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Domssamling 2021 
Denne udgave af UGENS DOM er en domssamling, hvori alle UGENS DOMME fra 
2021 er indeholdt, hvorfor den er et perfekt opslagsværk til alle med interesse i 
entrepriseretten. 
 
UGENS DOM er kendetegnet ved de typiske problemstillinger inden for byggeriet, 
suppleret af kendelser med særlig betydning for fremtidige byggerier. Alle UGENS 
DOMME er skrevet i et letlæseligt sprog, samtidig med, at der er direkte henvisninger 
til kendelsen i fuld længde. Alle, uanset juridisk kundskab eller baggrund, kan derfor få 
fuldt udbytte af denne domssamling. 
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Kan en hovedentreprenør altid adcitere en rådgiver? 
Resumé – UGENS DOM uge 1 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentre-

prenør (HE) som adciterer en rådgiver (R). Voldgiftsretten tog stilling til hvorvidt HE havde re-

klameret tilstrækkeligt overfor R ift. adciteringen. 

HE og underentreprenør (UE) indgik i juni 2015 en aftale, hvor UE skulle forestå projektering 

og dimensionering af nogle spær over en butik.  

Der opstod i forholdet mellem UE og HE tvist. UE gjorde primo december 2015 gældende, at 

udbudsmaterialet var mangelfuldt, og opgjorde et tillæg på ca. 2 mio. kr. for ekstraarbejder. 

HE afviste tillægget. UE anlagde voldgiftssag mod HE den 9. januar 2017.  

Den 17. september 2019 indleverede HE adcitationsklageskrift mod rådgiver (R), og nedlagde 

påstand om, at R skulle friholde HE for ethvert krav, som UE måtte få medhold i under sagen. 

R påstod frifindelse.   

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten skulle herefter tage stilling til, om HE kunne adcitere R. Indledningsvist bemær-

kede voldgiftsretten, at UE senest ved opgørelsen over ekstraarbejder primo december 2015 til 

HE havde gjort gældende gældende, at udbudsmaterialet var mangelfuldt. HE måtte på dette 

tidspunkt være klar over, at der var risiko for at UE ville rejse et krav.  

Der var mellem HE og R vedtaget ABR 89. Det fremgår af ABR 89 punkt 6.2.3.2. (nugældende 

ABR 18 § 47), at HE skriftligt skal reklamere overfor R, såfremt HE ønsker at gøre ansvar gæl-

dende imod R. Såfremt der ikke reklameres skriftligt fortabes kravet. 

HE havde bevisbyrden for, at der var reklameret skriftligt overfor R. Af skønserklæringen ul-

timo maj 2019 fremgik det, at R var adciteret under skønnet. Dette var dog ikke udtryk for en 

skriftlig reklamation.  

Voldgiftsretten fandt det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at HE havde reklameret skriftligt 

over for R før indleveringen af adcitationsklageskriftet den 17. september 2019.  

Voldgiftsretten bestemte som følge af ovenstående, at HE havde fortabt et eventuelt krav mod 

R. 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Først og fremmest understreger kendelsen, at reklamationen skal kunne bevises. Hvis ikke 

dette kan lade sig gøre, er det ikke muligt at gøre et krav gældende. Derudover skal reklama-

tionen under alle omstændigheder ske hurtigere end i denne konkrete situation. Af ABR 89 

punkt 6.2.3.2. følger det, at reklamation skal ske ”så snart” tilstedeværelsen af rådgiverens 

mulige ansvar bliver bekendt. Af ABR 18 § 47 følger det, at reklamationen skal ske ”inden ri-

melig tid”. Selv hvis det kunne bevises at reklamationen var sket skriftligt, ville reklamationen 

i denne situation ikke overholde reklamationsfristenerne i hverken ABR 89 eller ABR 18. 
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Dernæst viser kendelsen, at man ikke bare kan føre en sag, og derefter pludselig ”finde ud af” 

at man vil hæfte en rådgiver på ansvaret senere hen. Rådgiveren skal adciteres fra sagens an-

læggelse. Det er ikke muligt at adcitere forskellige parter, alt efter hvornår det lige passer en 

bedst.  

Som gengivet i TBB 2020.655 / Sag nr. C-14217 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 94 
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Hvornår er der ikke ansvar, på trods af fuld projekteringsforpligtelse?  
Resumé – UGENS DOM uge 2 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en tvist om 

ekstrabetaling mellem hovedentreprenør (HE) og underentreprenør (UE). Spørgsmålet drejede 

sig særligt om, hvorvidt UE havde krav på ekstrabetaling, som følge af at have påtaget sig den 

fulde projekteringsforpligtelse. 

HE og UE indgik i 2015 en entreprisekontrakt. UE skulle forestå projekteringen af gitterspær 

over en butik. Der opstod uenighed mellem parterne, om hvilken projekteringsform der var 

vedtaget. Voldgiftsretten fandt, at UE skulle forestå den fulde projektering.  

UE udarbejdede sit tilbud bl.a. på grundlag af en tegning (Bilag C). Bilag C var den eneste teg-

ning i udbudsmaterialet, der indeholdt detaljer om gitterspærene. Der var på tegningen anført 

oplysninger som indikerede hvilken løsning UE kunne anvende.  

HE og UE samt deres rådgivere blev på et projektgennemgangsmøde enige om, at UE skulle 

detailberegne på spærene. Som følge heraf blev nedbøjningskravet ændret, så der kunne ac-

cepteres en større nedbøjning, og højden på gitterspærene blev forøget med 400 mm. 

UE opgjorde på baggrund af den efterfølgende projektering et krav på ca. 2 mio. kr. gældende 

for ekstraarbejder, begrundet i øget stålmængde, tillæg for svejsninger mv.  

Den 19. august 2016 tilbød HE at betale ca. 260.000 kr. som led i ”et mindeligt forlig af pro-

blematikken, herunder merøkonomi ved 400 mm forhøjelse af stålspær”. Dette beløb blev be-

talt den 1 marts. 2017. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at UE bar risikoen for at tilbuddet blev udarbejdet 

på baggrund af bl.a. bilag C og de øvrige oplysninger i udbudsmaterialet, eftersom UE havde 

påtaget sig den fulde projektering. Derudover var det UE’s risiko, at det ved den efterfølgende 

projektering viste sig, at de forudsætninger tilbuddet var afgivet under ikke viste sig at holde. 

UE bar derfor som udgangspunkt risikoen for det grundlag tilbuddet blev udarbejdet på.    

Voldgiftsretten fastslog dog, at der også var et modstående hensyn som måtte inddrages i vur-

deringen af, hvorvidt UE bar hele risikoen. Bilag C var den eneste tegning i udbudsmaterialet 

der indeholdt detaljer om gitterspærene. Voldgiftsretten fandt, at bilag C indeholdt direkte 

vildledende oplysninger vedrørende stålprofilernes spærhoved/fod. Dette måtte anses for en 

uklarhed ved projektmaterialet jf. AB 92 § 2, stk. 2 (nugældende AB 18 § 4, stk. 2).  

Da der var anført oplysninger på tegningen, som indikerede hvilken løsning UE kunne an-

vende, var disse med til at lede UE mod et fejlagtigt resultat.  

Som følge af ovenstående fandt voldgiftsretten, at HE – på trods af at UE havde den fuldepro-

jekteringsforpligtelse – måtte bære en del af risikoen, for at udførelsen af arbejdet ved gitter-

spærene blev væsentligt dyrere end forudsat ved tilbudsafgivelsen. HE skulle derfor skøns-

mæssigt betale 500.000 kr. inkl. moms til UE – udover det allerede betalte beløb på ca. 

260.000 kr. vedrørende forhøjelsen af gitterspærene. 
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Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Kendelsen viser at en underentreprenør som har påtaget sig den fulde projekteringsforplig-

telse, som udgangspunkt bærer det fulde ansvar. Der er dog en væsentlig undtagelse hertil. 

Hvis der er tale om arbejde som ikke kan forudses, bærer entreprenøren ikke risikoen herfor. I 

denne situation kunne UE ikke bebrejdes, at der var andre som havde udarbejdet et uklart ud-

budsmateriale, hvorfor HE også måtte bære en del af ansvaret.  

Et hensyn bag dette er, at det må forventes at en hovedentreprenør i et vist omfang har mu-

lighed for at videreføre kravet mod en bygherre.  

Som gengivet i TBB 2020.655 / Sag nr. C-14217 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 99 
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Kan BH kræve erstatning efter udbedring med nye, dyrere materialer? 
Resumé – UGENS DOM uge 3 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2020, og vedrører en bygherre (BH) 

som kræver erstatning på baggrund af hovedentreprenørens (HE) mangelfulde ydelse. Den ud-

bedringsløsning BH anmoder om er dyrere end den oprindelige kontraktsydelse. 

BH indgik i februar 2010 en hovedentrepriseaftale med HE. Entreprisesummen lød på ca. 17,5 

mio. kr., hvoraf ca. 1,7 mio. af disse var afsat til gulvarbejder. Det var aftalt der skulle ligges 

klodsgulve. Gulventreprisen blev påbegyndt i foråret 2010, og blev afleveret den 18. oktober 

2010. 

Der opstod efter afleveringen mangler med klodsgulvene. HE foretog afhjælpning i marts 

2011. Der opstod i juni 2011 lignende mangler, hvorefter HE på ny foretog afhjælpning. Efter-

følgende opstod der ikke yderligere problemer med gulvene på 1. sal, men problemerne fort-

satte andre steder i bygningen. HE nægtede at foretage yderligere afhjælpning. 

I begyndelsen af 2012 anmodede BH om at klodsgulvene skulle udskiftes til X-type gulve. BH 

betalte ca. 4 mio. kr.  for udskiftningen. I den konkrete sag fandt voldgiftsretten at manglerne 

ved gulvene skyldtes udførelsesfejl som HE var ansvarlig for. På denne baggrund fremsatte BH 

et erstatningskrav på ca. 4 mio. kr. for udskiftningen til X-type gulv.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten indledte med at slå fast, at en BH ved mangler har krav på erstatning svarende 

til udgiften på den aftale kontraktsydelse. 

I forbindelse med at gulvene i 2012 (udover 1. sal) skulle udskiftes for at udbedre mangler, 

ville BH ligeledes, af æstetiske grunde, have udskiftet gulvene på 1. sal. Da der ikke reelt var 

mangler med gulvene på 1. sal, fastslog voldgiftsretten at der ikke kunne kræves erstatning 

for disse. Erstatningen skulle derfor nedsættes forholdsmæssigt med gulvarealet i rummene på 

1. sal. 

Derudover skønnede voldgiftsretten, at X-type gulv var en dyrere løsning end det oprindelige 

klodsgulv. Voldgiftsretten foretog en vurdering af de enhedspriser HE havde anført ved udskift-

ningen, samt den oprindelige pris for et klodsgulv, og fastsatte på denne baggrund skønsmæs-

sigt erstatningen for gulvudskiftningen til ca. 2,3 mio. kr.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Voldgiftsrettens indledende konstatering er meget rammende – erstatningen kan alene svare 

til udgiften på den aftale kontraktsydelse. Det er derfor ikke muligt at forbedre byggeriet, med 

nye og dyre materiale, og forvente at disse kan blive erstattet. Bygherren mister ikke sit er-

statningskrav, men den maksimale erstatning der kan opnås, er det der svarer til kontraks-

ydelsen.  

Derudover konstaterer kendelsen også, at der ikke kan kræves erstatning, hvis ikke der fore-

ligger en mangel. Man kan naturligvis ikke udskifte noget mangelfuldt, af æstetiske grund, og 

så derefter kræve erstatning.  
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Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang? 
Resumé – UGENS DOM uge 4 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentre-

prenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgifts-

retten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skal føre bevis for omfanget af 

aftalen. 

HE havde fået et tilbud fra UE om udførelsen af en asfaltentreprise. HE indhentede ikke tilbud 

fra andre end UE. Arbejdet var færdigt ultimo juni 2016. Der opstod i den forbindelse uenighe-

der om omfanget af entreprisen.  

HE påstod at det var aftalt, at stierne skulle være 115 cm brede. Stierne varierede fra 109-121 

cm, hvorfor HE gjorde gældende at arbejdet var mangelfuldt. 

Modsat påstod UE at der ikke var aftalt nogen minimumsbredde, og at stiernes bredde varie-

rede som følge af det bestående underlag. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten indledte med at bemærke, at parterne ikke inden aftaleindgåelse havde udar-

bejdet et projektmateriale, hverken i form af aftegninger eller en beskrivelse af det arbejde, 

der skulle afgives tilbud på. Derudover var begge parter professionelle, hvoraf den ene var an-

lægsentreprenør og den anden var asfaltentreprenør. Voldgiftsretten slog fast at ”Det påhviler 

på den anførte baggrund HE som den part, der påberåber sig, at stierne er mangelfulde ved 

ikke at have den korrekte bredde (…), at bevise, hvad der var aftalt om arbejdets udførelse.”  

Efter de afgivne forklaringer lagde voldgiftsretten til grund, at parternes fælles forudsætning 

var, at stiernes bredde skulle følge det bestående underlag. Dette medførte derfor, at stierne 

ville blive 6 cm smallere end det bestående underlag. 

Voldgiftsretten fandt ikke efter bevisførelsen, at der efterfølgende var indgået en aftale om 

stibredden. På den baggrund fastslog voldgiftsretten, at HE ikke havde ført bevis for, stierne 

skulle være 115 cm brede. 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Af voldgiftsrettens udtalelse kan det udledes, at en professionel part overfor en privat part, 

formentlig vil have bevisbyrden for entreprisens omfang. Hvis der derimod er tale om to pro-

fessionelle parter vil udgangspunktet være, at den part der påberåber sig manglen også er den 

part der skal bevise entreprisens omfang. Hvis der dog er tale om en professionel entreprenør 

som arbejder helt specifikt med denne type entreprise, og en anden professionel entreprenør 

som arbejder med noget der er meget langt væk fra dette, kan det dog godt tænkes at vold-

giftsretten vil tillægge dette betydning. 

Alt dette kan undgås ved, at parterne inden aftaleindgåelse udarbejder diverse materiale. Par-

terne bør naturligvis indgå aftaler skriftligt, og udarbejde tegninger og få disse bekræftet hos 

modparten. De fleste problemer i denne konkrete sag kunne være undgået, ved at parterne 

havde udarbejdet projektmateriale inden aftaleindgåelse.  
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Hvad er betydningen af den obligatoriske projektgennemgang? 
Resumé – UGENS DOM uge 5 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo august 2020, og omhandler bl.a. en tvist 

mellem hovedentreprenør (HE) og underentreprenør (UE), vedrørende ekstrabetaling. Projekt-

gennemgangen er et centralt punkt i voldgiftsrettens afgørelse. 

HE og UE indgik en entrepriseaftale hvor UE bl.a. skulle opsætte nogle tagplader.  

Af arbejdsbeskrivelsen pkt. 4.6 fremgik det, at UE inden arbejdet påbegyndtes ved visuel og 

målekontrol skulle sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget ar-

bejde var til stede og straks rette henvendelse til HE, hvis dette ikke var tilfældet. 

Den 22. februar 2017 blev der afholdt projektgennemgangsmøde. På dette møde gjorde UE 

det klart, at der ved loftet var udfordringer med forskalling, isolering og sort filt. Dette blev 

yderligere drøftet ved mail ultimo juli 2017.  

Efter færdiggørelsen af arbejdet fremsatte UE et krav på ca. 110.000 kr. for ekstrabetaling, da 

arbejdet ikke kunne udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialet, og som følge heraf 

blev dyrere.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten lagde til grund, at projektmaterialet ikke var entydigt, ”og at ansvaret herfor 

påhviler bygherren”. På trods af dette lagde voldgiftsretten imidlertid til grund, at UE var op-

mærksom på at projektmaterialet ikke var entydigt allerede ved projektgennemgangsmødet i 

februar 2017.  

Af arbejdsbeskrivelsens pkt. 4.6 fremgik det at UE skulle rette henvendelse til HE, hvis forud-

sætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke var til stede. Voldgiftsretten 

lagde til grund, at UE ved projektgennemgangen den 22. februar 2017 havde gjort HE op-

mærksom på problemerne, og at dette muligvis også blev drøftet efterfølgende. Det måtte dog 

havde stået UE klart, at spørgsmålet ikke var endeligt afklaret, hvorfor problemstillingen skulle 

være fulgt til døren inden arbejdet blev påbegyndt. 

På denne baggrund fik ikke UE medhold i kravet om ekstrabetaling.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Kendelsen kan sammenholdes med en af nyskabelserne i AB 18 systemet, hvor projektgen-

nemgangen er blevet obligatorisk. Parterne skal forventningsafstemning inden påbegyndelsen 

af byggeriet.  

Kendelsen illustrerer, at en bygherre og rådgiver skal bruge projektgennemgangen til at kryds-

forhøre entreprenøren om alle forhold. På den måde bliver entreprenøren afskåret muligheden 

for at rejse et krav om ekstrabetaling. Entreprenøren skal på den anden side huske, at alt det 

der kan påvises skal følges til dørs på projektgennemgangen. Det skal gøres klart, at dette vil 

være en ekstra omkostning. Det er ikke tilstrækkeligt at påpege, at der vil opstå problemer. 

Hvis ikke entreprenøren gør dette, vil problemet, selvom det i princippet er bygherrens, i ste-

det blive til entreprenørens.  
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Hvem bærer risikoen for misforståelse af udbudsmaterialet?  
Resumé – UGENS DOM uge 6 

Kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører bl.a. en hovedentre-

prenør (HE) som afgiver et tilbud på to entrepriseaftaler. HE misforstår en bestemmelse i byg-

herrens (BH) udbudsmateriale, og kræver derefter en tillægspris for yderligere omkostninger. 

HE og BH indgik den 29. maj 2017 to entrepriseaftaler vedrørende udskiftning af brugsvands-

installationer, og renovering af badeværelser i henholdsvis afd. 1 og afd. 2.  

Der opstod bl.a. uenigheder vedrørende tillægspris for fliseudskiftning i både afd. 1 og 2. HE 

gjorde gældende, at være berettiget til en tillægspris på ca. 1,185. mio. kr. for fliseudskiftning 

i afd. 1, da HE i sit tilbud alene havde indregnet 448 fliser, men måtte udskifte 4873 fliser. HE 

krævede desuden en tillægspris på ca. 128.000 kr. i afd. 2, da der var regnet med en udskift-

ning af 272 fliser, men der måtte udskiftes 928 fliser. 

BH anerkendte kun en tillægspris på ca. 131.000 kr. for afd. 1, og påstod modsat, at have et 

tilgodehavende for afd. 2. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten foretog en ”almindelig læsning” af bestemmelserne i udbudsmaterialet, hvor 

det fremgik, at ”Arbejdet omfatter reparation af gulvfliser efter udboring af eksisterende bøs-

ninger fra gamle brugsvandsstigstrenge i badeværelser i afd. 1, der ikke totalrenoveres. Der 

skal i tilbuddet medregnes reparation af 8 stk. gulvfliser (10x10 cm) og 8 vægfliser (15x15 

cm) pr. lejlighed. Der regnes med at 28 lejligheder har gulvfliser.”. Den samme bestemmelse 

gjaldt for afd. 2, med den forskel, at der var tale om 17 lejligheder i stedet for 28. 

Voldgiftsretten slog fast, at der var tale om en misforståelse, som HE’s beregner havde været 

skyld i. Beregnerne havde læst bestemmelsen således, at der kun var henholdsvis 28 lejlighe-

der i afd. 1 og 17 lejligheder i afd. 2,  hvor der skulle udskiftes væg- og gulvfliser. Denne mis-

forståelse måtte HE bære risikoen for. På denne baggrund fandt voldgiftsretten, at HE alene 

kunne kræve ekstrabetaling for 2897 fliser i afd. 1. 

Udbudsmaterialet indeholdt ligeledes en reguleringsbestemmelse, hvor det fremgik at ”Det 

skal påregnes at prisen efterfølgende kan anvendes som reguleringspris efter det eksakte antal 

flisereparationer.”. Som følge af denne fandt voldgiftsretten, at HE alene kunne kræve ca. 

175.000 kr. i tillæg for ekstra fliser. HE’s krav blev derfor reduceret med ca. 1 mio. kr.  

Voldgiftsretten bemærkede ift. afd. 2, at HE havde leveret det antal fliser som skulle medreg-

nes i tilbuddet efter udbudsmaterialet, hvorfor der ikke var grundlag for et fradrag heri, men 

heller ikke grundlag for et tillægskrav. 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Et udbudsmateriale skal være entydigt formuleret jf. AB 18 § 4, stk. 2 (AB 92 § 2, stk. 2). 

Voldgiftsretten fandt i denne kendelse, at dette var tilfældet, hvorfor HE måtte bære ansvaret 

for at læse udbudsmaterialet forkert. Hvis der er tale om en misforståelse eller fejl beregning 

fra HE’s side, skal BH ikke bære ansvaret for dette. Hvis der derimod var tale om et helt uigen-

nemskueligt udbudsmateriale, kunne det godt tænkes at udfaldet havde været anderledes.  
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Er løbende mangelafhjælpning nok til afbrydelse forældelsesfristen?  
Resumé – UGENS DOM uge 7 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører hvorvidt et betalings-

krav er forældet eller ej. Ejerforeningen (BH) påstod, at entreprenørens (E) løbende afhjælp-

ning havde afbrudt forældelsesfristen – E mente modsat at kravet var forældet. 

BH og E indgik i 2002 entreprisekontrakt om bl.a. tagrenovering af en ejendom. Der opstod ef-

terfølgende problemer med vandindtrængen.  

BH blev for første gang opmærksom på problemerne med vandindtrængen i 2008, og reklame-

rede straks over dette. E reagerede med det samme på denne reklamation, og begyndte at af-

hjælpe manglerne for egen regning. Der opstod i de efterfølgende år lignende problemer, som 

E ligeledes forsøgte af afhjælpe. 

Parterne blev den 7. marts 2012 enige om en suspensionsaftale af forældelsesfristen. Suspen-

sionsaftalen blev opsagt den 30. april 2013, da BH anlagde voldgiftssag mod E. Voldgiftssagen 

blev afsluttet med et forlig, hvorefter E på ny begyndte at afhjælpe manglerne for egen reg-

ning. E’s afhjælpning ophørte endeligt i juni 2017. 

Da manglerne endnu ikke var blevet afhjulpet, gjorde BH et betalingskrav gældende overfor E. 

E gjorde i den forbindelse gældende, at BH’s krav var forældet.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten indledte med at konstatere, at et krav om erstatning for mangler forældes efter 

3 år, fra det tidspunkt BH vidste eller burde vide, at der kunne rejses et krav mod E. Forældel-

sesfristens begyndelsestidspunkt var derfor i 2008. Udgangspunktet var som følge heraf, at 

forældelse indtrådte i 2011. Spørgsmålet var derfor om forældelsesfristen forinden var blevet 

afbrudt eller udskudt.  

Først tog voldgiftsretten stilling til om forældelsesfristen var blevet afbrudt. I den forbindelse 

blev det slået fast, at E’s positive indstilling til synspunktet om, at E var ansvarlig for mang-

lerne, og forpligtet til at afhjælpe disse for egen regning, ikke var en skylderkendelse med til-

strækkelig ”præcision med hensyn til erkendelse af kravet og dets størrelse, som er nødvendig 

for at kunne medføre afbrydelse af forældelsen”. Forældelsesfristen var derfor ikke afbrudt 

fuldstændigt. 

E viste dog en sådan imødekommenhed overfor kravet ved gentagende gange, at forsøge at 

afhjælpe manglerne for egen regning. Voldgiftsretten fandt, at dette medførte en midlertidig 

afbrydelse af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 21, stk. 5, da BH derved måtte an-

tage, at kravet ville blive honoreret fuldt ud, uden at det var nødvendigt at anlægge en vold-

giftssag.  

Efter bevisførelsen fandt voldgiftsretten, at der på intet tidspunkt frem til suspensionsaftalen 

den 7. marts 2012, og efter suspensionsaftalen den 30. april 2013 ophørte, havde været en 

periode på 1 år, hvor E ikke havde været i gang med afhjælpning. På denne baggrund fandt 

voldgiftsretten ikke, at BH’s krav mod E var forældet.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 
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Kendelsen illustrerer, at løbende afhjælpning er nok til midlertidigt at afbryde forældelsesfri-

sten. Der må dog formentligt være tale om afhjælpning, som sker på entreprenørens regning, 

og som entreprenøren har erkendt ansvaret for, som det er tilfældet i denne konkrete sag. 

Hvis bygherren ikke kan forvente, at kravet bliver honoreret fuldt ud, uden at det vil være 

nødvendigt at anlægge en voldgiftssag, vil udfaldet muligvis være anderledes. Derudover så 

skal der være tale om løbende afhjælpning. Hvis der går mere end 1 år, vil der godt kunne 

indtræde forældelse. 

Som gengivet i TBB 2020.768 / Sag nr. C-15193 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 136 
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Er et forlig altid forældelsesafbrydende?  
Resumé – UGENS DOM uge 8 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører en tvist om foræl-

delse af et forlig mellem en ejerforening (BH) og entreprenør (E). Særligt spørgsmålet om 

hvorvidt E erkender en gæld i forliget får stor betydning. 

I juni 2002 indgik E og BH en kontrakt, hvor E bl.a. skulle udføre tagrenovering af BH’s ejen-

dom. Der opstod efter nogle år vandskader, da vand var trængt ind i bygningen ved tagkon-

struktionen. I 2012 blev parterne enige om, at gennemføre et udenretligt syn og skøn. Skøns-

manden afgav en skønserklæring hvor han slog fast at ”vandskaderne med overvejende sand-

synlighed skyldtes utætheder i inddækningen (…), der ikke var udført fagligt korrekt” (af E). 

Dette medførte en voldgiftssag i 2014, som blev afsluttet ved at parterne indgik et forlig.  

Forliget indebar, at der skulle gennemføres afhjælpning af manglerne med skønsmanden som 

tilsyn. Det var også et vilkår, at såfremt der viste sig yderligere mangler end konstateret af 

skønsmanden under skønsforretningen, skulle disse afhjælpes. I forligsteksten er bl.a. anført 

følgende: ”Opdager E således andre steder på taget, hvor der er væsentlig risiko for utæthe-

der, skal der foretages udbedring heraf.” E skulle derudover betale en bod på 100.000 kr., hvis 

ikke arbejdet var afsluttet inden for en fastlagt tidsramme. 

Skønsmanden vurderede i 2015, at han ingen bemærkninger havde til det afhjælpningsarbejde 

E havde udført indtil videre, men at der stadig var problemer med vandindtrængen som skulle 

løses. I juni 2017 opstod der uenigheder mellem BH og E, hvorefter E afbrød afhjælpningen. 

