klima som 
udendørs vindspærreplader i lette facader med 

ventilerede konstruktioner”

MgO-plader er 
”uegnede til at blive anvendt i dansk klima som 
udendørs vindspærreplader i lette facader med 

ventilerede konstruktioner”



Byggetidens viden – udviklingsrisiko
Lilletoften (TBB 2017.779)

Det Danske Selskab for Byggeret 611. april 2019

• I 2010 var MgO-plader nye på det danske marked…

• … derfor var der 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.” [mine understregninger]

• De ”egenskaber ved MgO-pladerne, der gjorde dem uegnede til anvendelsen, kunne været 
konstateret i 2010 under anvendelse af dengang kendte undersøgelsesmetoder”

• På den baggrund fandt voldgiftsretten, at ”hverken betragtninger om udviklingsrisiko eller 
byggetidens viden kan begrunde, at bygherren bærer risikoen, således at pladerne af disse grunde 
anses for mangelfri”. [mine understregninger]



Byggetidens viden – udviklingsrisiko
(Lilletoften – TBB 2017.779)

Det Danske Selskab for Byggeret 711. april 2019

Byggetidens viden

• Subjektivt perspektiv
• ”sådanne erfaringer”

Udviklingsrisiko

• Objektivt perspektiv
• ”kendte 

undersøgelsesmetoder”



Byggetidens viden – udviklingsrisiko
(Elkærparken – TBB 2018.907)

Modparterne havde i prøvesag nr. 2 om Elkærparken bl.a. gjort
følgende gældende:

Den voldsomme stigning i anvendelsen af MgO-plader fra 2010 til 2013/2014 bevirkede, at
anvendelsen var i overensstemmelse med byggetidens viden.

Tidspunktet for vurderingen af ansvar for en entreprenør må fastsættes til
afleveringsdatoen, da det er her mangler konstateres.

BYG-ERFA erfaringsblad (21) 131227, der nævnte ”magnesiumbaseret plademateriale” som
et blandt flere eksempler på vindspærreplader, ”blåstemplede” anvendelsen og var i øvrigt
alene en kodificering af den generelle viden i byggebranchen forud for offentliggørelsen, da
udarbejdelsen af BYF-ERFA erfaringsbladet måtte have foregået i i hvert fald ½ år forud for
offentliggørelsen.

Det Danske Selskab for Byggeret 811. april 2019



Byggetidens viden – udviklingsrisiko
(Elkærparken – TBB 2018.907)

Om selve anvendelsen i 2013:

Det Danske Selskab for Byggeret 911. april 2019

”MgO-pladerne blev i det væsentlige introduceret på det 
danske marked i 2010. Da beslutningen om at anvende 

MgO-plader i Elkærparken 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. […] 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.” [mine understregninger]

”MgO-pladerne blev i det væsentlige introduceret på det 
danske marked i 2010. Da beslutningen om at anvende 

MgO-plader i Elkærparken 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. […] 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.” [mine understregninger]



Byggetidens viden – udviklingsrisiko
(Elkærparken – TBB 2018.907)

Stor anvendelse ikke i sig selv ansvarsfritagende:

Det Danske Selskab for Byggeret 1011. april 2019

”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, at det kan anses for sådan 
gennemprøvet, at der kan siges at foreligge en viden, 

hvorefter produktet anses for forsvarligt og fornuftigt til 
formålet.” [mine understregninger]

”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, at det kan anses for sådan 
gennemprøvet, at der kan siges at foreligge en viden, 

hvorefter produktet anses for forsvarligt og fornuftigt til 
formålet.” [mine understregninger]



Byggetidens viden – udviklingsrisiko
(Elkærparken – TBB 2018.907)

Det er byggetidens viden på beslutningstidspunktet, der er afgørende.

