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Udviklingsskader i entrepriseretten
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S: 
”Ikke ansvar for udviklingsskader” 
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Samfundshensyn: Kvalitet vs. innovation

“Udviklingen af byggeriet nødvenddiggør, at den på 
anvendelsestidspunktet kendte teknologi må kunne 
anvendes af byggeriets rådgivende og udførende parter 
uden frygt for at ifalde erstatningsansvar. I modsat fald 
vil udviklingen i byggeriet blive stærkt hæmmet eller 
måske helt gå i stå , idet frygten for ansvaret vil 
motivere byggeriets rådgivende og udførende parter til 
kun at anvende den teknologiske viden, som har 
gammel og anvendt tradition bag sig.”

Byggeriets udviklingsråd (1979), s. 22. 
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Udviklingsskader i entrepriseretten

Faglige standarder i kontraktretten:
- Udfyldes af gængs håndværksmæssig viden
- Overskueligt, nationalt, fagopdelt marked

Moderne udfordringer:
- Øget konkurrence 
- Teknologisering
- Internationalisering/globalisering

Hvordan påvirker det grundsætningen om byggetidens 
viden? (60)
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Udviklingsskader i rådgiverretten

“Ved vurderingen af, om rådgiveren har handlet 
uforsvarligt, må man se på de tekniske forhold på det 
tidspunkt, da han begik den fejl, for hvilken han søges 
pålagt ansvar. (…). Man må bedømme rådgiverens 
ansvar under hensyn til det tekniske stade, som forelå på 
det tidspunkt, da han disponerede. Rådgiveren hæfter 
ikke erstatningsretligt for en teknisk udviklings 
øjeblikkeligt mangelfulde stade.”

Jørgen Hansen, Teknikeraftalen (1984), s. 237. (Vor 
fremhævning)

12-04-2019 7



Udviklingsskader i rådgiverretten

ABR 18 § 9, stk. 1, 1. pkt.:
”Opgaven skal udføres i overensstemmelse med aftalen, 
god rådgivningsskik og bygherrens anvisninger.”

ABR 18 § 49, stk. 1
“Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige 
erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved 
opgavens løsning” 

Professionsstandardens betydning
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Udviklingsskader i rådgiverretten

KfE 1982 293 DIV 

Tagpaptag i større boligbyggeri revnede og store 
mænger af vand trængte ind. Voldgiftsretten lagde 
under henvisning til en syns- og skønserklæring til 
grund, at tagpapopbygning ikke var ”usædvanlig”, og 
”i overensstemmelse med almindelig byggeskik på 
projekterings- og udførelsestidspunktet”. Den valgte 
konstruktion måtte derfor anses for ”fuldt forsvarlig”. 
Ikke erstatningsansvar for de projekterende rådgivere.
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Udviklingsskader i entrepriseretten

Entreprenørens ansvar for følgeskader:

- AB 18 § 53: “fejl eller forsømmelse fra entreprenørens 
side”

Entreprenørens erstatningsansvar for initialskaden?

- AB er tavs, men §§ 48 og 49 (afhjælpning) og § 52 
(afslag)
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Det entrepriseretlige mangelsbegreb

AB 18 § 47, stk. 1(”Udførelsesfejl”):

”Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, 
stk. 1 og 2, foreligger der en mangel”:
- aftalen
- anvisninger
- ”fagmæssigt korrekt” 

Professionsstandard – vil ofte normere bedømmelsen af 
et eventuelt erstatningsansvar - Byggetidens viden?
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Det entrepriseretlige mangelsbegreb

UfR 2008 1861 H (ansvarsbedømmelse) 
”Efter bevisførelsen, herunder særligt (syn og skøn) må det lægges 
til grund, at det først fra 1994-1995 blev kendt i 
galvaniseringsbranchen, at zinkaske og flusmiddelrester, som 
efterlades indvendigt i lukkede spærprofiler, under visse forhold 
kan give anledning til tæring i et sådant omfang, at det har 
funktionsmæssig betydning.(…). Højesteret lægger efter 
bevisførelsen endelig til grund, at (sagsøgte) udførte 
galvaniseringen (…) i overensstemmelse med almindelig praksis 
i galvaniseringsbranchen. Efter det anførte er der ikke grundlag 
for at fastslå, at (sagsøgtes) galvaniseringsarbejde var fagligt 
uforsvarligt efter forholdene på udførelsestidspunktet.”
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Det entrepriseretlige mangelsbegreb

AB 18 § 47, stk. 3:

”Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er 
anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 
godtgør, at materialet efter byggetidens viden blev 
anset som egnet, eller
b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt 
eller tilsvarende materiale, og entreprenøren har 
anvendt det foreskrevne materiale.”
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MGO-sagerne

T:BB 2017 779 VBA (mangelsbegreb):
”Byggetidens viden og udviklingsrisiko
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 (…), 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.”

Tilsvarende i T:BB 2018 907 VBA 
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Retskildespørgsmål I

1. Betingelse: ”sådanne erfaringer/viden”

- Faktum 
- Procesretten (Petersen mfl. 2017, s. 95: jura novit curia) 

- Hvilket niveau?
- Tilgængelighed?
- Mulighed for at opdage fejl?

- Jus! (Ehlers 2017, s. 50f: ”generaliserede beviskriterier”)
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Udviklingsskader i produkansvarsretten

• Et muligt sammenstød mellem produktansvarsretten
og entrepriseretten: Materialer

• Produktansvarsdirektivets udviklingsskadebegreb:

Pal § 7, stk. 1, nr. 4: ‘…en defekt, som det på grundlag af
den videnskablige og tekniske viden på det tidspunkt, 
da produktet blev sat i omsætning, ikke var muligt at 
opdage’
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Udviklingsskader i produktansvarsretten

C-300/95
• ‘Viden’: 

• Ikke den konkrete producents viden men general viden
• Ikke ‘den fremgangsmåde og de sikkerhedsforskrifter, som

sædvanligvis anvendes i den industrisektor, hvor producenten
driver virksomhed’ DERIMOD: 

• Udtrykket sigter ’uden nogen begrænsninger til den 
foreliggende videnskabelige og tekniske viden, forstået som
den viden på det mest avancerede niveau, som fandtes, da det
pågældende produkt blev bragt i omsætning’

• ‘Adgang’
• ‘Opdage’
Det i retspraksis udviklede udviklingsskadebegreb
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Retskildespørgsmål II

Betingelse 2: ”fornuftigt og forsvarligt”

Retskilder:
- Lov (BR 18, jf. byggelovens § 5)
…………………………………………
- Andre forskrifter, f.eks. offentlige eller private tekniske 

standarder 
- Institutionelle publikationer
- Undervisningsmaterialer
- Fagtidsskrifter
- Produktblade
- Etc.
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Konklusioner

Vanskeligt at definere indholdet af fagnormer eller
”alment teknisk fælleseje” 
- Høj grad af specialisering
- Internationalisering

Uden for lovgivers eller de konkrete aftaleparters 
kontrolsfære: Retsusikkerhed

- Særlige regler for offentligt (risikovilligt?) byggeri?
- Markedets udvikling af mere detaljerede 

ansvarsregimer? 
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Klausuler om udviklingsrisiko

”På baggrund af ovenfor anførte voldgiftspraksis 
forekommer det mest sandsynligt, at udviklingssvigt ikke 
vil blive fortolket som entreprenørens ansvar alene i 
kraft af en »fit for purpose«-bestemmelse i kontrakten.”

Niels Jørgen Oggesen i T:BB 2014 441
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