BH iværksatte i december 2017 syn og skøn, og i august 2019 blev der anlagt en voldgiftssag 

mod E.  

E gjorde i den forbindelse gældende, at forældelsesfristen af mangelskravet enten var indtrådt 

eller afbrudt, da E i forliget ikke havde erkendt en gæld på en bestemt størrelse.  

BH gjorde derimod gældende, at der ikke var indtrådt forældelse af mangelskravet, da foræl-

delsesfristen enten var blevet forlænget eller afbrudt, da forligsaftalen var omfattet af foræl-

delseslovens § 5, stk. 1, nr. 3 (forældelsesfristen forlænges til 10 år, når fordringens eksistens 

og størrelse er anerkendt skriftligt) eller § 15 (forældelsen afbrydes, når skyldneren udtrykke-

ligt eller ved handlemåde erkender sin forpligtelse). 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten skulle tage stilling til, om forliget var omfattet af forældelsesloven § 5, stk. 1, 

nr. 3 eller § 15.  

Voldgiftsretten bemærkede, at størrelsen af BH’s krav mod E ikke var fastlagt i forligsaftalen, 

”og forliget er derfor ikke udtryk for en sådan anerkendelse af kravets eksistens og størrelse, 

som opfylder betingelserne i forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Det er heller ikke tilstrække-

ligt til afbrydelse af forældelsen i medfør af lovens § 15”. 

Voldgiftsretten slog derfor fast, at forliget ikke afbrød eller forlængede forældelsesfristen. Vold-

giftsretten fandt dog på baggrund af nogle andre omstændigheder (sammenholdt med forliget) 

frem til, at forældelsesfristen foreløbigt var blevet afbrudt. 
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Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Kendelsen illustrer, at et forlig ikke altid er udtryk for anerkendelsen af et kravs størrelse 

og/eller eksistens. Det kan godt forestilles, at en E som udgangspunkt er uenig i kravet, men 

indgår et forlig af hensyn til et fremtidigt samarbejde. Et forlig kan dog godt indeholde en så-

dan anerkendelse af et kravs størrelse eller eksistens, at forældelsesfristen afbrydes eller for-

længes, men dette skal fremgå tydeligt. 

Som gengivet i TBB 2020.768 / Sag nr. C-15193 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 148 
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Hvad kan man kræve dækket af entreprenøren?  
Resumé – UGENS DOM uge 9 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører mangler ved et ar-

bejde udført af entreprenør (E) for ejerforening (BH). BH kræver et strakstillæg samt genhus-

ning betalt af E.  

BH og E indgik i juni 2002 en entreprisekontrakt, hvor E skulle udføre arbejde på en ejendom 

med en række lejligheder. Der opstod efterfølgende problemer med vandindtrængen. E for-

søgte igennem en årrække at afhjælpe manglerne.  

En skønsmand vurderede over flere omgange omfanget af manglerne, og hvordan disse kunne 

udbedres. Skønsmanden lagde i den forbindelse til grund, at det var nødvendigt at iværksætte 

afhjælpningsprojektet straks – hvilket ikke skete.  

BH fremsatte efter skønsmandens vurdering et krav om et strakstillæg på 500.000 kr. Derud-

over gjorde BH gældende, at E skulle dække omkostningerne til genhusning af en beboer, da 

lejligheden var ubeboelig grundet skimmelsvamp. 

E fremhævede, at afhjælpningsprojektet ikke var blevet sat i værk, på trods af at skønsman-

den havde lagt til grund, at dette skulle gøres straks. E anfægtede som følge af dette BH’s 

krav om et strakstillæg på 500.000 kr. Derudover gjorde E gældende, at udgifter til genhus-

ning var et indirekte tab efter AB 92 § 35, stk. 2 (nugældende AB 18 § 53, stk. 2) og derfor 

ikke kunne kræves erstattet. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten indledte med, at tage stilling til hvorvidt BH kunne kræve et strakstillæg på 

500.000 kr. + moms. I den forbindelse bemærkede voldgiftsretten, at var tale om et tillæg, 

som hvilede på den forudsætning, at afhjælpningsprojektet omgående skulle sættes i gang, og 

at dette ikke var sket. Det kunne derfor lægges til grund, at det var muligt for BH at tilrette-

lægge projektet på en måde, som betød, at udgifterne til et tillæg af denne karakter ikke var 

nødvendigt. Voldgiftsretten fandt derfor, at BH ikke havde krav på et strakstillæg.  

Dernæst tog voldgiftsretten stilling til spørgsmålet om betaling af udgifter til genhusning. Vold-

giftsretten fandt, efter bevisførelsen, at udgifterne til genhusning var nødvendige og rimelige, 

og at der ikke var tale om et indirekte tab i henhold til AB 92 § 35, stk. 2 (nugældende AB 18 

§ 53, stk. 2), hvorfor udgifterne til genhusning godt kunne kræves erstattet. På denne bag-

grund fandt voldgiftsretten, at BH godt kunne kræve udgifterne til genhusning dækket af E.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Et strakstillæg skal ikke dækkes af entreprenøren, såfremt det hviler på nogle forudsætninger 

der ikke overholdes af bygherren. Hvis bygherren derimod havde iværksat afhjælpningsprojek-

tet omgående, kunne det godt tænkes at udfaldet havde været anderledes.  

Det kan udledes af kendelsen, at udgifter til genhusning (som entreprenøren er skyld i) ikke er 

et indirekte tab efter AB 92 § 35, stk. 2 (nugældende AB 18 § 53, stk. 2), men derimod et di-

rekte tab som godt kan kræves erstattet af den ansvarlige entreprenør.  
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Som gengivet i TBB 2020.768 / Sag nr. C-15193 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 160  
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Hvilken betydning har HE’s manglende tilsyn for ekstrakrav?   
Resumé – UGENS DOM uge 10 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo august 2020, og vedrører en underentre-

prenør (UE) som monterede nogle taghætter i forkert dimension. UE krævede betaling for eks-

traarbejder i forbindelse med udskiftningen af taghætterne hvilket, hovedentreprenøren (HE) 

afviste. 

HE havde antaget UE til at forestå tømrerarbejde, herunder bl.a. montering af taghætter. Pro-

jektmaterialet indeholdt ingen oplysninger om dimensionerne på taghætterne. 

Det fremgik af aftalegrundlaget, at UE skulle koordinere med en VVS- og ventilationsentrepre-

nør i forbindelse med tagdækningen. Det lykkedes aldrig for UE at få en aftale med ventilati-

onsentreprenøren. 

I oktober/november skulle taget monteres. Taghætterne skulle monteres samtidig med taget, 

hvorfor UE besluttede at montere nogle af taghætterne, selvom UE ikke vidste hvilke dimensi-

oner taghætterne skulle have. UE vurderede ud fra bredden, at taghætterne skulle være 200-

250mm Ø. Det viste sig dog, at de først monterede taghætter var af forkert dimension, og at 

det var nødvendigt at udskifte dem. HE betalte ca. 50.000 kr. for nye taghætter i den korrekte 

dimension. 

Da UE skulle udskifte de mangelfulde taghætter, med taghætter i korrekt dimension, gjorde UE 

et krav på ca. 60.000 kr. for ekstraarbejder gældende. HE påstod modsat, at UE ikke kunne 

kræve ekstrabetaling, da UE selv måtte bære risikoen for, at taghætterne var i forkert dimen-

sion. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten skulle herefter tage stilling til, var hvem af parterne der bar risikoen for, at de 

monterede taghætter var af forkert dimension. 

Voldgiftsretten fandt indledningsvist, at UE havde begået en fejl ved ikke at sikre sig, at det 

var de rigtige taghætter der blev monteret sammen med taget. Udgangspunktet var derfor, at 

UE var eneansvarlig for monteringen af forkerte taghætter, da UE ikke havde sikret sig, at det 

var de rigtige. 

På trods af dette lagde voldgiftsretten imidlertid til grund, at HE bar et ”medansvar som følge 

af svigtende tilsyn”. På denne baggrund fandt voldgiftsretten, at parterne skulle dele den eks-

traudgift der var opstået ved, at det var nødvendigt at udskifte de først monterede taghætter. 

Den samlede ekstraomkostning udgjorde ca. 110.000 kr. (50.000 kr. til nye taghætter + 

60.000 kr. ekstraarbejder). Voldgiftsretten fandt, at hver part skulle bære ca. halvdelen hver, 

dvs. 55.000 kr.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Kendelsen illustrerer, at entreprenøren ikke bare kan anvende/montere materialer, uden at 

vide om disse passer eller er de rigtige. Det vil i så fald være entreprenøren der er ansvarlig 

for eventuelle fejl.  
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Det er dog et klassisk tema, at en entreprenør udfører et arbejde forkert, men føler sig dårlig 

vejledt at bygherren. Hvis bygherren ikke har ført tilsyn i tilstrækkelig grad, og blot ladt entre-

prenøren i stikken, kan det som i denne situation resultere i, at bygherren også bliver medan-

svarlig for entreprenørens mangelfulde arbejde. 

Som gengivet i TBB 2020.823 / Sag nr. C-14951 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra 172 
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Hvornår kan man kræve tillægsbetaling for kontraktarbejder?  
Resumé – UGENS DOM uge 11 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører en hovedentreprenør 

(HE) som kræver ekstrabetaling for kontraktsarbejder. HE påstod at gulvene var ”usædvanligt 

skæve”. Bygherre (BH) mente ikke der var grundlag for et tillæg. 

HE og BH indgik den 29. maj 2017 to entrepriseaftaler vedrørende udskiftning af brugsvands-

installationer og renovering af badeværelser i henholdsvis afd. 1 og afd. 2. 

I afd. 1 var der afsat ca. 185.000 kr. til de- og genmontering af toiletter. Der var til samme 

opgave afsat ca. 42.000 kr. i afd. 2.  

HE havde forklaret, at genmonteringen tog længere tid end forudsat ved tilbudsafgivelse, da 

gulvene i 2/3 lejligheder var ”usædvanligt skæve”. Der var en forskel på mellem 5mm og 35 

mm i toiletfoden – et toilet skal stå i vater. HE havde ikke bemærket at gulvene var skæve ved 

tilbudsafgivelse.  

HE krævede på denne baggrund et tillæg på henholdsvis 62.200 kr. og 25.900 kr. i afd. 1 og 

afd. 2. BH gjorde gældende, at der ikke var grundlag for et tillæg.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten konstaterede at HE ikke havde afholdt syn og skøn, hvorfor dette måtte indgå i 

vurderingen af, om der kunne kræves tillægsbetaling. 

Derudover bemærkede voldgiftsretten at udgangspunktet er, at HE bærer risikoen for at have 

kalkuleret rigtigt med hensyn til materiale og tidsforbrug i forbindelse med tilbudsafgivelse. HE 

var dog ikke udelukket for at kræve tillægsbetaling fra et kontraktsarbejde, hvis han kunne 

bevise, at der forelå ekstraordinært store omkostninger forårsaget af omstændigheder, som 

han ikke med rimelighed kunne havde taget i betragtning ved aftalens indgåelse. 

E havde besigtiget lejlighederne forud for tilbudsafgivelse, hvor gulvene allerede var skæve. 

Der var derfor ikke tale om omstændigheder der ikke med rimelighed kunne havde være taget 

i betragtning ved aftalens indgåelse.  

Voldgiftsretten fandt ikke at E havde bevist, at der var grundlag for en tillægspris. 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Først og fremmest illustrerer kendelsen hovedreglen. Det er entreprenøren der bærer risikoen 

for at kalkulere rigtigt med hensyn til materialer og tidsforbrug når der skal afgives et tilbud. 

Undtagelsen hertil bliver også fastsat, da det er muligt at kræve ekstrabetaling for kontrakts-

arbejder, hvis der 1) foreligger ekstraordinært store omkostninger, som er 2) forårsaget af 

omstændigheder der ikke med rimelighed kunne havde været taget i betragtning ved aftalens 

indgåelse. Det må forventes, at omstændigheder der ikke med rimelighed kunne være taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse, er udtryk for noget ekstraordinært og noget der har været 

skjult ved besigtigelse.  

HE havde i denne sag besigtiget gulvene på toiletterne, og havde i den forbindelse ikke opda-

get, at de var skæve. Det må forventes, at omstændigheder der ikke med rimelighed kunne 
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være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, er udtryk for noget ekstraordinært (fx et jord-

skælv der forårsager skæve gulve) eller noget der har været skjult ved besigtigelse. 

Som gengivet i TBB 2020.784 / Sag nr. C-14942 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra 182 
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Kan HE og UUE indgå aftale og kræve betaling af UE?  
Resumé – UGENS DOM uge 12.1 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo august 2020, og omhandler spørgsmålet 

om, hvorvidt en underentreprenør (UE), er forpligtet til at betale forceringsomkostninger. Un-

der-underentreprenør (UUE) havde alene aftalt forcering med hovedentreprenøren (HE), hvor-

for UE ikke havde været bekendt med dette. 

HE havde antaget UE til at udføre en el-entreprise ved ombygningen af en skole. UE havde 

derefter antaget UUE til at levere og montere en elevator i forbindelse hermed.  

Efter HE’s konkurs opstod der mellem UUE og UE tvist, om deres økonomiske mellemværende, 

herunder om ventetid og forcering.  

UUE og UE havde vedtaget AB 92. 

UUE påstod, at UE skulle betale ca. 170.000 kr. til UUE for bl.a. forceringsomkostninger og 

ventetid. UE’s påstand heroverfor var frifindelse.  

UUE gjorde gældende, at forcering var blevet drøftet på et møde med både HE og UE, hvorfor 

UE måtte være indforstået med forceringen. UE forklarede, at det ikke blev aftalt, at han skulle 

have fakturaerne så han kunne beregne et tillæg overfor HE, hvorfor UE påstod, at han ikke 

var indforstået med forceringen.  

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist tog voldgiftsretten stilling til spørgsmålet om betaling for ventetid den 13. 

marts 2019, da elevatorskakten ikke var klar til aftalt tid.  

I UUE’s ordrebekræftelse var der angivet en leveringstid på ca. 10 uger fra tidspunktet for 

godkendt tegning. Der forelå dog ikke nogen skriftlig dokumentation på hvornår en godkendt 

tegning forelå, og heller ikke en nærmere præciseret tidsplan for arbejdets udførelse. Tidspla-

nen var således kun foreløbig og derfor ikke bindende.  

HE forklarede, at årsagen til, at HE gik i direkte dialog med UUE om ventetid og forcering var, 

at elevatorleverancen var meget problemfyldt, og det var svært at tale med elevatorfirmaets 

folk. HE accepterede derfor kravene fra UUE, hvilket UE ikke var involveret i.  

Voldgiftsretten lagde herefter UE’s forklaring til grund, at UE ikke var involveret i aftalen mel-

lem HE og UUE, om påbegyndelsen af montage af elevatoren den 13. marts 2019, som indebar 

en fravigelse af den foreløbige tidsplan. UE var derfor ikke forpligtet af HE’s tilsagn om, at ar-

bejdet kunne begynde den 13. marts, hvorfor UE ikke skulle betale for ventetid.  

Voldgiftsretten tog herefter stilling til, om UE skulle betale forceringsomkostninger.  

Voldgiftsretten lagde i sin vurdering vægt på, at ”Kravet om forcering var varslet i en mail af 8. 

februar 2019 fra UUE til bl.a. UE. Ved mail af 12. februar 2019 meddelte HE til UUE, at »vi er 

villige til at betale« for levering (…))” UE blev ikke orienteret om mailen den 12. februar.  

UUE havde ikke godtgjort, at UE var indforstået med at skulle betale for ydelserne i aftalesed-

lerne, hvorfor UE blev frifundet.  
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Voldgiftsretten frifandt således UE for UUE’s krav om betaling for ventetid og forceringsom-

kostninger med henvisning til, at UE ikke var involveret i aftalen, som var indgået direkte mel-

lem HE og UUE.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

UUE og HE kan ikke gå udenom UE og indgå en aftale om forcering eller ventetid, og forvente 

at kunne kræve betaling af UE senere, medmindre UE klart og tydeligt er gjort opmærksom på 

denne aftale. En part skal således involveres i den pågældende aftale og det skal godtgøres at 

denne part er indforstået med vilkårene.  

Som gengivet i TBB 2020.842 / C-15336  

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra 187 
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Hvornår kan en aftale tilsidesættes?  
Resumé – UGENS DOM uge 12.2 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2020, og vedrører bl.a. en totalentre-

prenør (TE) som indgår en aftale med bygherre (BH), om anvendelsen af en løsning som ikke 

stemmer overens med udbudsmaterialet.  

Den 17. august 2011 afgav TE et tilbud på at opføre 39 nye almene boliger. TE’s tilbud var i 

overensstemmelse med udbudsmaterialet og var med et facadesystem som en ventileret løs-

ning. 

Da byggeriet skulle holdes indenfor BH’s budget, fremsatte TE den 24. august 2011 et revide-

ret tilbud, som indeholdt en ikke-ventileret facadebeklædning med F HD-plader. Dette stemte 

ikke overens med udbudsmaterialet men parterne blev enige om, at anvende løsningen af øko-

nomiske hensyn. 

Der opstod efterfølgende problemer med facadebeklædningen, opfugtning og råd. 

BH gjorde et krav på ca. 4,8 mio. kr. gældende overfor TE med henvisning til, at den valgte 

facadeløsning var i strid med både god projekterings- og rådgivningsskik samt i strid med god 

håndværksmæssig skik. Derudover var valget ikke i overensstemmelse med byggetidens vi-

den.  

TE gjorde modsat gældende, at BH var opmærksom på den valgte løsning, da parterne havde 

indgået en aftale herom, hvorfor BH ikke kunne gøre et krav gældende. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten indledte med at tage stilling til skønsmændenes vurdering ift. facadebeklædnin-

gen og de anvendte F HD-plader. Det blev i den forbindelse anført, at ydervægskonstruktionen 

ikke var i overensstemmelse med SBi-anvisning 224 (2009), da der var tale om en et-

trins(ikke-ventileret)løsning. Den anvendte ettrinsløsning blev af skønsmændene ikke anset for 

forsvarlig. 

Derudover anførte skønsmændene, at den anvendte facadekonstruktion med F HD-plader ikke 

var almindeligt anvendt i Danmark på monteringstidspunktet. Derudover kunne den anvendte 

løsning samt de anvendte materialer, ikke anses for gennemprøvede på anvendelsestidspunk-

tet. 

Voldgiftsretten lagde skønsmændenes vurdering til grund ved afgørelsen. Der forelå derfor 

mangler ved det facadearbejde TE havde udført, som desuden var årsag til den konstaterede 

opfugtning og det konstaterede råd. Voldgiftsretten fandt at TE havde handlet ansvarspådrag-

ende ved at projektere denne løsning. Uanset om BH havde accepteret den anbefalede løsning, 

burde TE havde gjort BH opmærksom på, at løsningen ikke var gennemprøvet, og at den var i 

strid med anvisningerne i SBi 224, således at BH på et oplyst grundlag kunne forholde sig til 

om man ville gøre brug af løsningen eller ej. 

På denne baggrund fandt voldgiftsretten TE erstatningsansvarlig og tog hele BH’s krav til følge. 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 
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Kendelsen er udtryk for, at en aftale i sig selv ikke altid er nok til at støtte ret på. Hvis en af-

tale er indgået på et uoplyst grundlag, ved svig, afpresning eller lignende vil aftalen kunne til-

sidesættes. Hvis TE i denne kendelse havde forklaret BH at den ikke-ventilerede løsning var i 

strid med byggetidens viden, og ikke var en almindeligt anvendt løsning, og BH derefter havde 

accepteret anvendelsen, havde afgørelsen nok faldet ud til TE’s fordel.  

Som gengivet i TBB 2020.799 / Sag nr. C-14032 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra 190 
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Retten til dagbod bortfalder ved manglende eller for sen reklamation  
Resumé – UGENS DOM uge 13 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2009 og vedrører bl.a. reklamation og 

passivitet i forbindelse med dagbod samt en advokats betydning for sagens udfald. 

Entreprenøren (E) og bygherren (BH) havde indgået en entrepriseaftale. Aftalen indeholdt en 

dagbodsklausul, hvor der i tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse, blev pålagt E at betale 

500 kr. pr. dag de første 10 dage, 2.000 kr. pr. dag de næste 10 dage og 5.000 kr. pr. dag 

derefter.  

Aftalen specificerede ikke, hvorvidt der var tale om dagbod opgjort i kalenderdage eller ar-

bejdsdage. Hovedreglen i dansk ret er arbejdsdage, men dette kan fraviges ved aftale. 

Den 22. december gjorde BH et dagbodskrav på 35.000 kr. gældende. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at E ikke under sagen havde gjort gældende, at BH 

havde udvist passivitet i forbindelse med reklamation af dagboden.  

Der stilles et generelt krav om, at dagbod skal varsles i det øjeblik, BH indser, at der vil ind-

træde forsinkelse, hvorfor varsling af dagbod den 22. december er udtryk for passivitet, da der 

allerede på dette tidspunkt var indtrådt ansvarspådragende forsinkelse.  

Da E ikke under sagen havde gjort passivitet gældende, fik BH tilkendt betaling for dagbøder i 

perioden den 16. december til den 28. februar som følge af E’s ansvarspådragende forsinkelse. 

Derudover fandt voldgiftsretten, at dagboden skulle fastsættes ud fra kalenderdage og ikke ef-

ter hovedreglen om arbejdsdage, idet advokaten for E ikke før hovedforhandlingen havde gjort 

gældende, at dagbodskravet skulle opgøres i arbejdsdage.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Denne kendelse illustrerer især vigtigheden af at undersøge muligheden for at gøre passivitet 

gældende. Hvis E havde gjort gældende, at BH havde udvist passivitet, så var udfaldet af ken-

delsen formentlig faldet ud til E’s fordel, og BH ville fortabe retten til dagbod.  

Derudover understreger kendelsen også vigtigheden af at varsle dagbod med det samme, da 

man ellers kan risikere at miste sit krav.  

Kendelsen er også et rigtig godt eksempel på, hvor stor betydning advokatens arbejde har på 

sagens udfald. Hvis E’s advokat før hovedforhandlingen havde gjort gældende, at dagbodskra-

vet skulle opgøres i arbejdsdage, var dagbodskravet formentlig blevet yderligere reduceret af 

voldgiftsretten. 

Som gengivet i TBB 2009.576 / Sag nr. C-10130 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra 204  
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Hvilken betydning har R’s oplysninger for UR’s ansvar? 
Resumé – UGENS DOM uge 14 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2020, og vedrører et større sags-kom-

pleks, hvor der opstod tvist om hvem der skulle dække afhjælpningsomkostninger. Under-råd-

giveren (UR) havde udført en række beregninger som viste sig at være forkerte. Beregnigerne 

var foretaget på baggrund af rådgiverens (R) oplysninger. 

I december 2014 indgik R og underentreprenør (UE) en rådgivningsaftale, ABR 89 var vedta-

get. R var antaget som rådgivende ingeniør, og skulle yde bistand til et nyt solenergianlæg i 

Australien. Den 6. februar 2015 indgik R og UR en underrådgiveraftale. 

UR skulle foretage detaljerede beregninger af vindlast, samt yde rådgivning og bistand vedrø-

rende andre beregninger. R skulle i den forbindelse oplyse UR om konstruktionens udvendige 

geometri til brug for UR’s modelfremstilling. 

R fremsendte oplysninger om skitse og princip for design af soltårnet til UR. Det fremgik af 

mailen, at det var et krav, at tårnet maksimal måtte udbøje 25 cm i toppen ”ved en vindha-

stighed på 8 m/s (målt i 10 meters højde)”. Dette krav var gældende i forhold til både R og 

UR. 

Den 6. og 9. januar 2015 sendte R mails til UR, med en foreløbig model af tårnet og topmodu-

let, samt oplysninger om geometrien på soltårnet og topmodulet. Derudover sendte R en 3D-

model af tårnet, hvor topmodulets nordfacade var vist med fast beklædning. Det fremgik af 

mailen, at geometrien på tårnet var fastlagt og låst af kunden. Uden UR var blevet oplyst 

herom, blev der dog monteret perforerede plader på nordfacaden, hvilket betød at denne var 

åben i stedet for lukket.  

UR beregnede herefter vindlasten på soltårnet ved vindtunnelforsøg, med en model af soltår-

net som UR selv havde fremstillet. Den anvendte model havde en nordfacade med fast be-

klædning ligesom 3D-modellen.  

Tårnet blev for første gang taget i brug i marts 2016, og det viste sig, at de fastsatte krav ikke 

blev overholdt. Dette resulterede i en række afhjælpningsomkostninger for UE.  

Som følge af dette fremsatte UE et krav overfor både UR og R. R gjorde i den forbindelse gæl-

dende, at årsagen til svingningerne var et fejldesign fra UR’s side. UR påstod frifindelse med 

henvisning til blot, at have fulgt de oplysninger der var modtaget fra R. 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten fandt, at årsagen til svingningerne i al væsentlighed var opstået, da UR ikke 

ved udførelsen af vindtunnelforsøgene og beregningen af vindlast, havde taget højde for det 

store åbne facadeareal på nordfacaden med perforerede plader.  Spørgsmålet var derfor, hvem 

der bar ansvar for dette.  

Voldgiftsretten konstaterede, at 3D-modellen fremsendt af R til UR viste en nordfacade som 

var lukket, og at det i mailen fremgik at geometrien var ”fastlagt og låst af kunden”. UR kunne 

derfor med rette gå ud fra, at de modtagne oplysninger ville være gældende. På denne bag-

grund fandt voldgiftsretten, at UR ikke var ansvarlig for vindtunnelforsøgende og de efterføl-

gende forkerte beregninger.  

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 
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Kendelsen viser, at når en rådgiver giver oplysninger, som er fastlagte og låst, og som senere 

viser sig at være forkerte, da kan underrådgiveren ikke holdes ansvarlig for mangelfulde be-

regninger. Underrådgiveren må naturligvis gå ud fra, at de modtagne oplysninger er korrekte. 

Det må dog bemærkes, at såfremt oplysningerne åbenlyst er forkerte eller mangelfulde, så 

skal underrådgiveren reagere herpå.  

Som gengivet i TBB 2020.809 / Sag nr. C-14814 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 212   
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Er en betalingsgaranti stadig gældende på trods af manglende allonge? 
Resumé – UGENS DOM uge 15 

Kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo september 2020, og omhandler hvorvidt en 

underentreprenør (UE), der havde overtaget en igangværende underentreprise, kunne kræve 

betaling af et moderselskab der for sit datterselskab havde afgivet betalingsgaranti på trods af 

manglende allonge.  

Hovedentreprenøren, som var datterselskab (D) til et moderselskab (M), havde antaget en un-

derentreprenør (UE1) til at udføre porrebetonmontage. UE1 overdrog herefter sine aktiviteter 

til UE2, hvorefter UE2 anmodede M om en garanti for D’s betaling.  