Det Danske Selskab for Byggeret 1111. april 2019

”Med hensyn til det præcise tidspunkt for, hvornår der skal 
foreligge en sådan ansvarsfritagende eller 

risikooverførende viden hos entreprenøren, finder 
voldgiftsretten, at det relevante vurderingstidspunkt er det 

tidspunkt, hvor entreprenøren træffer beslutning om 
anvendelse af produktet.” [mine understregninger]

”Med hensyn til det præcise tidspunkt for, hvornår der skal 
foreligge en sådan ansvarsfritagende eller 

risikooverførende viden hos entreprenøren, finder 
voldgiftsretten, at det relevante vurderingstidspunkt er det 

tidspunkt, hvor entreprenøren træffer beslutning om 
anvendelse af produktet.” [mine understregninger]



Vedrørende betydningen af BYG-ERFA:

Byggetidens viden – udviklingsrisiko(Elkærparken – TBB 
2018.907)

Det Danske Selskab for Byggeret 1211. april 2019

”HE findes heller ikke i øvrigt at have godtgjort, at HE i tiden forud for 
offentliggørelsen den 27. december 2013 af BYG-ERFA-blad (21) 

131227 berettiget kunne lægge en sådan viden til grund, heller ikke på 
baggrund af HE’s egne relativt nylige og sparsomme erfaringer med 

anvendelse af MgO-plader. HE har særligt henvist til, at arbejdet med 
udarbejdelsen af BYG-ERFA-bladet må have fundet sted i i hvert fald ½ 
år forud for offentliggørelsesdatoen, og at der derfor allerede forud for 
offentliggørelsesdatoen må have foreligget en vide, som indholdet af 
BYG-ERFA-bladet er baseret på. Voldgiftsretten finder, at HE ikke har 

godtgjort, at der forud for offentliggørelsesdatoen forelå 
omstændigheder vedrørende vurdering af MgO-pladernes egnethed til 

anvendelse i dansk vinterklima, som HE kunne støtte ret på.” [mine 
understregninger]

”HE findes heller ikke i øvrigt at have godtgjort, at HE i tiden forud for 
offentliggørelsen den 27. december 2013 af BYG-ERFA-blad (21) 

131227 berettiget kunne lægge en sådan viden til grund, heller ikke på 
baggrund af HE’s egne relativt nylige og sparsomme erfaringer med 

anvendelse af MgO-plader. HE har særligt henvist til, at arbejdet med 
udarbejdelsen af BYG-ERFA-bladet må have fundet sted i i hvert fald ½ 
år forud for offentliggørelsesdatoen, og at der derfor allerede forud for 
offentliggørelsesdatoen må have foreligget en vide, som indholdet af 
BYG-ERFA-bladet er baseret på. Voldgiftsretten finder, at HE ikke har 

godtgjort, at der forud for offentliggørelsesdatoen forelå 
omstændigheder vedrørende vurdering af MgO-pladernes egnethed til 

anvendelse i dansk vinterklima, som HE kunne støtte ret på.” [mine 
understregninger]



Hvad var situationen så i foråret 2013?

Byggetidens viden – udviklingsrisiko
(Elkærparken – TBB 2018.907)

Det Danske Selskab for Byggeret 1311. april 2019

Anvendelse

• MgO-plader havde på beslutningstidspunktet i foråret 2013 ”kun været monteret under realistiske 
danske vinterforhold med høje relative fugtværdier i 2-3 vintre”.

Vurderinger

• Skønt ”de egenskaber ved pladerne, der gjorde dem uegnede til anvendelsen, kunne været 
konstateret i 2013 under anvendelse af dengang kendte undersøgelsesmetoder, havde ingen 
fagkyndige specialister offentliggjort vurderinger af pladernes egnethed”.

Undersøgelse
• Derudover havde ingen ”foretaget nærmere undersøgelser af pladernes fugtopsugning ”.

• Det kunne på den baggrund ikke lægges til grund, at MgO-pladerne således var ”gennemprøvede, 
og at der var sådanne erfaringer med anvendelsen af produktet, at der kunne siges at foreligge en 
viden, hvorefter pladerne [kunne] anses for forsvarlige og fornuftige til formålet”.