Af en mail af 27. april 2018 anførte D, at garantien ville blive udstedt til UE2, men at der kræ-

vedes en allonge til den oprindelige kontrakt, hvoraf det skulle fremgå, at UE2 skulle overtage 

alle aktiviteter fra UE1 på samme betingelser. UE2 fremsendte dog aldrig et oplæg til allonge.  

M afgav moderselskabsindeståelsen til UE2 den 18. april 2018 til sikkerhed for D’s betaling. 

Den 10. juli 2018 sendte UE2 en mail til D, hvori UE2 bekræftede at alt kontraktarbejde pr. 

denne dato var overgået fra UE1 til UE2.  

19. juli 2018 blev D erklæret konkurs, hvorefter M bestred, at der forelå en bindende garanti.   

Der opstod herefter mellem UE2 og M tvist om, hvorvidt UE2 kunne kræve betaling på bag-

grund af den garanti, som M havde afgivet som moderselskab for datterselskabet.  

UE2 påstod, at M skulle anerkende, at garantien stod til sikkerhed for betaling ovenfor UE2 

hvorfor M skulle betale ca. 300.000 k. til UE2. M påstod heroverfor frifindelse.  

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist bemærkede voldgiftsretten, at D både havde bekræftet UE1’s overdragelse til 

UE2 og var bekendt med, at UE2 ønskede en sikkerhed for D’s betaling, for at have formalia i 

orden i forbindelse med at overtage UE1’s forpligtelser. Voldgiftsretten lagde herefter til grund, 

at D havde accepteret, at UE 2 overtog UE1’s kontraktuelle forpligtelser.   

Spørgsmålet var herefter, om den manglende fremsendelse af en allonge til kontrakten kunne 

begrunde, at sikkerheden for betalingen ikke var gældende. Voldgiftsretten anså ikke allongen 

som afgørende for sagen, idet denne alene ville være en formalisering af en allerede aftalt ord-

ning. 

Voldgiftsretten gav således UE2 medhold i hans påstand, hvorefter M blev dømt til at betale, 

som følge af betalingsgarantien.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Det vi kan lære af denne kendelse er, at selvom der ikke foreligger en konkret og klar aftale, 

kan handlinger tilkendegive og udvise accept af en aftale, således at aftalen anses for bin-

dende.  

Når en underentreprenør overtager en anden underentreprenørs aktiviteter på samme betin-

gelser, overtager underentreprenøren ikke kun underentreprenørens forpligtelser, men også 
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rettigheder, dvs. eventuelle betalingsgarantier. Såfremt andre betingelser skulle have været 

gældende ved en overtagelse af aktiviteter fra en underentreprenør til en anden, skulle der 

være formuleret en konkret og klar aftale om dette.  

Som gengivet i TBB 2021.145 /Sag nr. C-14862  

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 235  
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Hvordan kan TE miste sin afhjælpningsret?  
Resumé – UGENS DOM uge 16 

Kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører hvordan en 

totalentreprenør kan miste sin ret til afhjælpning.  

BH og TE indgik en aftale om opførelse af en lagerbygning, hvorefter BH påberåbte sig mangler 

som TE afviste.   

BH forklarede, at han ved en gennemgang af en eksisterende bygning havde gjort TE opmærk-

som på, at den nye bygning skulle ligne den eksisterende bygning mht. valg af materialer.  

TE gjorde gældende, at BH havde ophævet aftalen, hvorfor TE blev afskåret afhjælpningsret-

ten. Hertil påstod TE, at BH skulle betale ca. 500.000 kr. BH påstod heroverfor frifindelse og 

forklarede hertil, at selskabet hverken havde ophævet aftalen eller afskåret TE fra at afhjælpe.  

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist lagde voldgiftsretten til grund, at der forelå mangler af flere grunde. For det 

første fordi 8 planlys ikke var udført i glas som aftalt, hvilket medførte svagere lys. For det an-

det fordi bræddebeklædningen afstand til terræn ikke overholdte alment teknisk fællesejes af-

standskrav. For det tredje fordi væggene ikke var udført korrekt, hvilket stred imod alminde-

ligt brugte tolerancekrav. Hertil kom, at TE ikke havde bevist, at BH havde accepteret ændring 

af vinduerne eller godkendt fravigelse af krav ift. bræddebeklædningen og væggene.  

Efter bevisførelsen lagde voldgiftsretten til grund, at aftalen ikke var ophævet.  

Spørgsmålet var derefter om TE var blevet afskåret afhjælpningsretten.  

TE havde været modvillig overfor BH’s mangelskrav idet TE havde betinget afhjælpning af be-

taling af dele af kontraktsummen. Voldgiftsretten fandt hertil, at fordi TE afviste sit mangels-

krav, mistede han sin afhjælpningsret.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Når en entreprenør afviser et mangelansvar, mister han afhjælpningsretten. Herefter kan byg-

herren lade manglerne udbedre ved en tredjemand for den oprindelige entreprenørs regning.  

Som gengivet i TBB 2021.146 / Sag nr. C-15071  

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 237  
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Bygherre bar 1/3 af ansvaret for forsinkelse pga. egen skyld 
Resumé – UGENS DOM uge 17 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio september 2020, og vedrører en bygherre 

(BH), der skulle bære 1/3 af ansvaret for en forsinkelse som følge af egen skyld.  

BH og hovedentreprenør (HE) indgik den 1. juli 2016 en entreprisekontrakt om opførelse af 

seks nye rækkehuse fordelt på bygning A og bygning B. Afleveringen af byggeprojektet var sat 

til d. 1. august 2017 som dog blev udskudt til en 29. september 2017, efter aftale mellem par-

terne. Dagboden for overskridelse af denne frist var sat til 15.500 kr. pr. arbejdsdag.  

Den 18. december 2018 meddelte HE til BH, at bygning A var afleveret dagen forinden.  

Af mail den 21. december 2018 fastholdt BH fuldt dagbodskrav indtil bygning B var afleveret, 

idet man først kunne tilgå bygningerne, når begge bygninger var afleveret.  

Den 3. maj 2019 færdigmeldte HE bygning B til BH.  

BH mente, at byggeriet først kunne anses for afleveret den 17. juni 2019.  

BH krævede herefter dagbøder for forsinkelse.  

BH påstod, at HE skulle betale ca. 4.000.000 kr. BH mente, at forsinkelsen af byggeriet skyld-

tes HE’s langsommelighed samt manglende afdækning af byggeriet som medførte opfugtning 

af byggeriet.  

HE påstod heroverfor, at opfugtning skyldtes BH’s valg af fugtfølsomme materialer og at BH 

desuden ikke havde foreskrevet dette i udbudsmaterialet.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten lagde indledningsvist til grund, at forsinkelsen primært opstod grundet opfugt-

ning af byggematerialer som medførte fjernelse af skimmelsvamp. BH havde foretaget valg af 

fugt-følsomme materialer, herunder porebeton, og havde desuden ikke gjorde sig overvejelser 

om særlig afdækning af byggeriet under opførelsen eller foreskrevet dette i udbudsmaterialet.  

Selvom afdækningen ikke fremgik af udbudsmaterialet, burde HE have været opmærksom på, 

at porebeton optager fugt og således bør afdækkes.  

På den baggrund fandt voldgiftsretten, at både BH og HE var ansvarlige for forsinkelsen. An-

svaret skulle således fordeles med 1/3 til BH og 2/3 til HE.  

Dernæst tog voldgiftsretten stilling til spørgsmålet om dagsbod. Forsinkelsen regnes fra den 2. 

oktober 2017 indtil den 18. december 2018, hvor HE anmeldte bygning A afleveret. BH har så-

ledes krav på 2/3 dagbod á 15.500 kr. pr. arbejdsdag i 306 arbejdsdage i alt ca. 3.000.000 kr.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Det vi kan lære af denne kendelse er, at bygherren skal gøre sig bekendt med sit valg af mate-

rialer og såfremt disse er fugtfølsomme, bør bygherren gøre entreprenøren opmærksom på 

dette eller foreskrive i udbudsmaterialet, at materialerne kræver særlig afdækning.  
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Derimod kan entreprenøren dog ikke blot henvise til, at bygherren ikke havde oplyst, at mate-

rialerne krævede særlig afdækning, da en entreprenør selv bør være opmærksom på om ma-

terialerne kræver afdækning samt bruge sin sunde fornuft.  

Som gengivet i TBB. 2021.149 / Sag nr. C-15250 

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 241  
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Hvad skal der til for at ophæve samt få dagbøder pga. forsinkelse?  
Resumé – UGENS DOM uge 18 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo august 2020, og omhandler bl.a. spørgs-

målet om, hvornår en bygherre (BH) kan ophæve en kontrakt samt kræve dagbøder af en ho-

vedentreprenør (HE) som følge af forsinkelse.  

BH og HE indgik den 27. april 2017 en hovedentreprisekontrakt med en kontraktsum på ca. 

3.500.000 kr. HE skulle i den forbindelse bl.a. foretage udskiftning af altaner.  

Påbegyndelse af byggeriet var sat til ”Snarrest muligt og senest 8. maj 2017”, med en afleve-

ringstermin d. 13. november 2017, som dog blev rykket til den 15. december efter aftale. 

Det fremgik af et byggemødereferat af 8. december 2017, at indsendelse af byggetilladelse 

først var sket ”Lige nu”, hvorfor HE foreslog, at altanmonteringen blev udskudt til marts 2018.  

Den 19. juni 2018 foreslog HE en tidsplan, hvori altanerne kunne være færdige 13 uger efter 

BH’s godkendelse.  

Af et mødereferat af den 12. juli fremgik, at parterne aftalte, at HE skulle sætte gang i altaner-

ne, når BH havde betalt 150.000 kr.  

Den 16. juli skrev HE til BH, at altanerne havde ”Fået GO”, men at de stadig afventede en tids-

plan.  

Altanleverandøren skrev den 9. august, at altanmålene skulle godkendes af BH forinden mate-

rialet kunne fremsendes. Disse mål blev dog godkendt på et møde den 1. september.  

Den 6. september meddelte BH dog yderligere tvivl omkring altanmålene. HE fremsendte en 

pris herom den 27. september, men BH forholdt sig ikke til denne og meddelte heller aldrig de 

endelige altanmål.  

Med henvisning til AB 92 § 31, stk. 3 (nugældende AB 18 § 50, stk. 1) meddelte BH den 5. no-

vember til HE, at manglerne skulle være udbedret senest fredag den 9. november, ellers ville 

de blive afhjulpet af håndværkere.  

Den 12. november 2018 ophævede BH kontrakten overfor HE, med henvisning til AB 92 § 40, 

stk. 1 (AB 18 § 59, stk. 1), idet BH mente, at altanerne var væsentligt forsinkede.  

BH påstod, at HE skulle anerkende den af BH ophævede kontrakt, og at HE skulle betale hhv. 

tre beløb på ca. 800.000 kr., 700.000 kr. og 60.000 kr. Heroverfor påstod HE frifindelse.  

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist bemærkede voldgiftsretten, at HE som hovedentreprenør ikke var ansvarlig for 

projekteringen og byggetilladelser. Derudover lagde retten til grund, at der ikke forelå en tids-

plan for entreprisens udførelse på tidspunktet for kontraktens indgåelse.  

Herefter tog voldgiftsretten stilling til spørgsmålet om forsinkelse for så vidt angik altanerne.  

Voldgiftsretten fandt, at forsinkelsen af altanerne ikke var væsentlig, hvorpå HE blev frifundet.  

Voldgiftsretten tog herefter stilling til, om BH kunne kræve dagbøder af HE.  
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BH havde over en periode varslet dagbod ad flere omgange, som blev opgjort til værende 

400.000 kr., dog uden angivelse af beregningsgrundlaget. Efter noget tid opgjorde BH igen 

dagboden, nu til værende 20.000 kr. + 700.000 kr., dog igen uden angivelse af beregnings-

grundlaget. HE havde under hele forløbet afvist dagbodskravets berettigelse.  

Voldgiftsretten lagde til grund, at forsinkelsen primært beroede på aftalen mellem parterne og 

bygherrens forhold. Voldgiftsretten fandt således, at BH ikke havde godtgjort, at betingelserne 

for dagbod var opfyldt.  

Voldgiftsretten frifandt således HE for BH’s påstande om, at HE skulle anerkende den af BH op-

hævede kontrakt og betale dagbøder. 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

For at kunne ophæve en aftale som følge af forsinkelse, skal forsinkelsen være af en væsentlig 

karakter. Derudover må denne forsinkelse ikke bero på egne forhold. 

For at kunne kræve dagbod skal det kunne godtgøres, at betingelserne for at kræve dagbod er 

opfyldt. Heri ligger bl.a. at en bygherre ikke kan kræve dagbod på baggrund af egne forhold, 

samt at varsling af dagbøder bør angives både med beløb, periode og beregningsgrundlag. Det 

følger af voldgiftsrettens praksis, at varslingen skal være klar og utvetydig, og at et en bygher-

re først vil blive tilkendt dagbøder fra det tidspunkt hvor varslingen er sket korrekt. 

Som gengivet i TBB 2020.838 / C-15041  

Se afgørelsen i sin helhed her eller fra side 249  
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Hvor tydelig skal begæring om tidsfristforlængelse være?  
Resumé – UGENS DOM uge 19 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. hvorvidt en en-

treprenør har fremsat en tilstrækkelig og tydelig begæring om tidsfristforlængelse. 

Bygherre (BH) og entreprenør (E) indgik januar 2010 en entrepriseaftale. E skulle foretage en 

større ombygning af en ejendom. Arbejdet skulle afleveres den 14. september 2010, men blev 

først afleveret den 22. december 2010. 

Som følge af den forsinkede aflevering fremsatte BH et dagbodskrav for perioden den 15. sep-

tember til den 22. december 2010 på i alt 385.000 kr. E gjorde gældende, at dagbodskravet 

skulle bortfalde, eller nedsættes som følge af tidsfristforlængelse. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at det af entreprisekontrakten fremgik, at E havde 

ret til tidsfristforlængelse ved forsinkelse som BH var ansvarlig for. Voldgiftsretten fandt det 

godtgjort, at BH var ansvarlig for at tidsplanen blev forsinket, da E måtte afvente BH’s beslut-

ninger på en række punkter, samt at der på BH’s opfordring var bestilt hængsler fra Italien, 

som også forsinkede byggeriets aflevering.  

E havde i 7 mails til BH meddelt at tidsplanen blev forsinket, samt at man ikke var i stand til at 

levere dørene til tiden grundet manglende hængsler.  

Voldgiftsretten fandt, at de 7 mails fra E var en tilstrækkelig og tydelig begæring om tidsfrist-

forlængelse på baggrund af BH’s forhold – også selvom E ikke direkte anmodede om tidsfrist-

forlængelse. Som følge af dette, samt afgivne forklaring, fandt voldgiftsretten at E havde krav 

på tidsfristforlængelse. 

Dagbodskravet bortfaldt helt. Dette var bl.a. som følge af E’s ret til tidsfristforlængelse, men 

også BH’s mangelfulde varsling af dagbodskravet – som er beskrevet yderligere i UGENS DOM 

uge 31 2020 og uge 18 2021. 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Denne kendelse illustrerer, at en entreprenør ikke nødvendigvis skal være specifik i sin begæ-

ring om tidsfristforlængelse. Entreprenøren skal ikke fremsætte et krav om tidsfristforlængelse 

for en konkret periode på f.eks. 2 uger.  

I denne kendelse sender E flere mails hvori det fremgår at han ikke kan nå at levere til den af-

tale tid. Dette er en tilstrækkelig, og tydelig begæring om tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten 

stiller som udgangspunkt intet krav om, at E skal skrive direkte i mailen at der begæres tids-

fristforlængelse. 

Som gengivet i TBB 2014.975 / Sag nr. C-12660 
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Har entreprenøren en rådgivningspligt?  
Resumé – UGENS DOM uge 20 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og omhandler entrepre-

nørens indsigelsespligt (rådgivningspligt).  

I februar 2014 afgav en entreprenør (E) tilbud på belægningsarbejder på bygherres (BH) ejen-

dom. I maj udstedte E en ordrebekræftelse som foreskrev, at E skulle udføre et nyt asfaltslid-

lag inkl. opretning på et nærmere antal m2.  

I både tilbud og ordrebekræftelse foretog E forbehold mod sætninger og revner, der kunne 

henføres til det underliggende lag.  

I juni blev asfaltarbejdet udført.   

I juli reklamerede BH over revner i asfalten. Herefter opstod tvist om betaling for revnedannel-

serne.  

BH indhentede i 2019, et tilbud fra tredjemand på reparation af asfalten, som primært indebar, 

at det meste skulle laves forfra. Tilbuddet som lå på ca. 280.000 kr. blev krævet betalt af E 

 

Voldgiftsretten 

Skønsmanden vurderede, at revnerne opstod pga. den underliggende asfalt, at disse var syn-

lige forinden den nye asfalt blev lagt oven på og at der ville have været færre revner, hvis der 

var foretaget reparationer af gamle revner forinden. Derudover vurderedes det, at den af E 

valgte metode om at øge tykkelsen af slidlaget, ikke var tilstrækkelig til at sikre mod revner, 

hvorfor der i stedet burde være udført bassinudskiftning af arealer med synlige revner. 

Voldgiftsretten lagde herefter til grund, at det måtte have stået klar for E, at BH’s formål med 

at få udlagt et nyt asfaltslidlag, var for at opnå en pæn overflade uden revner.  

Voldgiftsretten fandt således, at E som professionel asfaltentreprenør burde have advaret BH 

om, at den løsning, som BH havde bestilt – lægning af et nyt slidlag oven på en gammel, rev-

net belægning – ville medføre revner.  

E fandtes således erstatningsansvarlig for de opståede revner uanset, at E havde foretaget for-

behold og uanset at E ikke var rådgiver for BH. 

BH opgjorde sit erstatningskrav til 280.000 kr. pba. det tilbud som blev afgivet af tredjemand. 

Erstatningen blev imidlertid sat til 40.000 kr. da E ikke skulle betale for bassinudskiftning, da 

dette ikke var en del af aftalen og fordi der skulle ske fradrag pga. den tid, der allerede var 

gået af det udførte slidlags forventede tid.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Entreprenøren har en rådgivningspligt som indebærer, at entreprenøren skal oplyse om de for-

hold/konsekvenser der kunne opstå ved valg af bestemte metoder eller materialer. Dette er 

særligt vigtigt, når det er entreprenøren der har anført metoden. Entreprenøren der er den 

professionelle part må være vidende om, hvilke konsekvenser der kan opstå, og skal således 

rådgive om disse.  
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Entreprenøren kan således ikke blot fralægge sig ansvaret ved at tage forbehold eller eventuelt 

henvise til ikke at være rådgiver. Ved tilsidesættelse af rådgivningspligten kan der pådrages 

erstatningsansvar. 

Som gengivet i TBB 2021.182 / C-15272 
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Hvornår giver udbudsmangler ret til ekstrabetaling?  
Resumé – UGENS DOM uge 21 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører en situation 

hvor der ikke forelå udbudsmangler som kunne give leverandør krav på ekstrabetaling. 

Et boligselskab ønskede i 2014 at ombygge 24 eksisterende lejligheder til 30 lejligheder.  

Boligselskabet havde antaget TR som totalrådgiver og UR var underrådgiver.  

UR fremsendte udbudsmaterialet d. 11. juli til leverandør (L). Af udbudsmaterialet fremgik, at 

arbejdet bl.a. omfattede: ”Køkkener, badeværelser og garderobeskabe (…)” og det var bl.a. 

angivet, at ”Der leveres og monteres garderobeskabe i boliger”.  

L fremsendte 20. august tilbud på ca. 1.100.000 kr. Den 16. september skrev UR til L, at UR 

havde lavet en fejl i fagbeskrivelsen, idet der ikke var angivet garderobeskade i værelserne. 

Herefter opstod tvist om L havde krav på ekstrabetaling for disse 120 garderobeskabe.  

Den 18. september sendte L en revideret pris på ca. 1.200.000 kr.  

Herefter indgik boligselskabet og L, under anvendelse af AB 92, aftale på baggrund af L’s tilbud 

af 20. august med nogle reguleringer. Antallet af garderobeskabe blev dog ikke drøftet mellem 

parterne i forbindelse med denne aftale.  

L fremsatte herefter krav om betaling af forskellen mellem tilbuddet og den reviderede pris.  

L havde underskrevet aftalen uden forbehold, idet L efter sin egen forklaring antog, at UR var 

bekendt med, at de 120 garderobeskabe var en tillægsydelse. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at L havde afgivet et tilbud ud fra det udbudsma-

teriale der bl.a. omfattede arbejdsbeskrivelser hvori var angivet, at arbejdet omfattede garde-

robeskabe.  

Efter bevisførelsen fandt voldgiftsretten således, at L havde afgivet tilbud indeholdende en al-

lerede foretaget regulering for tillægsydelser og at L heller ikke havde krævet ændringer i kon-

trakten efter han blev bekendt med garderobeskabene.   

L kunne således ikke kræve betaling for de 120 garderobeskabe.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

For at reviderede tilbud får betydning senere hen er det vigtigt, at disse indarbejdes i kontrak-

ten. Dette kan gøres på flere måder. For det første kunne L forinden aftalens indgåelse, have 

foretaget forbehold om tillægget. For det andet kunne L under drøftelserne om kontrakten, 

krævet ændringer i forbindelse med tillægget eller gjort det klart og tydeligt at boligselskabet 

forpligtes til at betale for de 120 garderobeskabe efter kontraktens indgåelse som en tillægs-

ydelse. For det tredje kunne L under byggeriet havde gjort UR og boligselskabet opmærksom 

på, at de 120 garderobeskabe bør anses som tillæg. Det er igen vigtigt som altid, at udforme 

en klar og tydelig kontrakt.  
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Hvilke kriterier vurderer voldgiftsretten kontraktsmangler ud fra? 
Resumé – UGENS DOM uge 22 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. hvorvidt der er 

tale om en kontraktsmangel i forbindelse med pudsningen af facader, og hvordan voldgiftsret-

ten vurderer dette.  

Den 29. januar 2010 indgik hovedentreprenør (HE) og bygherre (BH) aftale om ombygning af 

ejendom. Der blev i den forbindelse udarbejdet projektbeskrivelse og tegninger af et arkitekt-

firma (A). 

Det fremgik af projektbeskrivelsen at alle facader skulle pudses og finpudses med ”indfarvet 

hydraulisk kalkmørtel fra Jura kalk”. Skønsmanden konstaterede at der kun var blevet finpud-

set med ovenstående, hvorimod der blev grovpudset med cementbaserede materialer. I for-

bin-delse hermed oplyste skønsmanden at dette var udtryk for normal standard, og at udførel-

sen var håndværksmæssig korrekt. 

A som havde udarbejdet projektbeskrivelsen forklarede at hensigten var, at både grov og fin-

pudsningen skulle ske med indfarvet hydraulisk kalkmørtel fra Jura kalk, da dette tidligere var 

blevet anvendt på ejendommen.  

BH gjorde gældende at facaderne ikke var udført kontraktsmæssigt da der var blevet grovpud-

set med cementbaserede materialer, og ikke indfarvet Jura kalk. Som følge heraf fremsatte BH 

et krav på ca. 410.000 kr. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten begrundede sin afgørelse af hvorvidt der var tale om en kontraktuel mangel 

ved at gennemgå en række kriterier.  

For det første lagde voldgiftsretten vægt på, at projektbeskrivelsen var tvetydig. Projektbeskri-

velsen angav ikke direkte, at både grov- og finpudsningen skulle være med indfarvet Jura 

kalk.  

Dernæst lagde voldgiftsretten vægt på, at anvendelsen af cementbaserede materialer var 

sædvanlig, og at arbejdet var udført efter normal standard. Som følge af dette bemærkede 

voldgiftsretten, at det klart og tydeligt burde have fremgået af projektet, hvis det var tilsigtet 

at Jura kalk skulle anvendes som både grov- og finpuds.  

Til sidst lagde voldgiftsretten vægt på, at pudsningen af facaderne var et særdeles synligt ar-

bejde, samt at det tog tid at udføre. Tilsynet burde derfor have stoppet arbejdet, såfremt man 

mente at der var tale om en afvigelse fra projektet. 

På baggrund af ovenstående fandt voldgiftsretten ikke at der var tale om en kontraktsmangel, 

hvorfor BH’s krav ikke blev taget til følge.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Udgangspunktet i AB 18 er i medfør af § 47. stk. 1 jf. § 12, stk. 1., at der er tale om en man-

gel når arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med aftalen. En kontraktuel mangel, er en 
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mangel som håndværksmæssigt ikke fejler noget, men som ikke stemmer overens med hvad 

der er aftalt.  

Denne kendelse giver udtryk for, at voldgiftsrettens afgørelse af hvorvidt der er tale om en 

kontraktsmangel bygger på flere kriterier. Der er tale om en kontraktsmangel når beskrivelsen 

af hvad der skal udføres er tvetydig, når det arbejde der er udført er sædvanligt, og det ikke 

fremgår klart og tydeligt af beskrivelsen hvad der er tilsigtet, og når arbejdet er synligt og 

langvarigt men ikke bliver stoppet af tilsynet.  

Som gengivet i TBB 2014.975 / Sag nr. C-12660 
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Kan E selv foretage afhjælpning, hvis han fraviger tidsplanen?  
Resumé – UGENS DOM uge 23 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio august 2020, og vedrører bl.a. spørgsmålet 

om hvorvidt totalentreprenør (TE) og bygherre (BH) havde indgået aftale om, at TE skulle fo-

restå afhjælpningen, samt om BH var berettiget til at lade afhjælpningen ske hos tredjemand. 

TE og BH indgik i 2010 en totalentreprisekontrakt vedrørende om- og tilbygning af en skole. 

Den forventede aflevering blev sat til den 12. oktober 2011, men byggeriet blev først endeligt 

afleveret den 16. maj 2012.  

Der blev efterfølgende i skønserklæringen konstateret mangler ved tagkonstruktionen bl.a. i 

form af et højere fugtindhold end forventet. Skønsmanden foreslog i den forbindelse en af-

hjælpningsløsning, og anslog at de samlede omkostninger for arbejderne ville blive 3.450.000 

kr. Det var i sagen ubestridt at tagkonstruktionen led af mangler, og at TE var ansvarlig for 

disse. Det var ligeledes ubestridt, at skønsmandens afhjælpningsløsning skulle følges. 

TE havde angivet en byggeperiode for afhjælpningen fra den 13. april til den 1. august, hvor 

det nye skoleår startede igen. Afleveringsfristen var for BH en forudsætning for, at TE selv 

kunne afhjælpe manglerne. TE meddelte på et møde den 4. april, at afhjælpningen senest 

kunne påbegyndes 14 dage efter 13. april 2016. 

BH besluttede som følge af dette den 4. april 2016, at afbryde samarbejdet med TE, og i ste-

det lade manglerne udbedre af tredjemand. Der opstod herefter tvist om dette, da TE påstod 

at, at der mellem parterne var indgået aftale om, at TE skulle forestå afhjælpningen. TE gjorde 

gældende, at BH ikke var berettiget til at lade tredjemand foretage afhjælpningen.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten skulle tage stilling til om der mellem BH og TE var indgået aftale om, at TE 

skulle afhjælpe manglerne, og om BH i givet fald var berettiget til at lade tredjemand foretage 

afhjælpningen eller ej. 

BH havde i september 2015 forespurgt, om TE var indstillet på at foretage afhjælpning af tag-

konstruktionen efter skønsmandens anvisninger, hvilket TE accepterede. Parterne blev derud-

over enige om, at en indbyrdes uenighed om et tilbagehold af et tilgodehavende, ikke skulle 

have indflydelse på afhjælpningen. Der blev fra perioden oktober-november 2015 fremlagt en 

række breve, hvor parternerne hver især gav udtryk for deres syn på ”den videre håndtering 

af afhjælpningen”. 

På denne baggrund fastslog voldgiftsretten, at parterne havde indgået aftale om, at TE skulle 

foretage afhjælpningen af manglerne ved tagkonstruktionen. 

Spørgsmålet var dernæst, om BH var berettiget til at lade tredjemand foretage afhjælpning, 

som følge af at TE senest ville påbegynde afhjælpningen 14 dage efter den 13. april. Voldgifts-

retten slog på baggrund af de foreliggende projektoplysninger og bevisførelsen fast, at der ikke 

var grundlag for at antage, at arbejderne ikke kunne være færdiggjort til den 1. august 2016, 

på trods af den senere påbegyndelse af afhjælpningen.  

Voldgiftsretten fandt derfor, at BH ikke var berettiget til den 4. april 2016 af afbryde samarbej-

det med TE.  
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Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Kendelsen viser at udgangspunktet er, at entreprenøren selv må afhjælpe eget mangelfulde 

arbejde. Hvis entreprenøren uberettiget bliver frataget muligheden for at afhjælpe egne mang-

ler, kan bygherren ikke kræve erstatning udover hvad entreprenørens egen afhjælpning ville 

havde kostet. Hvis situationen i denne kendelse havde været, at entreprenøren beviseligt ikke 

kunne nå at afhjælpe manglerne inden den fastsatte frist, ville bygherren formentligt være be-

rettiget til at afhjælpe manglerne hos tredjemand. Det afgørende er ikke begyndelsen af af-

hjælpning, men om afhjælpning kan være færdiggjort inden den aftalte frist. 

Som gengivet i TBB 2020.830 / Sag nr. C-14788 
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TE krævede betaling af BH for en allerede overdraget kontrakt 
Resumé – UGENS DOM uge 24 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo oktober 2020, og vedrører en bygherre der 

var frigjort fra betaling til et konkursbo, da kontrakten var overdraget til et andet selskab, som 

bygherren allerede havde betalt til.  

Totalentreprenør (TE) indgik i 2015 to kontrakter med en bygherre (BH), hvorefter TE skulle 

projektere og opføre en ejendom. Parterne havde aftalt at ABT 93 fandt anvendelse og at Sel-

skabet (S) indestod som selvkautionist for TE’s forpligtelser i henhold til kontrakterne.  

Den samlede entreprisesum udgjorde 19,5 mio. kr.  

TE blev taget under konkursbehandling d. 16. januar 2019. 

Konkursboet krævede betaling af BH for arbejde udført i december 2018, som BH herefter 

nægtede at betale, da BH allerede havde betalt S for arbejdet og at kontrakterne var overdra-

get fra TE til S pr. 1 december 2018. TE anførte derimod, at kontrakterne på dette tidspunkt 

ikke var blevet overdraget.  

Derudover blev der af S d. 31. december 2018 udstedt en faktura, som BH godkendte. 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at der ikke forelå skriftlig dokumentation for over-

dragelsen. Overdragelsen var alene omtalt på et byggemøde der skulle have været afholdt d. 

9. januar 2019, men først blev afholdt på dagen for konkursdekretet den 16. januar 2019. Af 

byggemødereferatet fremgik, at tidsplanen skulle revideres, da der havde været stop på grund 

af entrepriseoverdragelse. Voldgiftsretten fandt således, at disse referater ikke var tilstrække-

ligt grundlag til at tilsidesætte forklaringerne om, at kontrakterne var blevet overdraget alle-

rede pr. 1. december 2018.  

Voldgiftsretten lagde således til grund, at TE pr. 1. december 2018 med BH’s samtykke havde 

overdraget sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakterne til S. S var således beret-

tiget til at fakturere for arbejdet udført i december 2018 som sket.  

BH frifandtes således for det rejste krav.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

På trods af, at der ikke foreligger klar dokumentation om overdragelse af en kontrakt, kan 

overdragelsens grundlag følge af omstændighederne samt fremsendelser/godkendelser af fak-

turaer. Hertil kommer, at det formentlig var nødvendigt at overdrage kontrakterne allerede pr. 

1. december, for at hindre at byggeret ville være gået helt i stå som følge af TE’s økonomiske 

problemer.  

Som gengivet i TBB.2021.207 / Sag nr. C-15284 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 301 
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Rådgiver pålagt ansvar for manglende projektering af skybrudssikring 
Resumé – UGENS DOM uge 25 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo oktober 2020, og vedrører en totalråd-gi-

ver der blev pålagt ansvar for projekteringsfejl som følge af manglende skybrudssikring.  

En skole indgik i juli 2013 aftale med totalrådgiver (TR) om teknisk rådgivning og bistand i for-

bindelse med ombygning af skolen. ABR 89 var vedtaget mellem parterne.  

Der opstod herefter tvist om, hvorvidt TR havde begået fejl ved ikke at have projekteret for-

nøden skybrudssikring.  

Skolens påstand var, at TR skulle betale 1,2 mio. kr. i erstatning. TR påstod heroverfor frifin-

delse.  

Af et kontraktbilag var det anført, at TR i henhold til sit tilbud af 29. maj 2014 bl.a. skulle le-

vere ”risikoanalyser”. Det var dog ikke nærmere præciseret, hvilke risikoanalyser der skulle 

udføres.  

 

Voldgiftsretten   

Voldgiftsretten lagde indledningsvist til grund, at skybrud ikke var omhandlet i henhold til de 

omtalte risikoanalyser, og at der ikke var udarbejdet en selvstændig analyse vedrørende sky-

brud.  

Voldgiftsretten fandt derefter, at R havde handlet ansvarspådragende ved at projektere en 

bygning i en storby med niveaufri adgang og en gulvkote uden at foretage risikoanalyser af 

mulig vandindtrængen ved skybrud. Hertil blev det bemærket, at dette måtte gælde, uanset at 

risikoanalyser i henhold til skybrud ikke var aftalt mellem parterne.  

TR skulle således erstatte 100.000 kr. til dækning af skolens udgifter til projektering af sky-

brudssikring og 150.000 kr. til dækning for den merudgift, der er en følge af, at TE ikke var 

opmærksom på problematikken 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Selvom risikoanalyse af vandindtrængen ved skybrud ikke direkte er aftalt mellem parterne, er 

mangel på en sådan analyse en ansvarspådragende handling, da det må anses som almindeligt 

kendt, at man ønsker at foretage sikring mod mulighed for sådanne skader.      

Som gengivet i TBB. 2021.169 / Sag nr. C-15328 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 304 
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Hvilke kriterier vurderer voldgiftsretten passivitet ud fra? 
Resumé – UGENS DOM uge 26 

Kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo oktober 2020, og vedrører en bygherre der 

ikke havde godtgjort, at rådgivning var mangelfuld, og blev derfor dømt til at betale rådgivers 

honorar.  

Den 7. september 2016 indgik en bygherre (BH) og en rådgiver (R) en aftale, hvorefter R 

skulle yde rådgivning vedrørende et 1-etagehus. ABR 89 var vedtaget mellem parterne.  

R havde den 27. oktober fremsendt en faktura på ca. 45.000 kr. BH påstod heroverfor at have 

et erstatningskrav mod R i forbindelse med R’s tidligere rådgivning vedrørende samme ejen-

dom og nægtede derfor at betale.  

Den 27. juni 2017 anlagde BH sag mod R ved byretten med krav om erstatning for den første 

mangelfulde rådgivning fra R’s side. Ved byretten blev R frifundet, således at BH frivilligt skulle 

betale fakturaen til R. Imidlertid nægtede BH fortsat at betale, idet BH påstod, at også den 

rådgivning, der var grundlaget for fakturakravet, havde været mangelfuld, og at R’s krav var 

bortfaldet ved passivitet. R mente heroverfor, at der ikke var begået fejl, og at BH’s krav var 

bortfaldet ved forældelse eller passivitet.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten lagde til grund, at BH ikke havde godtgjort, at der var mangler ved R’s rådgiv-

ning eller at R skulle have handlet erstatningspådragende. Allerede af denne årsag var der ikke 

grundlag for at tage stilling til, om BH’s krav måtte være bortfaldet ved forældelse eller passi-

vitet. BH skulle således betale fakturakravet.   

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Et krav kan kun anses som bortfaldet, som følge af passivitet, hvis der foreligger særlige om-

stændigheder. Særlige omstændigheder er eksempelvis tilkendegivelser eller undladelser fra 

kreditors side, som kunne indikere en afståelse fra at gøre kravet gældende. Hvornår der ind-

træder passivitet afgøres ud fra en konkret vurdering af parternes aftaleforhold samt de øvrige 

omstændigheder. Derudover bør passiviteten ikke først gøres gældende i svarskriftet – som i 

den konkrete sag - men allerede ved sagens indledning.    

Som gengivet i TBB. 2021.204 / Sag nr. C-15223 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 307 

  



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 54 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Underentrepenør ansvarlig for ”nomineret leverandørs” forsinkelse 
Resumé – UGENS DOM uge 27 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og vedrører en under-entre-

prenør der var ansvarlig for ”nomineret leverandørs” forsinkelse, men ikke for forsinkel-se for-

årsaget af omlevering pga. mangler.  

En bygherre (BH) havde antaget en hovedentreprenør (HE) til at udføre en ny kontoretage 

oven på en eksisterende bygning. HE indgik herefter d. 24. september 2018, på grundlag af AB 

92, en aftale med en underentreprenør (UE), som skulle udføre vindues- og facadearbejde.  

BH havde i kontraheringsfasen anvist, at en svensk leverandør (L) skulle levere glas til sydfa-

caden, dvs. at BH havde foreskrevet en ”nomineret leverandør”.  

I kontrakten var UE fraskrevet hæftelse for mangler ved leverandørens ydelse med henvisning 

til, at UE ikke havde haft indflydelse på valget af leverandør.  

Vindues- og facadearbejderne blev herefter forsinket og HE krævede derfor erstatning for på-

førte udgifter som følge af forsinkelsen.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten lagde indledningsvist til grund, at forsinkelsen skyldtes, dels at vinduesparti-

erne blev leveret for sent af L, dels at der var kvalitetsmangler ved leverancen som måtte ud-

skiftes.  

Dernæst fandt retten, at der ikke var aftalt dagbod, da der ikke var aftalt nogen dagsbodssats, 

og da parterne i deres korrespondance havde lagt til grund, at de almindelige erstatningsregler 

var gældende. HE kunne derfor kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.  

UE havde ved kontrakten påtaget sig at levere glaselementerne, hvorefter UE bestilte glasset 

hos L og UE fandtes derfor at være ansvarlig efter det almindelige entreprenøransvar.  

Derimod fandt retten, at UE ikke var ansvarlig for den forsinkelsesperiode der kunne henføres 

til kvalitetsmangler og omlevering af glas, og som udgjorde den resterende forsinkelsesperiode 

frem til afleveringen. Årsagen til dette var, at HE havde fremsendt en glasløsning der var util-

strækkeligt afprøvet og at UE havde taget forbehold for denne del af leverancen.  

HE fik således delvis medhold og UE blev således holdt delvis ansvarlig.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Såfremt der ikke foreligger indikationer på en aftalt dagbod, herunder f.eks. drøftelse om 

dagsbodssats, gælder de almindelige erstatningsregler.  

Dernæst er det værd at bemærke, at underentreprenøren er ansvarlig for leverandørens for-

sinkelse efter det almindelige entreprenøransvar, da underentreprenøren ikke har bestridt val-

get af leverandøren og da det er underentreprenøren der har bestilt glasset hos leverandøren. 

Dette gælder uanset det faktum, at det er bygherren der har foreskrevet leverandøren.  

Som gengivet i TBB.2021.184 / Sag nr. C-15316 
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Hvornår er en reklamation for sen? 
Resumé – UGENS DOM uge 28 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo september 2020, og vedrører en for sen 

reklamation over mangelfuld maling af leverede badekabiner.  

Mellem leverandør (L) og totalentreprenør (TE) opstod tvist, om L’s tilgodehavende for levering 

af badekabiner til TE. TE påstod, dels at L havde leveret badekabiner med vægge, som ikke 

opfyldte det ifølge TE aftalte om maling, dels at L havde leveret skabe med sider i hvidt mela-

nin fremfor de ifølge TE aftalte hvidmalede sider.  

TE havde modtaget kabinerne i februar 2016 og først reklameret over mangler ved malingen i 

september 2016.  

L mente ikke, at der forelå mangler og påstod, at TE under alle omstændigheder havde rekla-

meret for sent.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten fandt indledningsvist, at TE havde fortabt sit krav vedrørende badekabinernes 

vægge, som følge af for sen reklamation. Hertil henviste voldgiftsretten til købelovens §§ 51-

52.  

TE havde oplyst, at TE ikke havde mulighed for at konstatere manglerne, da han manglede lys 

og byggestrøm. Dette blev dog af voldgiftsretten tilsidesat med henvisning til, at TE kunne 

have anvendt en ”kraftig batteridreven lampe eller lygte”.  

For så vidt angår kravet om maling af siderne på skabene, lagde voldgiftsretten til grund, at 

parterne havde indgået en ændringsaftale og at disse kabiner først blev leveret i februar 2016. 

TE havde således ved mail af 26. februar 2016 reklameret rettidigt vedrørende skabene. 

TE fik således delvis medhold idet retten fandt, at TE havde reklameret rettidigt vedrørende 

skabene, men ikke for så vidt angår væggene.   

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Efter købelovens § 51 og § 52 samt almindelige obligationsretlige principper, har køberen pligt 

til at undersøge det købte når det er leveret. Derudover skal køberen i handelskøb reklamere 

straks og ellers uden ugrundet ophold, efter en mangel er eller burde være konstateret. TE kan 

ikke bortforklare sig ved at henvise til at der ikke var tilstrækkeligt lys, da TE let kunne have 

fundet en løsning til at opfylde undersøgelsespligten. For at KBL § 51 skulle være tilsidesat, 

skulle der således have foreligget umulighed for at opfylde undersøgelsespligten.   

Som gengivet i TBB.2021.135 / Sag nr. C-14824 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 317  
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Bygherre havde direkte krav mod totalentreprenørs rådgiver 
Resumé – UGENS DOM uge 29 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo oktober 2020, og vedrører en bygherre der 

havde et direkte krav mod totalentreprenørens rådgiver på deliktsgrundlag, hvorved bygherren 

kom uden om den absolutte reklamationsfrist i ABR 89.  

Et ejendomsselskab og en rådgiver (R) oprettede i marts 2007 et aftaledokument til en alle-

rede eksisterende totalentreprisekontrakt.  

Af aftalen fremgik, at R skulle yde arkitektrådgivning i henhold til ABR 89 vedrørende 28 plan-

lagte boliger, herunder projektering til myndighedsgodkendelse og detailprojektering som 

skulle ske i samarbejde med en totalentreprenør. Aftalen var ikke underskrevet af nogen af 

parterne. 

I maj 2007 indgik ejendomsselskabet som bygherre med en totalentreprenør (TE) aftale om 

opførelse af boligerne.  

Den 29. maj 2007 indgik TE og R en rådgivningsaftale som omfattede arkitektrådgivning i hen-

hold til ABR 89 vedrørende boligerne.   

Den 29. maj 2007 afsendte R tegningsmateriale, hvori anvendelsen af vindgips var forskrevet. 

Af R’s tegning af den 25. juni 2007 var imidlertid foreskrevet anvendelse af vindpap, hvilket 

arbejdet blev udført efter. Den 27. november 2007 udstedte kommunen byggetilladelse, hvor-

efter overflader på vægge samt lofter skulle udføres som mindst klasse 2-beklædning, jf. BR-S 

98. Der var enighed om, at vindgips opfyldte kravene til klasse 2-beklædning, mens vindpap 

ikke gjorde.  

Den 28. januar 2009 meddelte R til kommunen, at byggeriet nu kunne færdigmeldes.  

I januar 2018 modtog R skriftlig reklamation over vindspærren. I november 2018 anlagde 

ejendomsselskabet voldgiftssag.   

Ejendomsselskabet påstod, at R havde handlet ansvarspådragende ved at have udarbejdet 

tegningen af den 25. juni 2007, hvor der som vindspærre var foreskrevet vindpap i stedet for 

vindgips som i den oprindelige tegning.  

R gjorde bl.a. gældende, at vindspærren blev ændret fra vindgips til vindpap på ordre af TE 

som led i en sparerunde.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten lagde indledningsvist til grund, at sagen skulle afgøres efter reglerne om erstat-

ning uden for kontrakt, da det ikke var godtgjort af R, at aftalen var underskrevet. Da der var 

tale om ansvar uden for kontrakt, og da ABR 89 ikke var aftalt mellem parterne, fandt reglerne 

om ansvarsophør som følge af forældelse eller passivitet i ABR 89, pkt. 6.2.3.1 og 6.2.3.2 ikke 

anvendelse.  

Eftersom R havde foreskrevet anvendelse af vindpap i stedet for vindgips, fandt retten således, 

at ejendomsselskabet kunne rette et direkte erstatningskrav mod R.  

Derudover havde R ikke bevist, at TE havde varslet en sparerunde, eller at R havde advaret TE 

og ejendomsselskabet tilstrækkeligt mod ændringen af gipsen  
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Spørgsmålet var herefter, om ejendomsselskabets krav var bortfaldet efter forældelsesloven.  

Retten fandt, at forældelsesfristen på 10 år skulle løbe fra tidspunktet for den ansvarspådrag-

ende rådgivning, som var den 13. februar 2008, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 2 (5).  

Herefter var spørgsmålet, (1) om forældelsesfristen var afbrudt som følge af, at ejendomssel-

skabet havde anlagt en civil sag – som dog den 12. oktober 2018 blev afvist som henhørende 

under voldgift - eller (2) om det havde været åbenbart, at stævningen ikke kunne føre til en 

realitetsafgørelse, jf. forældelseslovens § 20, stk. 2, nr. 1.  

Voldgiftsretten fandt ikke, at sagsanlægget var ”åbenbart” utjenligt. Ejendomsselskabet fore-

tog stævning den 12. februar 2018 og således mindre end 10 år efter, at forældelsesfristen var 

begyndt at løbe, hvorfor der skete afbrydelse af forældelsesfristen. Da voldgiftssagen blev an-

lagt den 7. november 2018, hvilket var inden 1 år efter afbrydelsen, var ejendomsselskabets 

krav således ikke forældet.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Rådgiveren har som arkitekt og rådgiver for TE en rådgivningspligt som indebærer, at rådgive-

ren skal oplyse og advare om anvendelsen af bestemte materialer. Såfremt entreprenøren 

skulle foretrække anvendelsen af et bestemt materiale, bør rådgiveren klart og tydeligt oplyse 

om konsekvenserne ved denne anvendelse. Ved tilsidesættelse af rådgivningspligten kan der 

således pådrages erstatningsansvar. I den konkrete sag gør karakteren af den begåede fejl, at 

bygherren kan søge erstatningskrav på deliktsgrundlag.  

Som gengivet i TBB 2021.198 / Sag nr. C-14903 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 331   
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Entreprenør tilkendt erstatning for bygherreforsinkelse 
Resumé – UGENS DOM uge 30 

Kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio april 2021, og vedrører en entreprenør der 

fik tilkendt erstatning for bygherreforsinkelse.  

I december 2014 indgik en totalentreprenør (TE) og en bygherre en kontrakt om projektering 

og udførelse af et byggeri på et byggefelt betegnet B9.  

Projektets størrelse, placering, krav til udførelse og antal entreprenører medførte, at byggeriet 

blev svært komplekst, hvilket bygherren havde undervurderet. Under byggeriet havde bygher-

ren bl.a. truffet beslutning om at opføre et parkeringshus på nabofeltet B10. Dette fik altafgø-

rende betydning for indretning og logistik på byggepladsen, herunder tilkørselsforholdene til 

byggefelt B9 samt valg af kranplaceringer og krantyper. Det var bl.a. blevet umuliggjort at an-

bringe en bæltekran til opførelse af byggeri på B9. TE måtte i stedet stille en tårnkran på et 

areal imellem de to felter, hvilket nødvendiggjorde etablering af betonfundament til kranen.  

Som følge af flere forhold der gjorde projektet mere og mere komplekst, blev projektet for-sin-

ket, hvorfor TE fremsatte økonomiske krav, samlet opgjort til over 70 mio. kr. BH påstod her-

overfor frifindelse og fremsatte krav om dagbodsbetaling for påstået entreprenørforsinkelse 

opgjort til ca. 17 mio. kr.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten lagde indledningsvist til grund, at BH ikke havde magtet at styre det komplekse 

byggeri. BH havde været årsag til, at der var opstået flere problemer, og at byggeriet således 

var blevet så komplekst.   

Voldgiftsretten fandt derfor, at forsinkelserne skyldtes bygherrens forhold, jf. ABT 93 § 24, stk. 

1, nr. 2.  

Yderligere fandt Voldgiftsretten, at BH’s ageren udløste erstatningsansvar over for TE efter ABT 

§ 27, stk. 1, nr. 1. TE fik således tilkendt erstatning for hindringer, ændringer og forstyrrelser. 

TE blev desuden frikendt for BH’s dagbod, da retten fandt, at der ikke forelå en dagbodsudlø-

sende sluttermin, da parterne ikke var blevet enige om en ny tidsplan. Hertil kom, at TE havde 

ret til tidsfristforlængelse frem til den 3. september 2018.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Bygherren har afgørende betydning for byggeriet, hvorfor det er bygherren ansvar at optimere 

koordinering og styring af byggeprocessen samt samarbejdet mellem aktørerne på projektet, 

således at der skabes et flow i byggeriet og et godt arbejdsmiljø. Såfremt forsinkelserne såle-

des skyldes bygherrens forhold, kan entreprenøren kræve erstatning, jf. ABT § 27, stk. 1, nr. 

1, jf. ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 2.  

Som gengivet i TBB.2021.790 / Sag nr. C-14345 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 339  
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Kan rådgiverens fejl være årsag til, at bygherren ikke får erstatning?  
Resumé – UGENS DOM uge 31 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio april 2021, og vedrører en rådgiver der 

havde handlet ansvarspådragende, men bygherren havde ikke lidt noget tab.  

I 2010 havde en bygherre antaget en rådgiver (R) til at projektere en støttemur på en ejen-

dom. 

I 2015 blev det konstateret, at støttemuren var begyndt at skride. R anerkendte, at der var 

sket en fejlprojektering af støttemuren, således at armeringen af støttemurens bundplade var 

utilstrækkelig. R iværksatte og betalte derfor foranstaltninger til aflastning af støttemuren. 

I 2016 overdrog bygherren ejendommen til BH-S ApS. Af købsaftalen fremgik, at ejendommen 

blev overdraget med de forefundne skader, efter at støttemuren var begyndt at skride. Derud-

over var det foreskrevet, at køber indtrådte i sælgeres rettigheder over for sælgers rådgivere i 

relation til følgerne af, at støttemuren var begyndt at skride.  

I maj 2019 stillede BH-S krav om erstatning af R, som følge af fejlprojekteringen.  

R anerkendte, at have handlet ansvarspådragende ved at fejlprojektere støttemuren, herunder 

bl.a. ved at fejlberegne mængden af armering.   

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist fandt retten, at fejlprojekteringen af støttemuren medførte en ekstra udgift på 

100.000 kr. ved opførelse af et boligkompleks med parkeringskælder på ejendommen. Støtte-

murens manglende armering kunne derfor afhjælpes ved en merudgift på 100.000 kr.  

Imidlertid fandt retten, at såfremt støttemuren havde været projekteret korrekt fra starten af, 

ville det have medført en tillægspris på 250.000 kr. Den manglende armering havde således 

medført en oprindelig besparelse på 250.000 kr.  

BH-S havde derfor ikke lidt noget tab, hvorfor R blev frifundet.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

I dette tilfælde fik BH-S ikke tilkendt noget erstatning fordi R’s fejl ved projekteringen havde 

gjort støttemuren ’billigere’ og fordi BH-S ved opførelse af et boligkompleks med parkerings-

kælder, alligevel ville være nødt til at foretage en sammenbygning af støttemuren og parke-

ringskælderen. BH’S tab(merudgiften) blev derfor fratrukket den besparelse(tillægsprisen), 

som BH-S opnåede ved projekteringsfejlen, hvilket medførte, at der ikke forelå et egentligt 

tab.  

Husk som altid, at der skal foreligge årsagssammenhæng, påregnelighed, et dokumenteret tab 

og der skal være handlet ansvarspådragende.   

Som gengivet i TBB.2021.809 / Sag nr. C-15119 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 347  
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Hvornår er en betaling rettidig?  
Resumé – UGENS DOM uge 32 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio april 2021, og vedrører hvornår der sker 

rettidig betaling.  

Spørgsmålet var, om der var sket rettidig betaling, når et beløb var trukket på bygherrens 

(BH) konto på forfaldsdagen, eller om betalingen først er sket, når entreprenøren (E) har rå-

dighed over denne. Derudover var spørgsmålet om gældsbrevslovens §5, stk. 2 finder anven-

delse, således at en betaling, hvor forfaldsdagen er en weekend eller en helligdag, er rettidig, 

når betalingen er kommet frem eller sker den efterfølgende hverdag. 

BH mente, at der burde ske en udskydelse af betalingsfristen, hvor den sidste rettidige beta-

lingsdato forfalder i en weekend eller på en helligdag.   

Parterne havde aftalt AB 92 med den ændring, at der tilkom BH en betalingsfrist på 30 kalen-

derdage i stedet for 15 arbejdsdage som angivet i AB 92 § 22, stk. 1.  

Derudover havde parterne aftalt, at E skulle fremsende fakturaer med angivelse af FIK-kode til 

brug for betalingen gennem Det Fælles Indbetalingssystem.  