Byggetidens viden – udviklingsrisiko
Konklusion

(Elkærparken – TBB 2018.907)

Det Danske Selskab for Byggeret 1411. april 2019

Der var ingen 
byggetidens viden i 

2013

Der forelå ingen 
udviklingsskade i 2013

Derfor kunne MgO-pladerne 
ikke anses for mangelfri i 2013

Og derfor kunne hverken E 
og/eller R som udgangspunkt 

blive ansvarsfri



Det entrepriseretlige udgangspunkt blev fremhævet i sagen om Lilletoften og gentaget i sagen
om Elkærparken:

Hvem havde valgt MgO-produktet?

Det Danske Selskab for Byggeret 1511. april 2019

”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, selvom bygherren ikke har 
haft indsigelser 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, selvom materialet viser 
sig at være uegnet.” [mine understregninger]

”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, selvom bygherren ikke har 
haft indsigelser 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, selvom materialet viser 
sig at være uegnet.” [mine understregninger]



Her var der oprindeligt projekteret med en fibercementplade, men efter forslag fra
hovedentreprenøren endte totalrådgiveren med at acceptere anvendelsen af MgO-plader som
en projektændring.

Entreprenørens anvendelse af MgO-pladen kunne herefter sidestilles med situationen, hvor
materialet var foreskrevet af bygherre, og entreprenøren – der loyalt havde videregivet alle
oplysninger om materialet, herunder oplysninger hvoraf det fremgik, at materialet var nyt –
var derfor ansvarsfri.

Rådgiveren havde været berettiget til at lægge de modtagne oplysninger fra entreprenøren til
grund uden en selvstændig efterprøvelse heraf, men blev dog fundet ansvarlig på grund af
manglende overholdelse af kvalitetssikringsbekendtgørelsens krav om orientering af bygherre.

Hvem havde valgt MgO-produktet?

Det Danske Selskab for Byggeret 1611. april 2019

Lilletoften
TBB 2017.779 

Lilletoften
TBB 2017.779 



I sagen om Elkærparken var der oprindeligt projekteret med vindgips. Dette blev på et
projektgennemgangsmøde ændret til materialefrihed for entreprenøren. Da entreprenøren i
forbindelse med beslutningen om anvendelse af MgO-materialet alene fik rådgivers
godkendelse – der skete ikke en egentligt projektændring – blev entreprenøren fundet
ansvarlig for anvendelsen i overensstemmelse med det almindelige entrepriseretlige
udgangspunkt.

***

Herudover fastlagde voldgiftsretten i begge sager, at orienteringsforpligtelsen i
kvalitetssikringsbekendtgørelsen er en selvstændig forpligtelse, der både gælder for
entreprenør og rådgiver.

Hvem havde valgt MgO-produktet?

Det Danske Selskab for Byggeret 1711. april 2019

Elkærparken
TBB 2018.907
Elkærparken

TBB 2018.907



Hvad nu?

Det Danske Selskab for Byggeret 1811. april 2019

Det ligger nu fast, at anvendelsen af MgO-plader ikke er en 
bygherrerisiko for beslutninger om anvendelse truffet før den 27. 
december 2013.

Det ligger nu fast, at anvendelsen af MgO-plader ikke er en 
bygherrerisiko for beslutninger om anvendelse truffet før den 27. 
december 2013.

Hvad gælder for beslutninger truffet efter offentliggørelsen af BYG-ERFA
erfaringsblad (21) 131227?

Dette foreligger der endnu ikke kendelser på.

Hvad gælder for beslutninger truffet efter offentliggørelsen af BYG-ERFA
erfaringsblad (21) 131227?

Dette foreligger der endnu ikke kendelser på.
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Tak for i dag!
Liv Helth Lauersen

Partner, advokat (L)
lhl@siriusadvokater.dk
22 12 07 19