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist fastlagde retten, at udgangspunktet efter dansk ret er, at der foreligger en ret-

tidig betaling, når betalingen er kommet frem til modtager på den angivne forfaldsdag.  

For så vidt angik de fakturaer der havde forfaldsdag en weekend eller en helligdag og først 

blev betalt den efterfølgende hverdag, fandt retten, at disse ikke var rettidige, da den alminde-

lige fremgangsmåde, er betaling før den pågældende weekend eller helligdag.  

Retten fandt til sidst, at fordi parterne havde aftalt, at E skulle fremsende fakturaer med FIK-

kode, havde E tiltrådt indbetalingssystemets regel om, at betalingen er den dag, hvor debitors 

konto debiteres, hvis betalingen sker ved overførsel fra debitors konto. AB 92 § 22, stk. 22 var 

derfor fraveget ved aftale, hvorfor disse fakturaer isoleret set var betalt rettidigt.  

Imidlertid blev det lagt til grund, at betalingen ikke var rettidig, da det af EU-retten følger, at 

debitors betaling bør betragtes som forsinket for så vidt angår retten til morarenter når kredi-

tor ikke har det skyldige beløb til sin rådighed på forfaldsdatoen.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Det ældre obligationsretlige princip ”pengeskyld er bringeskyld” indebærer, at rettidig betaling 

har fundet sted, når kreditor har pengene i hænde inden for den af kreditor nærmere fastsatte 

dato. Ved betalingsoverførsler mellem banker gælder imidlertid, at betalingen er rettidig når 

beløbet er trukket på debitors bankkonto.  

Derudover kan vi af denne kendelse lære, at den almindelige fremgangsmåde for betaling af 

fakturaer med forfaldsdag en weekend eller helligdag, er betaling før den pågældende week-

end eller helligdag. Gældsbrevslovens § 5, stk. 2, hvoraf det følger, at hvis forfaldsdagen er en 

weekend eller helligdag, udskydes fristen til næstfølgende hverdag, er derfor ikke noget almin-

deligt princip.  
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Hindrer offergrænsen udbedringsomkostninger til totaludskiftning?  
Resumé – UGENS DOM uge 33 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører hvorvidt, en 

bygherre kunne kræve udbedringsomkostninger opgjort til, hvad totaludskiftning ville koste.  

En bygherre (BH) og en hovedentreprenør (HE) indgik den 23. juni 2014 en hovedentreprise-

kontrakt på grundlag af AB 92. HE skulle udskifte 586 entredøre mv. og disse døre skulle ifølge 

udbudsmaterialet opfylde bestemte krav til isoleringsevne. Herefter opstod tvivl om dørene op-

fyldte disse krav.  

 

Voldgiftsretten 

Retten fandt, at dørene ikke levede op til kravene om isoleringsevne.  

BH fik derfor medhold i at kunne kræve udbedringsomkostninger svarende til totaludskiftning 

af dørene. Offergrænsebetragtninger var ikke til hinder herfor, da der blev taget udgangspunkt 

i, at samtlige døre skulle udskiftes, og at der skulle fuges om.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Offergrænsen, som er et almindeligt entrepriseretligt princip, og som følger af AB 92 § 33, 

fastslår en begrænsning af entreprenørens ansvar.  

Begrænsningen består bl.a. i, at entreprenørens afhjælpningspligt bortfalder, hvis afhjælpning 

er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. I vurdering heraf skal der tages hensyn til 

bygherrens interesse i, at kontakten opfyldes overfor entreprenørens økonomiske byrde.  

Hvis manglerne eksempelvis alene har kosmetisk betydning for bygherren og omkostningerne 

til udbedring heraf er uforholdsmæssigt store, vil bygherrens krav ofte vige som følge af offer-

grænsen og dermed blive nedsat med et afslag.  

I denne kendelse fandt retten, at offergrænsebetragtninger ikke var til hinder for, at bygherren 

kunne få udbedringsomkostninger til totaludskiftning, da stort set alle døre væsentligt ikke op-

fyldte kravene til isoleringsevne som forudsat i udbudsmaterialet og da bygherrens interesse i 

at aftalen blev opfyldt vejede tungere end entreprenørens økonomiske byrde.  

Som gengivet i TBB 2021.162 / Sag nr. C-14090  

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 373  



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 64 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

UE fik betaling for ekstraarbejder, da HE ikke gjorde indsigelse 
Resumé – UGENS DOM uge 34 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo januar 2021, og vedrører en underentrpre-

nør der havde krav på betaling for ekstraarbejder, idet hovedentreprenøren ikke havde gjort 

indsigelse.  

En hovedentreprenør (HE) havde antaget en underentreprenør (UE) til at udføre en maleren-

tre-prise.  

UE påstod, at de til HE fremsendte fakturakrav, vedrørte ekstraarbejder og at disse arbejder 

var nødvendige for entreprisens udførelse. Arbejderne var desuden varslede overfor HE, inden 

de blev udført, men HE gjorde ikke opmærksom på, at HE ikke anså sig forpligtet til at betale.  

HE bestred at være forpligtet til at betale for ekstraarbejderne, da HE mente, at der ikke var 

indgået aftale om arbejdernes udførelse. Derudover påstod HE, at en række af arbejderne ikke 

var ekstraarbejder, da arbejderne vedrørte udbedring efter skader påført af andre entreprenø-

rer og sådanne arbejder er HE uvedkommende.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten gav UE medhold i betaling for visse ekstraarbejdet, idet UE havde rejst klare 

krav, som HE ikke havde gjort indsigelse imod.  

Det var uden betydning, at et af kravene udsprang fra en sideordnet entreprenørs skadefor-

voldende handling.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Først og fremmest skal der forinden arbejdets begyndelse, detaljeret, skriftligt og klart aftales 

ekstraarbejder. Hvis der alligevel opstår krav – og du ikke er enig – skal du tydeligt og skrift-

ligt gøre indsigelse hurtigst muligt.  

Som underentreprenør er det dog også vigtigt altid at underrette hovedentreprenøren, hvis der 

skulle opstå behov for at udføre mere arbejde, end det entrepriseaftalen giver ret til. Det er 

som udgangspunkt hovedentreprenørens beslutning, om der skal udføres mere arbejde. Hen-

synet til hvad der er mest hensigtsmæssigt for byggeprocessen og hensynet til, at der kan fo-

rekomme situationer hvor underentreprenøren ikke kan underrette hovedentreprenøren, tilsi-

ger, at underentreprenøren besidder en vis kompetence til at udføre nødvendige ekstraarbej-

der.  

Som gengivet i TBB 2021.554 / Sag nr. C-15427 
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Mangler ved pladsstøbt beton samt fortabt afhjælpningsret 
Resumé – UGENS DOM uge 35 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo februar 2021, og vedrører mangler ved 

pladsstøbt beton samt fortabt afhjælpningsret.  

Sagen omhandlede en bygherre (BH) som antog en hovedentreprenør (HE) til at udføre en ny 

hovedbygning på BH’s ejendom, hvortil der bl.a. skulle udføres pladsstøbt beton.  

Sagens hovedspørgsmål var, om BH havde krav på erstatning eller afslag i entreprisesummen 

som følge af mangler ved den pladsstøbte beton.  

BH påstod, at manglerne bestod i, at overfladerne på betonen ikke svarede til det aftalte og at 

der var lunker, grater, niveauspring, skærefejl og manglende afrensning af betonslam. BH 

mente derfor, at betonen skulle omgøres, hvilket svarede til ca. 550 m2, som var ca. halvdelen 

af det samlede areal for pladsstøbt beton.  

HE bestred, at der var tale om mangler og anførte derfor, at BH ikke kunne få en fuldstændig 

omgørelse. Derudover mente HE, at BH maksimalt kunne få en udbedring af manglerne, som 

efter skønsmandens vurdering ville koste 215.000 kr. ved udførelse af tredjemand. 

 

Voldgiftsretten 

Skønsmanden forklarede, at det ikke var muligt at opnå et fuldstændigt ens udtryk på overfla-

den af betonen og at udfaldet heraf ville afhænge af flere forhold som en entreprenør ikke kan 

styre, eksempelvis vindforhold.  

Voldgiftsretten fandt således, at der forelå mangler, men kun den mangelfulde del af betonar-

bejdet kunne begrunde udbedringsgodtgørelse. Betonen skulle således ikke omgøres.  

HE havde dog fortabt sin afhjælpningsret, da HE under sagen havde påstået, at der ikke forelå 

mangler og derfor havde undladt af udføre mangelsudbedring. HE var derfor forpligtet til at be-

tale BH det beløb, som det efter skønsmandens vurdering ville koste at lade udbedres af tred-

jemand.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Som hovedregel har entreprenøren kun et forsøg til at afhjælpe mangler. Entreprenøren kan 

derfor miste afhjælpningsretten, hvis entreprenøren ikke foretager korrekt udbedring af mang-

lerne, ikke afhjælper inden for den af bygherren fastsatte frist eller hvis entreprenøren afviser 

sit mangelsansvar. 

Bygherren har derfor som udgangspunkt mulighed for at lade manglerne udbedre hos en tred-

jemand på entreprenørens regning eller kræve et afslag i entreprisesummen.  

Som gengivet i TBB 2021.578 / Sag nr. C-15455 
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Entreprenør ansvarlig for mangler samt rådgiver subsidiært ansvarlig 
Resumé – UGENS DOM uge 36 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo april 2021, og vedrører en entreprenør der 

var ansvarlig for udførelsesmangler og en rådgiver der subsidiært var ansvarlig for utilstræk-

keligt tilsyn, men ikke for projekteringsfejl.  

I 2014 indgik et menighedsråd som bygherre en aftale med en tegnestue samt et murerfirma 

vedrørende kalkning af et murerværk. Tegnestuen skulle bistå med rådgivning herom. 

Efterfølgende opstod tvist om mangler, da der både forelå uønskede farvenuancer samt afskal-

ninger i kalken. 

 

Voldgiftsretten 

Retten fandt, at kalkningen af kirkens murværk ikke fremstod hvid og ensartet på en måde 

som menighedsrådet berettiget kunne forvente i henhold til parternes aftale. Retten fandt her-

til, at Murerfirmaet ikke havde foretaget afrensning inden kalkning efter Tegnestuens anvisnin-

ger. Murerfirmaet havde derfor handlet ansvarspådragende, og skulle herefter betale udbed-

rings-omkostninger til menighedsrådet.  

Dernæst var spørgsmålet om Tegnestuen havde foretaget projekteringsfejl. Voldgiftsretten 

lagde til grund, at det ikke var bevist at Tegnestuen ved at anbefale partiel kalkning med 

sandkalk havde handlet i strid med god projekteringsskik. Retten fandt dog samtidig, at tegne-

stuen burde have opdaget, at der ikke blev foretaget afrensning som ellers var forudsat af Mu-

rerfirmaets beskrivelse af udførelsen.  

Retten fandt derfor, at Tegnestuen også havde handlet ansvarspådragende ved ikke at udføre 

tilstrækkeligt tilsyn, men dog kun hæftede subsidiært i forhold til Murerfirmaet 

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

I denne sag holdes Tegnestuen ansvarlig, da Tegnestuen netop har et rådgiveransvar som in-

debærer at de skal føre et tilstrækkeligt tilsyn, samt oplyse om de forskellige problematikker 

der kan opstå ved valg af bestemte fremgangsmåder ved udførelsen af et stykke arbejde. Teg-

nestuen holdes dog kun subsidiært ansvarlig, da Murerfirmaet, som den særligt professionelle 

part indenfor murerværk, bør vide, at der skal ske afrensning forinden kalkning.  

Som gengivet i TBB 2021.788 / Sag nr. C-15107 
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Ansvarsbegrænsninger begrænsede forsikringsselskabs dækningspligt 
Resumé – UGENS DOM uge 37 

Kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2021, og vedrører et forsikringsselskabs 

dækningspligt for rådgiveransvar der var begrænset til det ansvar, rådgiverne kunne pålæg-

ges, således at de aftalte ansvarsbegrænsninger som udgangspunkt begrænsede selskabets 

dækningspligt.  

Spørgsmålet var, om det havde betydning for forsikringsselskabets (FS) dækningspligt, at der 

mellem totalentreprenøren (TE) og dennes totalrådgiver (TR) og dennes underrådgivere var 

aftalt ansvarsbegrænsninger.  

TE havde tegnet en projektansvarsforsikring for rådgiverne med en forsikringssum på 50 mio. 

kr.  

Mellem TR og rådgiverne verserede allerede en sag, hvor et rådgiveransvar på 50 mio. kr. 

kunne komme på tale. TE ønskede derfor en afklaring af, hvorvidt TE, kunne kræve forsik-

ringsdækning på 20 eller 50 mio. kr.  

TE anførte bl.a., at når FS ikke fremsatte bemærkninger til ønsket om en forsikringssum på 50 

mio. kr., måtte TE kunne forvente, at FS ville yde dækning op til denne sum uanset ansvarsbe-

grænsningerne. FS anførte heroverfor, at der ikke – mellem en erhvervsdrivende og en profes-

sionel forsikringstager, der er rådgivet af en professionel forsikringsmægler - påhvilede FS no-

gen rådgivningsforpligtelse overfor forsikringstageren, hvorfor FS ikke skulle afklare diskrepan-

sen mellem forsikringssummen og rådgivernes ansvarsbegrænsning med forsikringstageren.  

 

Voldgiftsretten 

For så vidt angik diskrepansen mellem forsikringssummen og ansvarsbegrænsningen, fandt 

retten, at det ikke var usædvanligt, at der tegnedes projektansvarsforsikringer med højere 

dækningssum end ifølge ansvarsbegrænsningerne, da dette kunne have betydning i andre 

sammenhænge.  

Ovenstående faktum sammenlagt med det faktum, at TE ved tegningen af projektansvarsfor-

sikringen var bistået af en forsikringsmægler, medførte, at retten fandt, at FS ikke havde haft 

nogen forpligtelse til at afklare TE’s formål med at tegne en højere forsikringssum end den af-

talte ansvarsbegrænsning i rådgiveraftalen.  

FS måtte kunne at gå ud fra, at forholdet var afklaret mellem TE og deres forsikringsmægler.  

Voldgiftsretten vurderede desuden, at projektansvarsforsikringens ordlyd ikke gav TE grundlag 

for at kræve et beløb op til 50 mio. kr. uden hensyn til ansvarsbegrænsningerne.  

Opsummerende kunne TE ikke kræve, at FS’s dækningspligt var uden de ansvarsbegrænsnin-

ger, der fulgte af rådgiveraftalen. FS blev derfor frifundet.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Når man vælger at få en professionel til en besidde en aftaleindgåelse, besidder denne profes-

sionelle et rådgiveransvar, hvorefter – i denne situation et forsikringsselskab - berettiget må 

kunne forvente, at parten er oplyst om sine valg mv., således at forsikringsselskabet ikke be-

høver udføre yderligere rådgivning.  
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Godtgørelse, men ikke erstatning for bygherreforsinkelse 
Resumé – UGENS DOM uge 38 

Kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2020, og vedrører en fagentreprenør 

der havde krav på godtgørelse, men ikke erstatning for bygherreforsinkelse efter AB 92 § 27.  

I januar 2018 antog en kommune som bygherre en fagentreprenør (FE) til at udføre en el-en-

treprise i forbindelse med opførelse af nogle plejeboliger.  

Byggeriet blev afleveret med ca. 9 måneders forsinkelse, og FE krævede herefter 2.6 mio. kr. i 

erstatning for forlænget byggeperiode efter AB 92 § 27, stk. 1. Kommunen påstod frifindelse. 

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist fandt voldgiftsretten, at det ikke var klarlagt, hvad forsinkelsen skyldtes, men 

retten lagde dog til grund, at forsinkelsen opstod i forbindelse med, at der blev konstateret 

for-urening på grunden. Retten mente derfor, at en væsentlig del af forsinkelsen måtte skyldes 

bygherrens og andre entreprenørers forhold.  

FE havde dog ikke godtgjort, at forsinkelsen skyldtes mangelfuld projektering eller forsømmel-

se fra byggeledelsen og det var heller ikke godtgjort, at der forelå forhold som kunne anses for 

ansvarspådragende for bygherren eller andre entreprenører.  

Opsummerende var der ikke grundlag for at tilkende FE erstatning.  

Under hovedforhandlingen påberåbte FE AB 92 § 27, stk. 2 om godtgørelse som subsidiært 

grundlag for økonomisk kompensation. Retten fandt hertil, at et sådant subsidiært anbrin-

gende ikke ville have gjort nogen forskel, idet processkrifterne angik de relevante spørgsmål. 

Retten meddelte herefter, at muligheden for godtgørelse efter stk. 2 måtte anses ”som det 

mindre i det mere” ift. erstatningsbeføjelsen i stk. 1.  

Retten fastsatte derfor et skønsmæssigt godtgørelsesbeløb på 340.000 kr.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

For at der kan kræves erstatning for forlænget byggeperiode i medfør af reglen i AB 92 § 27, 

stk. 1, skal det godtgøres, at forsinkelsen enten skyldes bygherrens forhold, og at denne har 

udvist fejl eller forsømmelse efter stk. 1, nr. 1, eller at forsinkelsen skyldes anden entrepre-

nørs eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse efter stk. 1, nr. 2.  

En godtgørelse er ikke betinget af bygherrens fejl eller forsømmelser, men en vurdering af, 

hvem der skal bære risikoen for uforudsete forstyrrelser og meromkostninger. 

Godtgørelse omfatter det tab, som entreprenøren har lidt, men ikke entreprenørens mistede 

fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende vide-

regående tab, som alene dækkes, hvis bygherren eller øvrige entreprenører har handlet an-

svarspådragende. 

Som gengivet i TBB 2021.1192 / Sag nr. C-15542 
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Reklamation sket efter den absolutte frist på 5 år 
Resumé – UGENS DOM uge 39 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio juni 2020, og vedrører en entreprenør og 

en rådgiver som blev frifundet for krav i anledning af mangler, da der ikke var reklameret in-

den for den absolutte frist på 5 år.  

Den 4. oktober 2011 indgik en ejerforening og et arkitektfirma en aftale om teknisk rådgivning 

og bistand i forbindelse med renoveringsarbejder med ABR 89 gældende.  

Den 3. august 2012 indgik ejerforeningen og en entreprenør (E) en entreprisekontrakt med AB 

92 gældende.  

Den 4. februar 2014 blev renoveringen afleveret og 1-års eftersyn skete den 2. og 3. februar 

2015. 5-års eftersyn fandt sted den 29. januar 2019.  

Den 18. maj 2020 lagde ejerforeningen sag an mod E og arkitektfirmaet vedr. tvist om hvor-

vidt ejerforeningens eventuelle krav var bortfaldet som følge af for sen reklamation eller foræl-

delse.  

 

Voldgiftsretten 

Retten fandt, at ejerforeningen tidligst den 24. januar 2020 havde reklameret over arkitektfir-

maets rådgivningsfejl i forbindelse med renoveringen, hvilket var for sent ift. 4-årsfristen iht. 

ABR 89 pkt. 6.2.3.1, som her ville betyde, at reklamationen senest skulle være sket 5 år efter 

byggeriets aflevering den 4. februar 2014.  

For så vidt angik E, fandt retten, at E havde udført de udbedringsarbejder, som ejerforeningen 

med arkitektfirmaet vurderede som mangler, som E skulle udbedre efter 5-årsgennemgangen.  

Voldgiftsretten fandt herefter, at ejerforeningens reklamation ved en skrivelse af 28. april 

2020, der omhandlede klager, var fremsat efter udløbet af 5-årsfristen, således som det var 

anført i skrivelsen.  

Reklamationsfristen i AB 92 § 36, stk. 1, var derfor ikke overholdt.  

Opsummerende blev det lagt til grund, at der ikke var reklameret rettidigt af ejerforeningen 

overfor arkitektfirmaet og entreprenøren.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Af AB 92 § 36, stk. 1, fremgår, at ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal 

bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbej-

dets aflevering. Efter 5 år kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.  

Derudover bør det bemærkes, at det følger af ABR 89 pkt. 6.2.3.1., at ved rådgivning i forbin-

delse med udførelse af bygninger ophører rådgiveransvaret 5 år efter aflevering af den byg-

ning, fejlen eller forsømmelsen vedrører.  

Som gengivet i TBB 2021.1143 / Sag nr. C-15474 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 414  
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Generel tålegrænse førend rådgiveransvar kan pålægges? 
Resumé – UGENS DOM uge 40 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2021, og vedrører en totalrådgi-ver 

der hæftede for underrådgivers ansvarspådragende projekteringsfejl, der ikke lå under en ba-

gatelgrænse.  

I 2010 indgik en bygherre (BH) og en totalrådgiver (TR) en aftale om et projekt vedr. en udvi-

delse af en universitetsbygning i København. TR antog en underrådgiver (UR).  

Undervejs i byggeriet viste sig behov for ’projektnotater’ som bl.a. omhandlede ændringer eller 

tilføjelser til projektet.  

Under byggeriet opstod uenighed mellem BH og TR om, hvorvidt projektnotaterne havde deres 

årsag i ansvarspådragende projekteringsfejl.  

I 2017 lagde BH derfor sag an mod TR, der adciterede UR.  

Parterne var enige om at begære en delafgørelse vedr. 18 projektnotater, hvilket voldgiftsret-

ten imødekom.  

BH påstod, at kravet væsentligt byggede på, at der forelå projektmangler, og erkendte, at det 

som hovedregel er BH, der skal bevise, at der foreligger en mangel.  

Under hele byggesagen var der foretaget ca. 2100 projektnotater, og under hovedsagen på-

stod BH, at 1270 heraf dækkede over projektmangler.  

TR og UR påstod heroverfor bl.a. at der måtte gælde en generel tålegrænse i en byggesag som 

den foreliggende, således at der er et ansvarsfrit område under en vis tærskelværdi, hvor byg-

herren uden ansvar for rådgiverne må acceptere, at der sker tilretninger af projektet mens det 

skrider frem. TR og UR mente, at alle de 18 udvalgte projektnotater lå under tålegrænsen 

samt at BH ikke havde bevist, at have lidt et tab.  

 

Voldgiftsretten 

Retten fandt, at der ved flere af projektnotaterne forelå ansvarspådragende projekteringsfejl. 

Derudover lagde retten til grund, at afsendelse af et projektnotat ikke i sig selv kunne godtgø-

re, at projektet var mangelfuldt. Det afgørende er en bevisbedømmelse af hvert enkelt tilfæl-

de. Retten fandt derfor, at BH måtte godtgøre, at der ikke fra BH’s side efterfølgende var ble-

vet fremsat nye eller ændrede ønsker til projektet.  

Retten udtalte desuden, at det ved større byggerier, er almindeligt at visse arbejder anvises af 

rådgiverne og udføres som ekstraarbejder når de konstateres. Der kan derfor i et vist omfang 

ske efterfølgende tilretninger uden ansvar for rådgiverne, på trods af det teoretisk vil være 

muligt at beskrive arbejdet i selve projektet.  

Det blev dog lagt til grund, at der ikke gælder en generel tålegrænse i den forstand, at enhver 

efterfølgende ændring af projektet under en vis beløbsmæssig værdi ikke skulle anses for en 

projektmangel, medmindre der er tale om rene bagateller.  

 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 72 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Der kan være mange årsager til udsendelse af projektnotater. De kan bl.a. benyttes til generel 

kommunikation mellem parterne, forglemmelser i projektet, at projektets udførelse ikke er til-

strækkeligt beskrevet eller at bygherren har yderligere ønsker til ændring af det projekterede. 

Udsendelse af et projektnotat godtgør derfor ikke i sig selv, at projektet er mangelfuldt.  

Det er vigtigt at bemærke, at selvom der ikke er et generelt mangelfrit område for projekte-

ringsfejl under en vis beløbsmæssig grænse, kan stadig der ikke pålægges rådgivere ansvar 

for fejl, der er rene bagateller.  

Som gengivet i TBB 2021.1009 / Sag nr. C-14508 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 418   
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Accepteret AB18, da udført arbejde henviste til AB18 
Resumé – UGENS DOM uge 41 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2021, og vedrører en under-underen-

treprenør der havde accepteret AB 18 og dermed voldgift ved Voldgiftsnævnet ved at udføre 

arbejde iht. arbejdsseddel, der henviste til AB 18 

En bygherre (BH) havde antaget en totalentreprenør (TE) til at opføre et nyt klubhus.  

TE antog en underentreprenør (UE) der antog en under-underentreprenør (UUE).  

BH lagde sag an mod TE med krav om erstatning i anledning af mangler.  

UUE påstod sagen afvist med henvisning til, at der ikke var aftalt anvendelse af AB 18 mellem 

UE og UUE.  

Spørgsmålet var, om AB 18 var gældende, således at sagen kunne fortsætte hos Voldgiftsnæv-

net.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten fandt, at det af aftaleforholdet mellem de to parter fremgik, at UUE den 19. 

april 2019 til UE havde fremsendt en underskrevet aftaleseddel på anslået 683 m2 terrændæk 

lydende på ca. 500.000 kr.  

Af aftalesedlen fremgik: ”Arbejdet udføres iht. AB 18”.  

UUE havde herefter udført arbejder i henhold hertil.  

Retten fandt det godtgjort, at parterne var klar over, at der ved fremsendelse af tilbuddet den 

19. april 2019 og ved UE’s besvarelse heraf den 15. maj 2019 blev indgået en aftale om udfø-

relse af terrændækket. Da udførelse af dette arbejde var foreskrevet i en aftaleseddel hvoraf 

det tydeligt fremgik, at arbejdet skulle udføres iht. AB 18, måtte AB 18 anses for vedtaget. Af-

talesedlen var desuden overskuelig.  

Sagen blev derfor ikke afvist, men fortsatte som voldgiftssag.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Ved udførelse af en aftale er det vigtigt at medkontrahenten på en tilstrækkelig klar og tydelig 

måde gøres bekendt med aftalevilkårene forud for aftaleindgåelsen og accepterer at have set 

vilkårene.  

Vilkår kan være i fare for at blive tilsidesat såfremt de ikke fremgår tydeligt nok af det pågæl-

dende dokument. I dette tilfælde var der dog tale om et dokument som var ’overskueligt’ og 

underskrevet, hvorfor det må have været iøjnefaldende nok, til at fastlægge at AB 18 var an-

taget.   

Som gengivet i TBB 2021.1142 / Sag nr. C-15355 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 503   
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Medhold i 10% af krav mod forsikringsselskab 
Resumé – UGENS DOM uge 42 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører en kommune som fik 

medhold i mindre end 10% af sit krav mod forsikringsselskab, da skader pga. vandindtræng-

ning overvejende skyldtes mangelfuld afdækning.  

Den 2. november 2012 indgik en kommune som bygherre en entreprisekontrakt med en ho-

ved-entreprenør om opførelse af nye bygninger på en entreprisesum på ca. 125 mio. kr.  

Kommunen havde tegnet entrepriseforsikring (”all risk-forsikring”) hos forsikringsselskab (FS) 

med en forsikringssum på 130 mio. kr.  

I forsikringsbetingelserne under overskriften ”140 undtagelser” stod der bl.a. ”141.30 Tab eller 

skade, der skyldes mangelfuldt udført arbejde, herunder mangelfuld afstivning eller afdæk-

ning. 141.31 Undtagelserne i pkt. 141.30 gælder kun den del af entreprisen, som bliver skade-

ramt som en direkte følge af det mangelfulde arbejde.”  

I oktober 2013 opstod uenighed om acontoafregninger, og kommunen gennemførte en stade-

opgørelse, der bl.a. dokumenterede omfattende problemer med afdækning.  

Den 19. november 2013 gik HE konkurs, hvorefter en gennemgang af byggeriet viste, at der 

på det tidspunkt hvor byggeriet gik i stå, fortsat var store problemer med utilstrækkelig af-

dækning og værn mod vandindtrængen samt risiko for opfugtning. 

Den 5.-6 december 2013 hærgede stormen ”Bodil”. Den 14. februar 2014 indsendte kommu-

nen skadesanmeldelse til FS, der nægtede at dække skaderne med begrundelsen, at skaderne 

skyldtes mangelfuld afdækning.  

 

Voldgiftsretten 

Kommunen lagde sag an mod FS med krav om betaling af 8 mio. kr.  

Retten fandt, at kommunen ikke havde godtgjort, at ”Bodil” var hovedårsagen til vand- og 

fugtskaderne.  

Retten lagde derfor til grund, at den mindre del af skaderne, som ”Bodil” var årsag til, skyldtes 

mangelfuld afdækning.  

Vedrørende den mindre del af skaderne, var der tale om sådanne primære skader, som var 

omfattet af undtagelsen i forsikringsbetingelsernes punkt 141.31, jf. 141.30.  

Der var derfor ingen forsikringsdækning for den merskade, som beroede på mangelfuld dæk-

ning – heller ikke for den merskade som ”Bodil” medførte.  

Spørgsmålet var herefter om der kunne blive tale om forsikringsdækning for den del af skader-

ne og udbedringsudgifterne, som skyldtes ”Bodil” og som ville være indtrådt, selv om afdæk-

ningen havde været i orden. Hertil fandt retten dog, at det ikke var muligt at foretage en af-

grænsning af den omtalte del over for den merskade der beroede på mangelfuld afdækning. 

Herefter fandt retten, at udgifterne til afhjælpning af vand- og fugtskaderne, som alene skyld-

tes ”Bodil” og som ikke beroede på mangelfuld afdækning, kunne opgøres til 700.000 kr. 

 Forsikringsselskabet, havde således fået mere end 90% medhold.  
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Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

En storm som Bodil betegnes som en uforudset begivenhed som dermed dækkes – såfremt 

den er hovedårsagen til skaderne - af entrepriseforsikringen. En hovedentreprenørs konkurs og 

konsekvenserne heraf er derimod ikke en forsikringsbegivenhed, som er dækket af forsikrin-

gen. 

Kommunen tilkendes ikke mere dækning grundet det faktum, at byggeriet i en længere peri-

ode havde henstået ubeskyttet mod vandindtrængning.  

Til sidst skal det bemærkes, at det kommer kommunen til skade, at der først indsendes ska-

desanmeldelse mere end 2 måneder efter stormen ”Bodil” hvorefter forsikringsselskabet er af-

skåret fra at foretage en besigtigelse efter forsikringsbegivenheden.  

Som gengivet i TBB 2020.788 / Sag nr. C-14190 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 506   
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Hvordan kan man opnå en tillægsfrist i forbindelse med forældelse? 
Resumé – UGENS DOM uge 43 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo maj 2021, og vedrører en rådgivers krav 

på betaling i henhold til en incitamentsaftale som var forældet.  

Den 9. august 2012 indgik en bygherre (BH) og en rådgiver (R) en rådgivningsaftale i forbin-

delse med BH’s opførelse af boligblokke.  

Aftalen indeholdt en ”Incitamentsaftale”, som gik ud på, at et overskydende beløb ud over kli-

entens samlede økonomiske ramme på 35,1 mio. kr. skulle fordeles med 80% til klienten og 

20% til rådgiver.  

Spørgsmålet var således hvorvidt R havde dokumenteret at have et krav efter incitamentsafta-

len, dvs. kræve yderligere betaling, og i givet fald om kravet var forældet.  

Byggeriet blev afleveret i februar 2014, og den 10. april 2014 meddelte kommunen ibrugtag-

ningstilladelse. Det forudsatte byggeri var på 3.400 m2 og det endelige var på 3.521 m2. R 

fremsendte et byggeregnskab til BH den 29. november 2014, der angav, at R havde et krav på 

644.653 kr. R indledte voldgiftssag mod BH den 28. maj 2020.  

BH påstod, at R’s krav var forældet og at R slet ikke havde noget krav.  

R påstod, at forældelsesfristen først skulle begynde at løbe fra et tidspunkt godt 3 år efter af-

levering af byggeriet. 

 

Voldgiftsretten 

Retten fandt, R’s krav var forældet, da det ikke var forfulgt inden for 3 år efter, at det kunne 

være krævet betalt. Der var ikke efter bevisførelsen grundlag for at fastslå, at der havde væ-

ret forhandlinger mellem parterne, som havde udløst en tillægsfrist.  

Retten udtalte i et obiter dictum (bemærkning som ikke har betydning for dommens resultat) 

om incitamentsaftalen, at R i øvrigt ikke havde bevist at have krav på noget beløb.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Efter forældelseslovens § 2, stk. 1 regnes den almindelige 3-årige forældelse fra det tidligste 

tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Forældelsesfristen er 3 

år, jf. § 3, stk. 1.  

Det afgørende er ikke det tidspunkt, hvor fordringshaveren kræver opfyldelse, men det tidlig-

ste tidspunkt opfyldelse kunne være krævet.  

Ift. tillægsfristen følger det af forældelseslovens § 21, stk. 5 at forhandlinger skal være indledt 

inden forældelsesfristens udløb.  

I U2020.191 H har Højesteret fastslået, at det ved denne tillægsfrist kræver, at debitor enten 

direkte opfordrer kreditor til at vente med at foretage retslige skrift eller udviser klar forligsvil-

je f.eks. ved selv at fremsætte et forligstilbud til kreditor.  

I den konkrete sag havde R dog ikke gjort nogen af delene, hvorfor § 21 ikke fandt anvendel-

se.  
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Vedrørende forlig er det er dog vigtigt at huske på, at et forlig ikke altid er udtryk for anerken-

delsen af et kravs størrelse og/eller eksistens. Eksempelvis kan en entreprenør være uenig i 

kravet, men alligevel indgå et forlig af hensyn til et fremtidigt samarbejde. Et forlig kan dog 

godt indeholde en sådan anerkendelse af et kravs størrelse eller eksistens, at forældelsesfri-

sten afbrydes eller forlænges, men dette skal fremgå tydeligt. Dette har vi skrevet mere om i 

UGENS DOM 8 2021 – TBB 2020.768 / Sag nr. C-15193 

Som gengivet i TBB 2021.1130 / Sag nr. C-15485 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 523  
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Uberettiget ophævelse bl.a. pga. manglende påkrav 
Resumé – UGENS DOM uge 44 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2021, og vedrører en hovedentre-

prenørs uberettigede ophævelse overfor en underentreprenør.  

Ved opførelse af et nyt fængsel for en bygherre (BH) havde en hovedentreprenør (HE) påtaget 

sig at udføre kompletteringsentreprisen, som bl.a. omfattede gulvarbejder.  

Byggeprojektet skulle færdigt i slutningen af 2016. 

HE indgik den 11. marts 2015 en kontrakt med en underentreprenør (UE) om udførelse af 

gulvbelægning mv. for ca. 10.000.000 kr.  

Gulvarbejdet skulle påbegyndes i juni 2015.  

Underentreprisen skulle afleveres den 11. marts 2016, hvilket imidlertid var umuligt, pga. pro-

blemer med mosejord og med lukning af tagene.  

Der blev udarbejdet nye tidsplaner og UE tog forbehold om merbetaling, som HE afviste.  

UE reklamerede over forholdene og HE erkendte, at UE havde krav på tidsfristforlængelse, 

men afviste at være erstatningsansvarlig og påstod, at UE’s slet ikke havde et erstatningskrav. 

Fra februar til august 2016 lå arbejdet med gulvbelægning stille primært pga. fugtproblemer.  

BH ønskede en revideret tidsplan af den 28. oktober 2016, lagt til grund for færdiggørelsen af 

byggeriet. Herefter blev HE og UE uenige om, hvorvidt denne tidsplan var aftalt.  

Af flere mails i januar 2017 påstod HE, at UE var bagud med arbejdet og at der forelå mangler.      

Den 6. januar 2017 krævede HE, at UE senest kl. 14 samme dag bekræftede, at pladsen den 

9. januar 2017 ville være bemandet med mindst 15 gulvbelæggere. UE svarede heroverfor, at 

selvom UE ikke mente at være forpligtet af tidsplanen af 28. oktober 2016, havde UE i det væ-

sentlige fulgt den. UE mente, at de mindre forsinkelser ikke skyldtes UE og UE efterkom derfor 

ikke HE’s forlangte bemanding.  

Umiddelbart herefter ophævede HE entreprisekontrakten.  

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist lagde voldgiftsretten til grund, at UE havde tilbudt HE at følge tidsplanen af 28. 

oktober 2016 mod 1 mio. kr. for forcering mv. HE accepterede aldrig dette vilkår, men havde 

dog med tilbagesøgningsforbehold valgt, at betale et acontobeløb på 500.000 kr. for forcering 

for at undgå risiko for, at UE ville standse sit arbejde. 

Retten fandt derfor, at der ikke forelå en bindende aftale om, at tidsplan af 28. oktober 2016 

skulle følges. 

De mails, som HE havde sendt til UE i januar 2017, opfyldte ikke kravene til påkrav iht. AB 92 

§ 40.  

HE’s ophævelse af kontrakten med UE var derfor uberettiget.  
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Dernæst fandt retten, at HE ikke berettiget kunne opstille et ultimativt krav om bemanding. HE 

havde hverken godtgjort, at der på ophævelsestidspunktet forelå væsentlig forsinkelse af UE 

eller at UE var ansvarlig for den mindre forsinkelse ift. tidsplanen af 28. oktober 2015. 

UE fik medhold i erstatningskrav for uberettiget ophævelse, samt krav om godtgørelse efter AB 

92 § 27, stk. 2.  

HE fik ikke medhold i sit krav om tilbagebetaling af de 500.000 kr., som HE havde betalt til UE 

for genoptagelse af arbejdet/forcering iht. tidsplanen af 28. oktober 2016, da UE havde bety-

delige merudgifter.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Denne kendelse illustrerer først og fremmest, at et påkrav ikke alene bør indeholde en tilken-

degivelse om, at man anser et forhold for væsentlig misligholdelse, men også en advarsel om 

ophævelse, hvis entreprenøren ikke retter for sig inden udløbet af en rimelig frist.  

En ophævelse kræver i grove træk for det første en væsentlig misligholdelse fra den ene part 

og at denne misligholdelse medfører betydelige ulemper. Derudover er det vigtigt, at ophævel-

sen sker hurtigt efter den væsentlige misligholdelse, da man ellers kan risikere at fortabe ret-

ten til at gøre ophævelsen gældende. En ophævelse er derfor også en standpunktsrisiko, da en 

uberettiget ophævelse kan ”vende sagen på hovedet”, dvs. at det i stedet er modparten, der 

har et krav mod en. Dette kan eksempelvis ske, såfremt det ikke er bevist, at der er tale om 

væsentlig forsinkelse, eksempelvis hvor der er ret til tidsfristforlængelse. For det andet kræver 

en ophævelse at der er fremsendt skriftligt påkrav, hvor entreprenøren har fået tildelt en rime-

lig frist og ikke har foretaget de fornødne skridt til at afhjælpe misligholdelsen inden udløbet af 

denne frist.  

Som gengivet i TBB 2021.761 / Sag nr. C-14710 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 533  
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Entreprenør frifundet da arbejde var aftalt med bygherrens rådgiver 
Resumé – UGENS DOM uge 45 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo maj 2021, og vedrører en entreprenør der 

blev frifundet for mangler i form af opfugtning, da han have udført arbejdet efter aftale med 

bygherrens totalrådgiver. Indsigelsespligten var desuden ikke tilsidesat.  

En skole som bygherre (BH) fik i 2015-16 foretaget renovering af nogle af skolens bygninger, 

herunder etablering af nyt tag på to bygninger og et ventilationssystem.  

BH var bistået af totalrådgiver (TR).  

Et tømrerfirma blev antaget som entreprenør (E) til at udføre tømreentreprisen.  

E opsatte som led i renoveringsarbejderne stillads og totaloverdækning over to bygninger, og 

det eksisterende tag blev fjernet. Den 29. november 2015 hærgede stormen Gorm, hvorefter 

dele af stilladset væltede, og dele af overdækningen blæste ned, hvorved der kom vand ind.  

Herefter blev problemerne afhjulpet og renoveringsarbejderne fortsatte.  

Tømrerentreprisen blev afleveret den 14. april 2016.  

Senere viste sig alvorlige opfugtningsproblemer.  

BH krævede, at E betalte af ca. 1.000.000 kr. som følge heraf. 

Parterne var enige om, at der ikke var foretaget undersøgelser for skimmelsvamp i loftkon-

struktionerne, før arbejdet fortsatte efter stormskaderne i november 2015, herunder før etab-

leringen af dampspærre og opsætningen af lofter.  

 

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten fandt, at årsagen til skimmelsvampproblemerne var manglende opfugtning ef-

ter vandskaderne. Dette måtte skyldes, at stormskaderne ikke blev håndteret efter teknisk 

fælleseje.  

Retten lagde herefter til grund, at de involverede var klar over, at der var kommet vand ind i 

bygningen i forbindelse med stormen.  

Herefter fandt retten, at BH, der var bistået af en professionel rådgiver, var nærmest til at 

sikre fugtforholdende før byggeriets videreførelse. Under henvisning til bl.a. den tid, der var 

anvendt til udtørring, fandt retten, at E ikke havde haft en selvstændig forpligtelse til at fore-

tage undersøgelser før arbejdets udførelse.   

E blev således frifundet for BH’s påstand.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

I denne sag frifindes E alene af den årsag, at BH var bistået af en rådgiver. En rådgiver er en 

professionel part, hvorfor BH i denne sag var den stærke part. En rådgiver kan ikke blot ’læne 

sig tilbage’ og lade E foretage fejl, når E henvender sig til rådgiveren for at rådføre sig.  



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 81 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Et rådgiveransvar er et professionsansvar, hvilket vil sige, at bedømmelsen foretages ud fra, 

hvad man i almindelighed kan forlange af en god, professionel teknisk rådgivning inden for det 

pågældende område. 

Vil du læse mere om rådgiveransvar kan du med fordel læse artiklerne: ”Hvad skal der til, før 

at en rådgiver ifalder erstatningsansvar efter ABR89?” og ”Rådgivers ansvar i forhold til ABR 

18”, som er udgivet på Simon Heisings linkedin og på Nexus Advokaters hjemmeside hhv. i 

april 2018 og i august 2019.  

Som gengivet i TBB 2021.1065 / Sag nr. C-15494 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 562  
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Kan man anvende en arkitekt som enevoldgiftsdommer?  
Resumé – UGENS DOM uge 46 

Dommen er afsagt af byretten ultimo december 2014, og vedrører anvendelse af parter-

nes samtykke af arkitekt som enevoldgiftsdommer. 

Sagen omhandlede en bygherre (B) som havde antaget et byggefirma (S), til at udføre tøm-

rer- og snedkerarbejde i forbindelse med opførelse af et sommerhus.  

B mente at der var tale om mangler ved det udførte arbejde og tilbageholdt derfor en del af 

entreprisesummen. S indbragte herefter sagen for Voldgiftsnævnet.  

Voldgiftsnævnet foreslog, at sagen blev behandlet af en enkelt voldgiftsdommer, hvilket par-

terne accepterede, ligesom parterne accepterede voldgiftsmand, arkitekt A.  

Voldgiftssagen endte med, at B skulle betale ca. 200.000 kr. B mente at kendelsen var ugyldig 

og anmodede derfor Voldgiftsnævnet om at genoptage sagen. Dette blev afvist, hvorfor B an-

lagde retssag. S påstod frifindelse.  

B krævede kendelsen tilsidesat efter voldgiftslovens §37, fordi kendelsen var afsagt af en ikke-

juridisk enedommer, eller fordi voldgiftssagen ikke var afgjort efter gældende ret.  

Under ankesagen påstod B, at kendelsen var i strid med reglerne for voldgiftsbehandling efter 

§33, da kendelsen var afsagt af en juridisk sekretær, samt at det heller ikke var voldgiftsdom-

meren, der havde afvist at genoptage voldgiftssagen.  

 

Byretten og landsretten 

Byretten fandt indledningsvist, at parterne var bevidste om, at den udmeldte voldgiftsdommer 

var arkitekt og ikke jurist. Herefter fandt byretten, at parternes forudsætning om, at denne 

voldgiftsdommer ikke kunne afgøre sagen om det mangelfulde arbejde i overensstemmelse 

med gældende ret, var udokumenteret. Hertil kommer, at der var tale om en bygningsarkitekt. 

Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte voldgiftskendelsen efter voldgiftslovens § 37 af 

to årsager. For det første kunne den ikke tilsidesættes ud fra det synspunkt, at en voldgiftsret 

alene bestående af en arkitekt generelt ikke opfylder voldgiftslovens krav, når en sag ikke skal 

afgøres efter billighed. For det andet kunne den ikke tilsidesættes idet det ikke var bevist, at 

voldgiftsdommeren ved sin bevisbedømmelse havde tilsidesat grundlæggende bevisbyrdereg-

ler.  

Landsretten stadfæstede byrettens dom, og var enig i, at det hverken var i strid med voldgifts-

loven, at sagen - med samtykke fra parterne - havde været behandlet af en faglig enevold-

giftsdommer eller, at der havde medvirket en juridisk sekretær.  

Afslutningsvis fandt landsretten, at der desuden ikke var påvist sådanne fejl ved voldgiftssa-

gens behandling, at denne kunne anses for at stride mod loven.  

 

Hvad kan vi lære af denne dom? 

I denne kendelse var der tale om samtykke vedrørende en bygningsarkitekt. En bygningsarki-

tekt med erfaring inden for byggebranchen må generelt kunne forventes at have et kendskab 
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til de basale regler for byggebranchens virke, at han med assistance fra nævnets juridiske per-

sonale – juridisk sekretær – er kompetent til at behandle en voldgiftssag af denne karakter. B 

får derfor ikke ret i, at kendelsen var i strid med reglerne for voldgiftsbehandling efter §33. 

Desuden må der huskes på, at domstolene ikke kan tilsidesætte en voldgiftskendelse under 

henvisning til, at voldgiftsretten har anvendt retsregler forkert eller har fejlbedømt sagens fak-

tiske omstændigheder. Hertil forekommer alene ekstraordinære undtagelser hvor der forelig-

ger så graverende fejl, at kendelsen er uforenelig med landets retsorden (ordre public).  

Som gengivet i U.2015.1192  

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 568 
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Rådgiver ansvarlig for at anvende det underleverandør advarede imod 
Resumé – UGENS DOM uge 47 

Kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo august 2021, og vedrører en totalrådgiver 

der var ansvarlig for projekteringsmangel ved at foreskrive anvendelse af ventilationsarmatu-

rer, som underleverandør havde advaret imod.  

I 2015-16 opførte en totalrådgiver (TR) for en bygherre (BH) en multihal i hht. et af TR udar-

bejdet hovedprojekt.  

Arbejdet blev udført i fagentrepriser.  

Til ventilationsentreprisen antog TR et rådgivningsfirma som underrådgiver (UR), der skulle 

udføres af en fagentreprenør (FE).  

I ventilationsarbejdsbeskrivelsen fremgik, at indblæsning af luft skulle ske gennem 112 dyser 

med en diameter på 400 mm. Der skulle anvendes en specifik type dyser. FE blev dog frarådet 

anvendelse af denne specifikke type af underleverandør (UL).  

Til BH’s rådgiver (BH-R) oplyste FE, at ingen dansk leverandør, kunne løse opgaven. 

UR oplyste på forespørgsel fra BH-R, at dyserne skulle købes fra en tysk fabrik S. S oplyste 

overfor UL, at de påtænkte dyser ikke kunne anbefales. Denne oplysning blev videregivet til 

BH-R og TR.  

Til et møde den 9. juni 2015 fastholdt UR alligevel valget af den foreslåede dyse, men anbefa-

lede tilføjelse af spjæld, således at luftstrømmen kunne reguleres.  

Der opstod efterfølgende problemer ved anlægget hvorfor sagen kom for retten.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten fandt indledningsvist, at anlægget var mangelfuldt.  

Herefter lagde retten til grund, at FE havde advaret TR mod anvendelse af den dyse, som var 

foreslået af UR, på baggrund af producentens oplysninger om dysens anvendelighed.  

TR havde ikke godtgjort, at BH havde fravalgt justerbare dyser trods TR’s anbefaling om at af-

holde merudgiften hertil.  

TR fandtes således ansvarlig for manglerne ved ventilationsanlægget.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Såfremt FE ikke udtrykkeligt havde frarådet valget af dyserne overfor TR, ville der skulle ske 

en fordeling af ansvaret, idet FE stod for at projektere anlægget og hertil bør oplyse om de 

konsekvenser han ser i forbindelse med opførelsen.  

Læs gerne UGENS DOM fra uge 45 omhandlende: ”Entreprenør frifundet da arbejde var udført 

efter aftale med bygherrens rådgiver”.  

Som gengivet i TBB2021.1319 / Sag nr. C-15470 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 583 
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Privat bygherre frifundet for skader på naboejendom 
Resumé – UGENS DOM uge 48 

Dommen er afsagt af landsretten ultimo maj 2015, og vedrører en sag hvor der ikke var 

grundlag for uden lovhjemmel at pålægge en privat bygherre objektivt ansvar for skade på na-

boejendommen.  

I december 2010 indgik en privat bygherre (BH) en hovedentreprise med en murer- og tøm-

rerforretning (M) om opførelse af et byhus. Kort tid efter blev der foretaget udgravning til den 

fælles gavl til naboejendommen, der ejedes af naboejerne (N).  

Herefter påbegyndte M udgravning og understøbning af gavlen.  

Marts 2011 meddelte N, at hans ejendom havde fået revner i muren og at han havde oriente-

ret M, og at han ville kontakte sit forsikringsselskab, da der var tegnet en entrepriseforsikring. 

M blev taget under rekonstruktion i juni 2012 og senere erklæret konkurs.  

Forud for retssagen var det ved syn og skøn dokumenteret, at revnerne i naboejendommen 

var opstået i forbindelse med understøbning af fællesmuren, idet det blev vurderet, at betonen 

ikke havde nået at hærde tilstrækkeligt. 

N påstod, at BH var objektivt ansvarlig på ulovbestemt grundlag for revnerne og krævede der-

for ca. 400.000 kr. svarende til udbedringsudgifterne.  

BH påstod heroverfor frifindelse.  

 

Landsretten 

Spørgsmålet var herefter, om bygherren på ulovbestemt objektivt grundlag var ansvarlig for 

revnerne.  

Landsretten fandt, at revnerne var opstået, fordi betonen ikke havde fået den tilstrækkelige 

hærdetid. Der var derfor tale om alvorlige håndværksmæssige fejl begået af entreprenøren. 

Landsretten fandt dog samtidig, at understøbning ikke kan karakteriseres som værende en 

særlig farlig opgave, men derimod en almindelig opgave, der kan udføres af erfarne medarbej-

dere uden anvisninger. BH blev imidlertid frifundet, idet der ikke var grundlag for objektivt an-

svar.  

BH havde adciteret M’s ansvarsforsikringsselskab og dette selskab blev som følge af BH’s frifin-

delse også frifundet.  

 

Hvad kan vi lære af denne dom? 

Som hovedregel kan en bygherre alene pålægges et ulovbestemt objektivt ansvar hvis der fo-

religger særlige forhold, eksempelvis hvis der er tale om entreprisearbejde af særlig farlig ka-

rakter, herunder udgravnings- og piloteringsskader. 

Understøbning for et professionelt firma er en almindelig arbejdsopgave og dermed ikke af far-

lig karakter som kan medføre ulovbestemt objektivt ansvar.  

Det bemærkes desuden, at den omstændighed, at BH ikke havde tegnet forsikring mod ska-

den, ikke havde betydning for ansvarsbedømmelsen.  
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Som gengivet i U.2017.1048 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 587 
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Totalrådgiver og entreprenør pålagt anpartsvis ansvar 
Resumé – UGENS DOM uge 49 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten medio maj 2021, og vedrører en totalrådgiver der 

var ansvarlig for projekteringsmangler. Entreprenøren var dog også ansvarlig for udførelses-

mangler, hvorfor ansvaret blev pålagt anpartsvis.  

En bygherre (BH) indgik i 2011 en aftale med en totalrådgiver (TR) om bistand i forbindelse 

med opførelse af 30 boliger. ABR 89 var aftalt mellem parterne. Entreprenøren (E) skulle ud-

føre elevatorentreprisen.  

Afleveringsforretning var den 15. januar 2013.  

I marts 2017 lagde BH sag an mod TR og E med krav om erstatning, på baggrund af opståede 

skader ved elevatorerne som følge af vandindtrængen og fugt.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten fandt, at TR som totalrådgiver og projektansvarlig havde pligt til at sikre, at der 

blev etableret den fornødne overdækning over elevatordørene, hvorfra der var direkte adgang 

til det fri. Derudover burde der være projekteret med dræn til afledning af overfladevand.  

Selve overdækningen og drænet var ikke en del af E’s entreprise. Retten fandt dog, at efter-

som elevatorerne skulle være udendørs, og at E var en del af detailprojekteringen, at E burde 

have placeret skabene, så de var mindre udsatte for vand. E burde også have fået etableret 

tagrender til afledning af vand umiddelbart inden for elevatordørene.  

E var derfor ansvarlig for udførelsesmangler, selv om elevatorerne som udgangspunkt opfyldte 

beskrivelsen i udbudsmaterialet.  

Retten fandt herefter, at TR og E hver burde hæfte for halvdelen, og at hæftelsen skulle være 

anpartsvis – ikke delvis solidarisk som ifølge ABR89 punkt. 6.2.5.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

I den konkrete sag burde TR som totalrådgiver have taget højde for hvor elevatorerne skulle 

projekteres, idet der var tale om automatiske elevatordøre direkte til det fri som selvfølgelig 

ikke kan tåle vand og derfor vil få driftsproblemer og skader.  

I forhold til, at TR og E blev pålagt ansvaret anpartsvis, fandt retten, at den ene part ikke 

havde begået en større fejl end den anden. Når rådgiveren er ansvarlig sammen med entre-

prenøren, følger det af ABR, at rådgiverens ansvar er begrænset til den del af det samlede tab, 

som svarer til rådgiverens andel af den samlede udviste skyld.  

Bestemmelsen i ABR om pro rata ansvar gælder ikke i tilfælde, hvor ABR ikke finder anven-

delse. I disse tilfælde vil de almindelige erstatningsretlige regler om solidarisk ansvar finde an-

vendelse. 

Som gengivet i TBB 2021.1122 / Sag nr. C-14282 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 617 
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Kan dommers habilitet ved syn og skøn indbringes for domstolene? 
Resumé – UGENS DOM uge 50 

Dommen er afsagt af Højesteret primo oktober 2021, og vedrører spørgsmål om en 

dommers habilitet under syn og skøn ved voldgiftsnævnet.  

I en sag om en tvist mellem en bygherre (BH) og en byggevirksomhed (H) udpegede voldgifts-

nævnet for bygge- og anlægsvirksomhed (V) en skønsmand (S) som herefter udarbejdede 

flere skønserklæringer.  

H krævede erklæringerne tilsidesat. Til at afgøre dette spørgsmål udmeldte V – efter enighed 

mellem parterne - landsdommer (B). B tog ikke H’s anmodning til følge.  

H krævede herefter en ny afgørelse og at denne skulle træffes af en anden dommer end B, da 

B ville være inhabil. V tog ikke dette til følge. H indbragte derfor dette for domstolene.  

 

Højesteret 

Landsretten afviste sagen fra domstolene.  

Højesteret bemærkede, at var udmeldt syn og skøn i henhold til ABT 93 § 45, stk. 1 for at 

sikre beviser i en sag mod H, men der var ikke anlagt voldgiftssag efter ABT 93 § 47, stk. 1.  

B var af V alene udpeget til at behandle H’s anmodning om at tilsidesætte skønserklæringen.  

Højesteret fandt, at domstolsbehandling af B’s habilitet efter voldgiftslovens § 13, stk. 3, er 

betinget af, at B’s virke kunne anses som voldgift, jf. § 1, stk. 1.  

Hertil udtalte Højesteret, at voldgift efter voldgiftslovens forarbejder er karakteriseret ved, at 

parterne i stedet for at gå til domstolene nedsætter en privat ret, som afgør tvisten med bin-

dende virkning for parterne.  

Det syn og skøn, der var udmeldt af V, havde ikke til formål at afgøre tvisten med bindende 

virkning for parterne, og Højesteret fandt, at B’s procesledende afgørelse, uden at der havde 

været anlagt voldgiftssag, ikke var truffet af B som dommer i en voldgiftsret. Højesteret til-

trådte derfor, at sagen var afvist af domstolene.  

 

Hvad kan vi lære af denne dom? 

Domstolene afviser sagen fordi, spørgsmålet om B’s habilitet ikke kan anses som værende 

voldgift. For, at sagen om B’s habilitet kunne anses som værende voldgift, skal der være tale 

om en sag hvor parterne indbringer tvisten for voldgiftsretten frem for domstolene og at denne 

voldgiftsret herefter afgør tvisten med bindende virkning.  

Det afgørende er derfor om afgørelsen har bindende virkning for sagens parter.  

Som gengivet i U.2022.1 / BS-47173/2020-HJR 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 628 
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Rådgiver og totalentreprenør frifundet for krav ved træk og kulde 
Resumé – UGENS DOM uge 51 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten den 8. januar 2016, og vedrører en bygherres 

mulighed for at opnå erstatning som følge af træk og kuldenedslag.  

Der blev i 2004 indgået en teknisk rådgivningsaftale mellem en rådgiver (R) og en bygherre 

(BH). R skulle yde bistand i forbindelse med opførelsen af et antal boliger. ABR 89 blev vedta-

get mellem parterne. Senere samme år blev der indgået en totalentreprisekontrakt med en to-

talentreprenør (TE). TE skulle opføre de netop omtalte boliger. AB 92 blev vedtaget mellem 

parterne.  

Aflevering af entreprisen fandt sted i december 2005.  

I forbindelse med 1-årsgennemgangen blev der af BH konstateret visse fejl og mangler, som 

efterfølgende blev udbedret af TE. Hverken TE eller R anså sig dog ansvarlig for de konstateret 

trækgener og kuldefald. Der opstod altså en tvist mellem BH, der ønskede at kræve erstatning 

for trækgenerne osv. og TE og R, der ikke mente at være ansvarlige. Der opstod desuden en 

anden tvist mellem parterne, da skønsmanden opdagede en mangel i form af manglende tæt-

ning mellem vindgips og tilgrænsende bygningsdele.  

Der blev derfor indledt en voldgiftssag, hvor BH nedlagde påstand om, at TE og R solidarisk 

skulle tilpligtes at betale kr. 862.500 i erstatning til BH. Subsidiært skulle erstatningsbyrden 

pålægges pro rata. Både TE og R nedlagde i den forbindelse påstand om frifindelse.  

 

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten skulle altså tage stilling til, hvorvidt de påståede trækgener og kuldefald over-

hovedet kunne anses for mangler. Herudover skulle voldgiftsretten også tage stilling til den be-

hørige periode, der var forløbet fra manglernes opståen til påberåbelsen af manglerne.  

Voldgiftsretten fastslog på baggrund af skønsmandens erklæringer, at træk skyldes, at boligen 

ikke er tilstrækkelig tæt. Ifølge det bygningsreglement, der var gældende på tidspunktet for 

opførelsen, måtte luftskiftet gennem utætheder ikke overstige 1,5 l/s pr. m^2 opvarmet eta-

geareal ved trykprøvning med 50 pa.  

Der blev udført såkaldte Blower Door-tests i nogle af boligerne. Resultaterne på de udførte 

tests førte frem til den konklusion, at der ikke kunne måles utætheder, der oversteg de krav, 

der blev stillet i Bygningsreglementet. Skønsmanden udtalte dog i denne sammenhæng, at der 

dog forekom træk, der kunne mærkes.  

Voldgiftsretten fandt derfor, at der ikke kunne siges at være tale om træk eller kuldefald i et 

sådant omfang, at det udgjorde en retligt relevant mangel. I denne sammenhæng udtalte 

voldgiftsretten, at det ikke kunne ændre noget, at skønsmanden udtalte, at man var i stand til 

at mærke det træk, der utvivlsomt var tilstede. Det træk der var tilstede var altså ikke i en så-

dan grad, at der kunne være tale om en mangel, der kunne begrunde et erstatningskrav.  

Voldgiftsretten tog derfor R’s og TE’s påstande om frifindelse i forbindelse med tilstedeværel-

sen af træk og kuldenedslag til følge.   

I forbindelse med skønsmandens arbejde bemærkede skønsmanden, at der ikke lod til at være 

udført tætning mellem vindgips og tilgrænsende bygningsdele. Det forholdt sig dog blot såle-

des, at BH først rejste et krav for denne mangel i november 2015 – altså næsten 10 år efter 
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entreprisens aflevering. Voldgiftsretten fandt det ikke godtgjort, at der tidligere var reklameret 

over netop dette forhold.  

Voldgiftsretten nåede derfor på baggrund af AB 92 § 36, stk. 1 og ABR 89, pkt. 6.2.3.1, at E 

og TR ikke kunne stilles til ansvar for den opdagede mangel, da der var forløbet over 5 år fra 

entreprisens aflevering. Voldgiftsretten anså ikke det forhold, at der var tale om en skjult man-

gel kunne føre til et andet resultat. Voldgiftsretten fandt derfor, at der ikke var tale om om-

stændigheder, der kunne føre til et grundlag for at fravige udgangspunktet om ophøret af an-

svar efter 5 år efter AB 92 § 36, stk. 2.  

Voldgiftsretten tog derfor også R’s og TE’s påstande om frifindelse i forbindelse med den opda-

gede mangel til følge.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Kendelsen viser, at der generelt er forskel på mindre skavanker og retligt relevante mangler. 

Hvis intet andet er aftalt, så skal de præsterede ydelser leve op til de forskrifter og krav, der 

stilles i regler, der finder anvendelse på det område. Dette er fint illustreret i kendelsen, hvor 

der på trods af, at et træk kunne mærkes ikke var tale om en retligt relevant mangel.  

Kendelsen bevidner også, at der i AB-systemet er foretaget en hensyntagen til fordel for entre-

prenører og rådgivere. Entreprenørers og rådgiveres ansvar bortfalder som udgangspunkt 5 år 

efter entreprisens aflevering. Dette følger også af det nye AB-system, hvor dette følger af AB 

18 § 55, stk. 1 og ABR 18 § 51, stk. 1.  

Som gengivet i TBB 2016.555 / Sag nr. C-12118 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 632 
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Kommune får ikke medhold i erstatning som følge af skimmelsvamp 
Resumé – UGENS DOM uge 52 

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten d. 26. juni 2018, og vedrører en kommunes mulig-

hed for at opnå erstatning som følge af opstået skimmelsvamp og misfarvninger af fuger i en 

svømmehal.  

En kommune indgik i oktober 2011 som bygherre (BH) en totalrådgiveraftale med en totalråd-

giver (TR). TR skulle projektere opførelsen af en ny svømmehal i kommunen. I juli 2012 indgik 

BH en entrepriseaftale med en hovedentreprenør (HE), der skulle forestå opførelsen af svøm-

mehallen. I december 2012 indgik HE en underentrepriseaftale med en underentreprenør (UE). 

UE skulle forestå murerentreprisen.  

Efter afleveringen af entreprisen opstod der skimmelsvamp og misfarvninger af fuger i svøm-

mehallen, hvorefter BH rejste et krav mod TR og HE. BH indledte en voldgiftssag med påstand 

om, at TR og HE skulle pålægges et solidarisk erstatningsansvar og tilpligtes at betale kr. 

287.500 inkl. moms. TR og HE nedlagde begge i relation til BH’s krav som erstatning principale 

påstande om frifindelse.  

TR nedlagde subsidiær påstand om, at HE skulle tilpligtes at friholde TR for de udgifter, som 

TR potentielt ville blive tvunget til at betale til kommunen. TR mente nemlig ikke, at den op-

stået skimmelsvamp var et resultat af fejlprojektering, hvorfor ansvaret måtte pålægges HE. 

HE nedlagde i relation til TR’s påstand om, at HE skulle friholde TR for udgifter påstand om fri-

findelse. HE var af den overbevisning, at problemet med skimmelsvamp og misfarvninger af 

fuger var et resultat på UE’s arbejde, hvorfor HE mente, at UE skulle tilpligtes afholde HE for 

udgifter. 

 

Voldgiftsretten 

Indledningsvist bemærkede voldgiftsretten, at der ikke i totalrådgiveraftalen med TR eller en-

trepriseaftalen med HE forelå nogen garanti eller tilsikring af valget af fuger i svømmehallen. 

TR og HE var derfor overladt autoriteten til at vælge, hvilken slags fuger, der skulle anvendes 

ved udførelsen af entreprisen.  

Efterfølgende tog voldgiftsretten stilling til om der overhovedet kunne siges at være tale om 

projekteringsfejl og/eller udførelsesfejl. I denne vurdering spillede skønsmandens vurderinger 

en central rolle. Skønsmanden vurderede nemlig, at der var intet i projekteringen af svømme-

hallen, der kunne siges at være udtryk for konkrete projekteringsfejl. Skønsmanden udtrykte 

dog, at en rådgiver med føje kunne undersøge og herefter forholde sig til anvisninger fra rele-

vante foreninger. I dette tilfælde nævnte skønsmanden specifikt Dansk Svømmebadsteknisk 

Forening. Skønsmanden udtrykte dog, at der alene er pligt til at følge sådanne anvisninger, så-

fremt disse kan karakteriseres som værende egentlige forskrifter. Det var der ikke tale om i 

dette tilfælde, hvorfor det ikke kunne anses for værende en projekteringsfejl, at anvisningerne 

fra Dansk Svømmebadsteknisk Forening ikke blev fulgt.  

På baggrund af skønsmandens udtalelser konkluderede voldgiftsretten, at der ikke var tale om 

projekteringsfejl.  

Skønsmanden udtalte til fordel for HE og dermed også UE, at der heller ikke kunne være tale 

om mangler i forbindelse med udførelsen af entreprisen. Udførelsen af selve entreprisen var 

altså foretaget i overensstemmelse med god håndværksmæssig skik.  
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Voldgiftsretten konkluderede derfor, at der heller ikke var tale om mangler i UE’s udførelse af 

murerentreprisen.  

Voldgiftsretten frifandt derfor TR og HE for det af BH påståede erstatningsansvar, da der ikke 

kunne siges at være tale om projekterings- eller udførelsesfejl. UE blev som følge af HE’s fri-

findelse også frifundet. BH fik derfor ikke medhold i sin påstand om betaling af kr. 287.500.  

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Denne kendelse illustrerer, at det ikke altid er muligt at godtgøre, hvorledes en mangel er op-

stået. Et erstatningsansvar forudsætter dog som udgangspunkt, at der er noget at bebrejde en 

af parterne for, hvorfor der som udgangspunkt ikke kan pålægges et erstatningsansvar for 

mangler, hvis årsag er uvis.  

Endvidere slår kendelsen fast, at en totalrådgivers pligt til at forholde sig til anvisninger fra re-

levante foreninger er begrænset til alene at omfatte anvisninger, der kan karakteriseres som 

egentlige forskrifter. 

Som gengivet i TBB 2018.826 / Sag nr. C-14354 

Se afgørelsen i sin helhed her eller på side 636 
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Se næste side… 
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Kan en hovedentreprenør altid adcitere en rådgiver? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.1.1 

Som gengivet i TBB 2020.655 / Sag nr. C-14217 

Underentreprenør UE (advokat Svend Bjer-

regaard) mod Hovedentreprenør HE (advo-

kat Ole Bernt Hasling) og Rådgiver R (advo-

kat Peter Smith) 

1. Indledning 

Mellem klageren, underentreprenør UE 

(herefter UE), og indklagede, hovedentre-

prenør HE, (herefter HE), er der opstået en 

tvist om forståelsen og omfanget af en en-

treprisekontakt på et byggeri på …. HE har 

under sagen adciteret rådgiver R, der var 

rådgiver for HE. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af civilingeniør 

Jens Wichmand Jørgensen, civilingeniør 

Christian Riis Petersen og landsdommer Ole 

Græsbøll Olesen, med sidstnævnte som for-

mand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

UE's 

på-

stand: 

HE skal til UE betale 1.641.942 

ekskl. moms, svarende til 

2.052.427,50 kr. inkl. moms, 

med tillæg af procesrente af 

1.904.500 kr. fra den 7. januar 

2016 til den 1. marts 2017 og af 

1.641.942 kr. fra den 2. marts 

2017, til betaling sker. 

HE's 

på-

stand: 

Frifindelse, subsidiært betaling 

af et mindre beløb, og tidligst 

med procesrente fra sagens an-

læg. 

  Over for R har HE nedlagt føl-

gende påstand: 

  R skal friholde HE for ethvert 

krav, herunder hovedstol, renter 

og omkostninger som UE måtte 

få medhold i under sagen. 

R's på-

stand: 

Frifindelse 

Hovedforhandling har fundet sted den 12. 

maj 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler i Kø-

benhavn. 

… (UE), … (HE), … (R), … (UE), … (fra et 

rådgivende ingeniørfirma) og … (HE) har af-

givet forklaring under hovedforhandlingen. 

Endvidere har skønsmanden, civilingeniør 

Jens Dalmo afgivet forklaring. I forbindelse 

med at sagen er optaget til kendelse, er det 

aftalt med parterne, at kendelsen udfærdi-

ges uden fuldstændig sagsfremstilling og 

uden fuldstændig gengivelse af forklarin-

gerne og proceduren og alene med gengi-

velse af parternes påstande og voldgiftsret-

tens resultat og begrundelsen herfor. 

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Forholdet mellem UE og HE - indledning 

UE og HE indgik med underskrift henholds-

vis den 4. og 8. juni 2015 en entrepriseaf-

tale, hvoraf blandt andet fremgår, at entre-

prisen indeholder alle hovedydelser og sæd-

vanlige biydelser, som er nødvendige for at 

færdiggøre entreprisen. Endvidere fremgår, 

at entrepriseaftalen har forrang for andre 

bilag, hvorefter i entrepriseaftalen er nævnt 

en række bilag, herunder HE's generelle be-

tingelser, hvori er aftalt afvigelser fra AB 

92, tilbudsliste, arkitekt- samt ingeniørdo-

kumentfortegnelse, udbudsskrivelse af 4. 

november 2014 og UE's tilbud af 23. januar 

2015. Videre fremgår blandt andet af entre-

priseaftalen, at det samlede projekt for in-

geniør og arkitekt fremgår af Byggeweb 

som UE, der var underentreprenør for HE, i 

tilbudsfasen og efterfølgende havde adgang 

til, at det var UE's ansvar at downloade sid-

ste reviderede projektmateriale, og at HE 

sikrede, at HMN løbende blev adviseret om 

nyt projektmateriale på Byggeweb. 
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Der er mellem parterne enighed om, at UE 

som et led i entrepriseaftalen var forpligtet 

til at projektere og dimensionere spær over 

en X-butik, men omfanget af denne projek-

tering er sagens primære tvistepunkt, idet 

det er UE's opfattelse, at forpligtelsen angik 

færdigprojektering og -dimensionering, 

mens HE er af den opfattelse, at der var 

tale om et funktionsudbud, hvor UE havde 

påtaget sig den fulde projektering og di-

mensionering. 

Nærmere om aftalegrundlaget 

HE udbød ved brev af 4. november 2014 

entreprise 8, smedearbejder, på sagen Eng-

bakken. Det fremgår, at grundlaget for til-

buddet var udbudsskrivelsen, HE's gene-

relle betingelser, udfyldte tilbudslister, arki-

tekttegninger og beskrivelser i henhold til 

tegningsfortegnelse, ingeniørtegninger og 

beskrivelser i henhold til tegningsforteg-

nelse samt entreprenørens tilbud. Tilbudsli-

sten indeholder blandt andet position 80.1, 

BD nr. 80-4.A Stålspær. 

Af arbejdsbeskrivelse af 7. oktober 2014, 

stål generelt, udarbejdet af R, hvilken ube-

stridt er en del af aftalegrundlaget, fremgår 

blandt andet, at hvis der er uoverensstem-

melser mellem tegninger og beskrivelser, 

skal tvivlsspørgsmål afklares inden tilbud 

afgives. Endvidere fremgår af afsnittet 

»Omfang«, at arbejdet omfatter projekte-

ring af blandt andet stålspær over X[-butik-

ken] og statisk dokumentation for alle de 

leverede bygningsdele. Endvidere fremgår, 

at projektmaterialet skal leveres til bygge-

ledelsen for gennemsyn/stikprøvekontrol. 

Under afsnittet »Generelle specifikationer«, 

afsnit 3.3 »Projektering«, er henvist til »A. 

Konstruktionsdokumentation«, og at laster 

er i henhold hertil. Af afsnit 3.3.2.1 om be-

regninger fremgår, at elementerne dimensi-

oneres ud fra de påvirkninger, de vil blive 

udsat for i det færdige bygværk efter gæl-

dende normer, og at det er leverandørens 

ansvar, at alle beregninger kan godkendes 

af myndighederne. I afsnit 3.3.2.2 om teg-

ninger er det anført, at profilerne skal være 

af en kvalitet samt dimension som angivet i 

tegningsmaterialet, at hvis disse dimensio-

ner ikke er hensigtsmæssige, skal der ret-

tes henvendelse til rådgiveren, samt at 

blandt andet eventuelle ændringer af di-

mensioner skal være indeholdt i tilbuddet. 

Endvidere fremgår af afsnit 3.6.7.5.1 blandt 

andet, at svejsninger generelt skal udføres 

som anført i tegningsmaterialet, at ube-

nævnt kantsøm udføres med a=4 mm og 

ubenævnt V-søm henholdsvis K-søm udfø-

res med a = godstykkelsen. Af afsnit 

3.9.6.3.1 fremgår, at oplysninger om svej-

sesømme i tegningsmaterialet gælder forud 

for ovenstående. 

Af arbejdsbeskrivelsens afsnit 4, Bygnings-

delsbeskrivelse, fremgår, at ydelser og spe-

cifikationer anført i tegningsmaterialet eller 

forudgående generelle afsnit er gældende, 

medmindre der i bygningsdelsbeskrivelsen 

specifikt er angivet afvigelser til dette. Det 

er herefter under 80-4.A Stålspær anført, at 

omfanget er beregning, levering og monte-

ring af stålgitterspær over dæk over X, 

hvorefter der er henvist til tegningsoversig-

ten, herunder med overskrifterne funda-

mentsplan, terrændæk, konstruktionspla-

ner, dækplaner, snit, konstruktionsdetaljer 

og diverse. Under diverse er blandt andet 

nævnt tegning K-ST-7-720, plan, opstalter 

og principper for gitterspær (bilag C), jf. 

nærmere nedenfor, hvilken tegning er om-

tvistet mellem parterne, og det er herefter 

nævnt, at tegninger fra stålleverandør til-

går, når denne har udarbejdet materiale. Af 

afsnit 4.7 om projektering fremgår, at git-

terspærs endelige dimensionering skal fore-

tages af leverandør, at hovedgeometri for 

stålgitterspær skal overholdes, hvilket inde-

bærer top- og bundkote ud fra tegninger. 

Endvidere fremgår blandt andet, at der som 

overslag er regnet med, at spærfod er HEM 

300 og hoved som opsvejst profil med 

udragende flanger, hvor huldæk kan mon-

teres på, og at hvis dette ændrer sig ved 

den endelige dimensionering, er det leve-

randørens ansvar, at samlingsdetaljer op-

dateres, så der stadig er sammenhæng ved 
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alle samlinger, at mellemliggende tryk- og 

trækstænger udføres som HEB-profiler, 

hvor der kan optimeres frit fra leverandø-

rens side med profilstørrelser og godstyk-

kelser, at spærleverandøren udfører stati-

ske beregninger, at det er lagt 100 % over 

til leverandøren at designe og dimensionere 

den endelige løsning for knudepunkter, 

hvor gitterspær ligger af på hinanden, og at 

de detaljer, der måtte være vist i projektet, 

udelukkende er principdetaljer. Videre 

fremgår under dette punkt, at spær ud over 

de laster, der er oplyst i den statiske rap-

port, tillægges en nærmere angivet lodret 

regningsmæssig kraft, og der er angivet en 

maksimal nedbøjning for gitterspær. Ende-

lig fremgår under dette punkt, blandt an-

det, at »Geometri iht. tegninger« og »Be-

lastninger iht. Dokument A Konstruktions-

dokumentation«, ligesom nedbøjningskra-

vet er gentaget under »Funktionskrav«. 

I tegningen, bilag C, er vist blandt andet en 

principdetalje for gitterspær hængt op på 

andet gitterspær, hvorpå er anført ved 

spærfod »HE300M« og ved spærhoved 

»HE300B XL«. I noten på tegningen er an-

ført blandt andet, at der ikke må måles på 

tegningen, at alle mål er i mm, at laster 

»iht. A-konstruktionsdokumentation som er 

udarbejdet af R«, at »Gitterspær dimensio-

neres og projekteres iht. belastninger samt 

forudsætninger jf. dokument A Konstrukti-

onsdokumentation, og at »Hvor gitterspær 

danner vederlag for de øvrige bygningsdele, 

skal disse samlinger godkendes af rådgiver, 

såfremt de forudsatte samlingsdetaljer øn-

skes ændret. Den overordnede geometri 

skal overholdes. Placering af skråstivere iht. 

nærværende opstalter.« Endelig fremgår 

noget om svejsesømme, herunder at ube-

nævnte svejsesømme er med a=6 mm. 

Der er enighed om, at den nævnte A-kon-

struktionsdokumentation, der er dateret 

den 20. august 2014, ikke var en del af det 

materiale, der fulgte med udbudsbrevet af 

4. november 2014, men blev oploadet på 

Byggeweb den 7. januar 2015, og downloa-

det af UE samme dag, mens bilag til doku-

mentet først blev oploadet på Byggeweb 

den 13. august 2015. Af A-konstruktionsdo-

kumentation fremgår blandt andet, at do-

kumentet skal sikre et konsistent grundlag 

for projekteringen og efterfølgende forstå-

else af bygningen, at opsvejste gitterspær 

dimensioneres af leverandør, mens øvrige 

stålkonstruktion er beregnet i dokumentet, 

og i afsnit A.2.14 om leverandørberegnin-

ger, at der i nedenstående er opremset le-

verandørberegninger, der eftersendes den 

statiske dokumentationsrapport. I det efter-

følgende afsnit A.2.14.1 om opsvejste stål-

spær i X[-butik] er indledningsvis anført 

blandt andet, at i »nærværende afsnit er la-

ster for op-svejste spær anskueliggjort for 

en senere leverandør beregning for både 

spærleverandøren men også betonleveran-

døren da søjler skal overføre reaktionerne 

fra spær. I bilag 9, lastnedføring ses bereg-

ningerne for de fundne laster.« 

UE afgav herefter sit første tilbud den 23. 

januar 2015, der angiver at være afgivet på 

baggrund af materiale dateret den 4. no-

vember 2014. Af tilbuddet fremgår blandt 

andet, at supplerende arbejdstegninger er 

inkl., men ellers ikke yderligere projekte-

ring, dog er spær i X-butikken og trapper 

dimensioneret. Tilbuddet blev efterfølgende 

revideret, og det endelige tilbud forelå den 

20. marts 2015, uden at den ovennævnte 

tekst var revideret. 

Det kan efter de afgivne forklaringer læg-

ges til grund, at UE's tilbud blev udarbejdet 

på grundlag af blandt andet tegningen, bi-

lag C, og øvrige oplysninger i udbudsmate-

rialet, uden at der i den forbindelse skete 

nogen projektering af stålspærene. 

Det efterfølgende forløb 

Der blev den 25. august 2015 afholdt det 

første projektgennemgangsmøde, og af re-

feratet herfra fremgår blandt andet, at UE 

skulle regne på spærene, der kun var over-

slagsdimensioneret fra ingeniørens side, og 

at der derfor skulle detailberegnes på spæ-

rene. 
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I denne efterfølgende proces og efter drøf-

telser mellem parterne og deres rådgivere 

blev nedbøjningskravet ændret, således at 

der kunne accepteres en større nedbøjning, 

ligesom højden på gitterspærene blev for-

øget med 400 mm. 

På baggrund af denne efterfølgende projek-

tering mv. opgjorde UE ved brev af 7. de-

cember 2015 et tillæg på ca. 2 mio. kr. for 

ekstraarbejder i form af en øget stål-

mængde med ca. 100 % i forhold til, hvad 

der var forudsat ved tilbudsafgivelsen, til-

læg for ændringer i svejsninger mv. samt 

tillæg for ekstraberegninger foretaget af 

egen rådgiver. Dette krav blev efterføl-

gende revideret. 

HE tilbød ved et brev af 19. august 2016 at 

betale 262.558 kr. ekskl. moms som led i 

»et mindeligt forlig af problematikken, her-

under merøkonomi ved 400 mm forhøjelse 

af stålspær.« Dette beløb blev betalt den 1. 

marts 2017, hvorved påstandsbeløbet med 

angivne renter fremkommer. 

Voldgiftsrettens bemærkninger 

På baggrund af det, der er anført ovenfor 

fra aftalegrundlaget, finder voldgiftsretten, 

at UE har påtaget sig projekteringen af git-

terspærene, således som det også fremgår 

af UE's tilbud af 23. januar 2015, hvorefter 

spær i X-butikken er dimensioneret. Dette 

er ikke blot en færdigprojektering, som 

hævdet af UE, men en egentlig projektering 

af spærene på grundlag af udbudsmateria-

let. Dette gælder, uanset at A-konstrukti-

onsdokumentet ikke er nævnt i hverken ud-

budsbrevet, tilbuddet eller i entrepriseafta-

len, idet denne projekteringsforpligtigelse 

fremgår tydeligt af det øvrige udbudsmate-

riale, ligesom der flere steder i udbudsma-

terialet er henvist til det nævnte dokument, 

der blev downloadet af UE, inden tilbuddet 

blev afgivet. 

Det er derfor også som udgangspunkt UE's 

risiko, at tilbuddet blev udarbejdet på 

grundlag af blandt andet tegningen, bilag C, 

og de øvrige oplysninger i udbudsmateria-

let, og at det ved den efterfølgende projek-

tering viste sig, at de forudsætninger, som 

tilbuddet var afgivet under, men som ikke 

fremgik som f.eks. forbehold i tilbuddet, 

ikke viste sig at holde. 

Heroverfor står imidlertid, at tegningen, bi-

lag C, der, således som sagen er forelagt, 

må anses for den eneste tegning i udbuds-

materialet vedrørende detaljer på gitter-

spærene, uanset det tagne forbehold ved-

rørende målfasthed mv., indeholder direkte 

vildledende oplysninger vedrørende stålpro-

filernes spærhoved/fod, hvilket må anses 

for en uklarhed ved projektmaterialet, jf. 

AB 92 § 2, stk. 2. Oplysninger, som, når de 

var anført på tegningen, må opfattes som 

en indikation af, hvilken løsning der kunne 

anvendes, og som derfor var medvirkende 

til at lede UE mod et fejlagtigt resultat, hvil-

ket gælder, uanset at UE havde projekte-

ringsforpligtelsen. … [fra R] har da også 

forklaret, at der aldrig på tegningen burde 

være nævnt specifikke profiler. 

UE har ikke derudover godtgjort, at der i 

øvrigt er fejl ved udbudsmaterialet eller er 

tilkommet ydelser, som UE ikke kunne for-

udse ved tilbudsafgivelsen, bortset fra for-

højelsen af gitterspærene med 400 mm, 

hvorved hovedgeometrien blev ændret. 

Herefter finder voldgiftsretten, at HE må 

bære en del af risikoen for, at udførelsen af 

projektet med gitterspærene blev væsent-

ligt dyrere end forudsat ved UE udarbej-

delse af tilbuddet, og at HE derfor skøns-

mæssigt til UE skal betale 400.000 kr. 

ekskl. moms, svarende til 500.000 kr. inkl. 

moms, udover det allerede betalte beløb 

vedrørende forhøjelsen af gitterspærene. 

Voldgiftsretten tager derfor UE's krav til 

følge med 500.000 kr. inkl. moms og med 

renter som nedenfor bestemt, hvorved be-

mærkes, at kravet ikke er faktureret, lige-

som UE's økonomiopgørelser af henholdsvis 

7. december 2015 og 9. februar 2016 ikke 

kan anses som betalingsanmodninger, 

hvorfor der ikke er grundlag for at kræve 
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forrentning fra før sagens indbringelse for 

voldgiftsretten, ligesom der ikke er grund-

lag for at pålægge renter af momsbeløbet. 

Forholdet mellem HE og R 

UE gjorde senest ved opgørelsen i brevet af 

7. december 2015 til HE gældende, at ud-

budsmaterialet ikke var korrekt, og sagen 

mod HE blev af UE anlagt ved klageskrift af 

9. januar 2017. 

Der foreligger ikke i sagen dokumentation 

for, at HE har reklameret skriftligt over for 

R før ved indleveringen af adcitationsklage-

skriftet den 17. september 2019, men det 

fremgår dog af skønserklæringen af 24. maj 

2019, at R var adciteret under skønnet. 

I mangel af nærmere oplysninger om, hvor-

når HE har reklameret skriftligt over for R, 

finder voldgiftsretten, at HE har fortabt et 

eventuelt krav mod R på grund af mang-

lende skriftlig reklamation, jf. ABR 89 punkt 

6.2.3.2. 

Voldgiftsretten frifinder derfor R. 

Sagsomkostninger 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt, idet hver af parterne endeligt skal 

afholde de udgifter til skønsmanden, som 

de foreløbig har afholdt, ligesom UE skal 

betale skønsmandens honorar i forbindelse 

med afhjemlingen. Endelig er der lagt vægt 

på, at adcitationssagen har haft et mindre 

omfang end hovedsagen. 

Thi bestemmes 

Indklagede, HE, skal til klageren, UE, betale 

500.000 kr. inkl. moms med procesrente af 

662.558 kr. fra den 9. januar 2017 til den 

1. marts 2017 og af 400.000 kr. fra den 2. 

marts 2017. 

Adciterede, R, frifindes. 

I sagsomkostninger skal klageren til indkla-

gede betale 75.000 kr. ekskl. moms, og 

indklagede skal i sagsomkostninger til adci-

terede betale 75.000 kr. ekskl. moms. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af klageren med ¾ og af indklagede 

med 1/4 efter opgørelse og påkrav fra Vold-

giftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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Hvornår er der ikke ansvar, på trods af fuld projekteringsforpligtelse? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.2.1 

Som gengivet i TBB 2020.655 / Sag nr. C-14217 

Underentreprenør UE (advokat Svend Bjer-

regaard) mod Hovedentreprenør HE (advo-

kat Ole Bernt Hasling) og Rådgiver R (advo-

kat Peter Smith) 

1. Indledning 

Mellem klageren, underentreprenør UE 

(herefter UE), og indklagede, hovedentre-

prenør HE, (herefter HE), er der opstået en 

tvist om forståelsen og omfanget af en en-

treprisekontakt på et byggeri på …. HE har 

under sagen adciteret rådgiver R, der var 

rådgiver for HE. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af civilingeniør 

Jens Wichmand Jørgensen, civilingeniør 

Christian Riis Petersen og landsdommer Ole 

Græsbøll Olesen, med sidstnævnte som for-

mand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

UE's 

på-

stand: 

HE skal til UE betale 1.641.942 

ekskl. moms, svarende til 

2.052.427,50 kr. inkl. moms, 

med tillæg af procesrente af 

1.904.500 kr. fra den 7. januar 

2016 til den 1. marts 2017 og af 

1.641.942 kr. fra den 2. marts 

2017, til betaling sker. 

HE's 

på-

stand: 

Frifindelse, subsidiært betaling 

af et mindre beløb, og tidligst 

med procesrente fra sagens an-

læg. 

  Over for R har HE nedlagt føl-

gende påstand: 

  R skal friholde HE for ethvert 

krav, herunder hovedstol, renter 

og omkostninger som UE måtte 

få medhold i under sagen. 

R's på-

stand: 

Frifindelse 

Hovedforhandling har fundet sted den 12. 

maj 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler i Kø-

benhavn. 

… (UE), … (HE), … (R), … (UE), … (fra et 

rådgivende ingeniørfirma) og … (HE) har af-

givet forklaring under hovedforhandlingen. 

Endvidere har skønsmanden, civilingeniør 

Jens Dalmo afgivet forklaring. I forbindelse 

med at sagen er optaget til kendelse, er det 

aftalt med parterne, at kendelsen udfærdi-

ges uden fuldstændig sagsfremstilling og 

uden fuldstændig gengivelse af forklarin-

gerne og proceduren og alene med gengi-

velse af parternes påstande og voldgiftsret-

tens resultat og begrundelsen herfor. 

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Forholdet mellem UE og HE - indledning 

UE og HE indgik med underskrift henholds-

vis den 4. og 8. juni 2015 en entrepriseaf-

tale, hvoraf blandt andet fremgår, at entre-

prisen indeholder alle hovedydelser og sæd-

vanlige biydelser, som er nødvendige for at 

færdiggøre entreprisen. Endvidere fremgår, 

at entrepriseaftalen har forrang for andre 

bilag, hvorefter i entrepriseaftalen er nævnt 

en række bilag, herunder HE's generelle be-

tingelser, hvori er aftalt afvigelser fra AB 

92, tilbudsliste, arkitekt- samt ingeniørdo-

kumentfortegnelse, udbudsskrivelse af 4. 

november 2014 og UE's tilbud af 23. januar 

2015. Videre fremgår blandt andet af entre-

priseaftalen, at det samlede projekt for in-

geniør og arkitekt fremgår af Byggeweb 

som UE, der var underentreprenør for HE, i 

tilbudsfasen og efterfølgende havde adgang 

til, at det var UE's ansvar at downloade sid-

ste reviderede projektmateriale, og at HE 

sikrede, at HMN løbende blev adviseret om 

nyt projektmateriale på Byggeweb. 
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Der er mellem parterne enighed om, at UE 

som et led i entrepriseaftalen var forpligtet 

til at projektere og dimensionere spær over 

en X-butik, men omfanget af denne projek-

tering er sagens primære tvistepunkt, idet 

det er UE's opfattelse, at forpligtelsen angik 

færdigprojektering og -dimensionering, 

mens HE er af den opfattelse, at der var 

tale om et funktionsudbud, hvor UE havde 

påtaget sig den fulde projektering og di-

mensionering. 

Nærmere om aftalegrundlaget 

HE udbød ved brev af 4. november 2014 

entreprise 8, smedearbejder, på sagen Eng-

bakken. Det fremgår, at grundlaget for til-

buddet var udbudsskrivelsen, HE's gene-

relle betingelser, udfyldte tilbudslister, arki-

tekttegninger og beskrivelser i henhold til 

tegningsfortegnelse, ingeniørtegninger og 

beskrivelser i henhold til tegningsforteg-

nelse samt entreprenørens tilbud. Tilbudsli-

sten indeholder blandt andet position 80.1, 

BD nr. 80-4.A Stålspær. 

Af arbejdsbeskrivelse af 7. oktober 2014, 

stål generelt, udarbejdet af R, hvilken ube-

stridt er en del af aftalegrundlaget, fremgår 

blandt andet, at hvis der er uoverensstem-

melser mellem tegninger og beskrivelser, 

skal tvivlsspørgsmål afklares inden tilbud 

afgives. Endvidere fremgår af afsnittet 

»Omfang«, at arbejdet omfatter projekte-

ring af blandt andet stålspær over X[-butik-

ken] og statisk dokumentation for alle de 

leverede bygningsdele. Endvidere fremgår, 

at projektmaterialet skal leveres til bygge-

ledelsen for gennemsyn/stikprøvekontrol. 

Under afsnittet »Generelle specifikationer«, 

afsnit 3.3 »Projektering«, er henvist til »A. 

Konstruktionsdokumentation«, og at laster 

er i henhold hertil. Af afsnit 3.3.2.1 om be-

regninger fremgår, at elementerne dimensi-

oneres ud fra de påvirkninger, de vil blive 

udsat for i det færdige bygværk efter gæl-

dende normer, og at det er leverandørens 

ansvar, at alle beregninger kan godkendes 

af myndighederne. I afsnit 3.3.2.2 om teg-

ninger er det anført, at profilerne skal være 

af en kvalitet samt dimension som angivet i 

tegningsmaterialet, at hvis disse dimensio-

ner ikke er hensigtsmæssige, skal der ret-

tes henvendelse til rådgiveren, samt at 

blandt andet eventuelle ændringer af di-

mensioner skal være indeholdt i tilbuddet. 

Endvidere fremgår af afsnit 3.6.7.5.1 blandt 

andet, at svejsninger generelt skal udføres 

som anført i tegningsmaterialet, at ube-

nævnt kantsøm udføres med a=4 mm og 

ubenævnt V-søm henholdsvis K-søm udfø-

res med a = godstykkelsen. Af afsnit 

3.9.6.3.1 fremgår, at oplysninger om svej-

sesømme i tegningsmaterialet gælder forud 

for ovenstående. 

Af arbejdsbeskrivelsens afsnit 4, Bygnings-

delsbeskrivelse, fremgår, at ydelser og spe-

cifikationer anført i tegningsmaterialet eller 

forudgående generelle afsnit er gældende, 

medmindre der i bygningsdelsbeskrivelsen 

specifikt er angivet afvigelser til dette. Det 

er herefter under 80-4.A Stålspær anført, at 

omfanget er beregning, levering og monte-

ring af stålgitterspær over dæk over X, 

hvorefter der er henvist til tegningsoversig-

ten, herunder med overskrifterne funda-

mentsplan, terrændæk, konstruktionspla-

ner, dækplaner, snit, konstruktionsdetaljer 

og diverse. Under diverse er blandt andet 

nævnt tegning K-ST-7-720, plan, opstalter 

og principper for gitterspær (bilag C), jf. 

nærmere nedenfor, hvilken tegning er om-

tvistet mellem parterne, og det er herefter 

nævnt, at tegninger fra stålleverandør til-

går, når denne har udarbejdet materiale. Af 

afsnit 4.7 om projektering fremgår, at git-

terspærs endelige dimensionering skal fore-

tages af leverandør, at hovedgeometri for 

stålgitterspær skal overholdes, hvilket inde-

bærer top- og bundkote ud fra tegninger. 

Endvidere fremgår blandt andet, at der som 

overslag er regnet med, at spærfod er HEM 

300 og hoved som opsvejst profil med 

udragende flanger, hvor huldæk kan mon-

teres på, og at hvis dette ændrer sig ved 

den endelige dimensionering, er det leve-

randørens ansvar, at samlingsdetaljer op-

dateres, så der stadig er sammenhæng ved 
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alle samlinger, at mellemliggende tryk- og 

trækstænger udføres som HEB-profiler, 

hvor der kan optimeres frit fra leverandø-

rens side med profilstørrelser og godstyk-

kelser, at spærleverandøren udfører stati-

ske beregninger, at det er lagt 100 % over 

til leverandøren at designe og dimensionere 

den endelige løsning for knudepunkter, 

hvor gitterspær ligger af på hinanden, og at 

de detaljer, der måtte være vist i projektet, 

udelukkende er principdetaljer. Videre 

fremgår under dette punkt, at spær ud over 

de laster, der er oplyst i den statiske rap-

port, tillægges en nærmere angivet lodret 

regningsmæssig kraft, og der er angivet en 

maksimal nedbøjning for gitterspær. Ende-

lig fremgår under dette punkt, blandt an-

det, at »Geometri iht. tegninger« og »Be-

lastninger iht. Dokument A Konstruktions-

dokumentation«, ligesom nedbøjningskra-

vet er gentaget under »Funktionskrav«. 

I tegningen, bilag C, er vist blandt andet en 

principdetalje for gitterspær hængt op på 

andet gitterspær, hvorpå er anført ved 

spærfod »HE300M« og ved spærhoved 

»HE300B XL«. I noten på tegningen er an-

ført blandt andet, at der ikke må måles på 

tegningen, at alle mål er i mm, at laster 

»iht. A-konstruktionsdokumentation som er 

udarbejdet af R«, at »Gitterspær dimensio-

neres og projekteres iht. belastninger samt 

forudsætninger jf. dokument A Konstrukti-

onsdokumentation, og at »Hvor gitterspær 

danner vederlag for de øvrige bygningsdele, 

skal disse samlinger godkendes af rådgiver, 

såfremt de forudsatte samlingsdetaljer øn-

skes ændret. Den overordnede geometri 

skal overholdes. Placering af skråstivere iht. 

nærværende opstalter.« Endelig fremgår 

noget om svejsesømme, herunder at ube-

nævnte svejsesømme er med a=6 mm. 

Der er enighed om, at den nævnte A-kon-

struktionsdokumentation, der er dateret 

den 20. august 2014, ikke var en del af det 

materiale, der fulgte med udbudsbrevet af 

4. november 2014, men blev oploadet på 

Byggeweb den 7. januar 2015, og downloa-

det af UE samme dag, mens bilag til doku-

mentet først blev oploadet på Byggeweb 

den 13. august 2015. Af A-konstruktionsdo-

kumentation fremgår blandt andet, at do-

kumentet skal sikre et konsistent grundlag 

for projekteringen og efterfølgende forstå-

else af bygningen, at opsvejste gitterspær 

dimensioneres af leverandør, mens øvrige 

stålkonstruktion er beregnet i dokumentet, 

og i afsnit A.2.14 om leverandørberegnin-

ger, at der i nedenstående er opremset le-

verandørberegninger, der eftersendes den 

statiske dokumentationsrapport. I det efter-

følgende afsnit A.2.14.1 om opsvejste stål-

spær i X[-butik] er indledningsvis anført 

blandt andet, at i »nærværende afsnit er la-

ster for op-svejste spær anskueliggjort for 

en senere leverandør beregning for både 

spærleverandøren men også betonleveran-

døren da søjler skal overføre reaktionerne 

fra spær. I bilag 9, lastnedføring ses bereg-

ningerne for de fundne laster.« 

UE afgav herefter sit første tilbud den 23. 

januar 2015, der angiver at være afgivet på 

baggrund af materiale dateret den 4. no-

vember 2014. Af tilbuddet fremgår blandt 

andet, at supplerende arbejdstegninger er 

inkl., men ellers ikke yderligere projekte-

ring, dog er spær i X-butikken og trapper 

dimensioneret. Tilbuddet blev efterfølgende 

revideret, og det endelige tilbud forelå den 

20. marts 2015, uden at den ovennævnte 

tekst var revideret. 

Det kan efter de afgivne forklaringer læg-

ges til grund, at UE's tilbud blev udarbejdet 

på grundlag af blandt andet tegningen, bi-

lag C, og øvrige oplysninger i udbudsmate-

rialet, uden at der i den forbindelse skete 

nogen projektering af stålspærene. 

Det efterfølgende forløb 

Der blev den 25. august 2015 afholdt det 

første projektgennemgangsmøde, og af re-

feratet herfra fremgår blandt andet, at UE 

skulle regne på spærene, der kun var over-

slagsdimensioneret fra ingeniørens side, og 

at der derfor skulle detailberegnes på spæ-

rene. 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 103 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

I denne efterfølgende proces og efter drøf-

telser mellem parterne og deres rådgivere 

blev nedbøjningskravet ændret, således at 

der kunne accepteres en større nedbøjning, 

ligesom højden på gitterspærene blev for-

øget med 400 mm. 

På baggrund af denne efterfølgende projek-

tering mv. opgjorde UE ved brev af 7. de-

cember 2015 et tillæg på ca. 2 mio. kr. for 

ekstraarbejder i form af en øget stål-

mængde med ca. 100 % i forhold til, hvad 

der var forudsat ved tilbudsafgivelsen, til-

læg for ændringer i svejsninger mv. samt 

tillæg for ekstraberegninger foretaget af 

egen rådgiver. Dette krav blev efterføl-

gende revideret. 

HE tilbød ved et brev af 19. august 2016 at 

betale 262.558 kr. ekskl. moms som led i 

»et mindeligt forlig af problematikken, her-

under merøkonomi ved 400 mm forhøjelse 

af stålspær.« Dette beløb blev betalt den 1. 

marts 2017, hvorved påstandsbeløbet med 

angivne renter fremkommer. 

Voldgiftsrettens bemærkninger 

På baggrund af det, der er anført ovenfor 

fra aftalegrundlaget, finder voldgiftsretten, 

at UE har påtaget sig projekteringen af git-

terspærene, således som det også fremgår 

af UE's tilbud af 23. januar 2015, hvorefter 

spær i X-butikken er dimensioneret. Dette 

er ikke blot en færdigprojektering, som 

hævdet af UE, men en egentlig projektering 

af spærene på grundlag af udbudsmateria-

let. Dette gælder, uanset at A-konstrukti-

onsdokumentet ikke er nævnt i hverken ud-

budsbrevet, tilbuddet eller i entrepriseafta-

len, idet denne projekteringsforpligtigelse 

fremgår tydeligt af det øvrige udbudsmate-

riale, ligesom der flere steder i udbudsma-

terialet er henvist til det nævnte dokument, 

der blev downloadet af UE, inden tilbuddet 

blev afgivet. 

Det er derfor også som udgangspunkt UE's 

risiko, at tilbuddet blev udarbejdet på 

grundlag af blandt andet tegningen, bilag C, 

og de øvrige oplysninger i udbudsmateria-

let, og at det ved den efterfølgende projek-

tering viste sig, at de forudsætninger, som 

tilbuddet var afgivet under, men som ikke 

fremgik som f.eks. forbehold i tilbuddet, 

ikke viste sig at holde. 

Heroverfor står imidlertid, at tegningen, bi-

lag C, der, således som sagen er forelagt, 

må anses for den eneste tegning i udbuds-

materialet vedrørende detaljer på gitter-

spærene, uanset det tagne forbehold ved-

rørende målfasthed mv., indeholder direkte 

vildledende oplysninger vedrørende stålpro-

filernes spærhoved/fod, hvilket må anses 

for en uklarhed ved projektmaterialet, jf. 

AB 92 § 2, stk. 2. Oplysninger, som, når de 

var anført på tegningen, må opfattes som 

en indikation af, hvilken løsning der kunne 

anvendes, og som derfor var medvirkende 

til at lede UE mod et fejlagtigt resultat, hvil-

ket gælder, uanset at UE havde projekte-

ringsforpligtelsen. … [fra R] har da også 

forklaret, at der aldrig på tegningen burde 

være nævnt specifikke profiler. 

UE har ikke derudover godtgjort, at der i 

øvrigt er fejl ved udbudsmaterialet eller er 

tilkommet ydelser, som UE ikke kunne for-

udse ved tilbudsafgivelsen, bortset fra for-

højelsen af gitterspærene med 400 mm, 

hvorved hovedgeometrien blev ændret. 

Herefter finder voldgiftsretten, at HE må 

bære en del af risikoen for, at udførelsen af 

projektet med gitterspærene blev væsent-

ligt dyrere end forudsat ved UE udarbej-

delse af tilbuddet, og at HE derfor skøns-

mæssigt til UE skal betale 400.000 kr. 

ekskl. moms, svarende til 500.000 kr. inkl. 

moms, udover det allerede betalte beløb 

vedrørende forhøjelsen af gitterspærene. 

Voldgiftsretten tager derfor UE's krav til 

følge med 500.000 kr. inkl. moms og med 

renter som nedenfor bestemt, hvorved be-

mærkes, at kravet ikke er faktureret, lige-

som UE's økonomiopgørelser af henholdsvis 

7. december 2015 og 9. februar 2016 ikke 

kan anses som betalingsanmodninger, 

hvorfor der ikke er grundlag for at kræve 
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forrentning fra før sagens indbringelse for 

voldgiftsretten, ligesom der ikke er grund-

lag for at pålægge renter af momsbeløbet. 

Forholdet mellem HE og R 

UE gjorde senest ved opgørelsen i brevet af 

7. december 2015 til HE gældende, at ud-

budsmaterialet ikke var korrekt, og sagen 

mod HE blev af UE anlagt ved klageskrift af 

9. januar 2017. 

Der foreligger ikke i sagen dokumentation 

for, at HE har reklameret skriftligt over for 

R før ved indleveringen af adcitationsklage-

skriftet den 17. september 2019, men det 

fremgår dog af skønserklæringen af 24. maj 

2019, at R var adciteret under skønnet. 

I mangel af nærmere oplysninger om, hvor-

når HE har reklameret skriftligt over for R, 

finder voldgiftsretten, at HE har fortabt et 

eventuelt krav mod R på grund af mang-

lende skriftlig reklamation, jf. ABR 89 punkt 

6.2.3.2. 

Voldgiftsretten frifinder derfor R. 

Sagsomkostninger 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt, idet hver af parterne endeligt skal 

afholde de udgifter til skønsmanden, som 

de foreløbig har afholdt, ligesom UE skal 

betale skønsmandens honorar i forbindelse 

med afhjemlingen. Endelig er der lagt vægt 

på, at adcitationssagen har haft et mindre 

omfang end hovedsagen. 

Thi bestemmes 

Indklagede, HE, skal til klageren, UE, betale 

500.000 kr. inkl. moms med procesrente af 

662.558 kr. fra den 9. januar 2017 til den 

1. marts 2017 og af 400.000 kr. fra den 2. 

marts 2017. 

Adciterede, R, frifindes. 

I sagsomkostninger skal klageren til indkla-

gede betale 75.000 kr. ekskl. moms, og 

indklagede skal i sagsomkostninger til adci-

terede betale 75.000 kr. ekskl. moms. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af klageren med ¾ og af indklagede 

med 1/4 efter opgørelse og påkrav fra Vold-

giftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 

  



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 105 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Kan BH kræve erstatning efter udbedring med nye, dyrere materialer? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.3.1 

Som gengivet i TBB 2020.764 / Sag nr. C-14073 

Bygherre BH (advokaterne Rasmus Bjerre 

og Caroline Christensen) mod Hovedentre-

prenør HE (advokat Eivind Einersen) og 

Rådgiver R (advokat Steen Hellmann) 

1. Indledning 

Mellem klageren, bygherre BH, herefter BH, 

og indklagede, hovedentreprenør HE, heref-

ter HE, samt rådgiver TR, herefter TR, er 

der opstået en tvist om erstatning for 

mangler ved trægulv lagt i forbindelse med 

opførelse af ejendommenbygning 20M, … 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af direktør, in-

geniør Jens Otto Christiansen, tømrerme-

ster Flemming Kjærgaard og landsdommer 

Ulla Langholz, med sidstnævnte som for-

mand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

BH har nedlagt påstand om, at TR og HE in 

solidum, subsidiært proratarisk, skal betale 

BH 5.832.351,77 kr. med tillæg af rente i 

henhold til renteloven fra den 16. septem-

ber 2012. 

TR tilpligtes at friholde BH for ethvert be-

løb, inklusive renter og omkostninger, som 

BH måtte blive pålagt at betale til HE i for-

bindelse med nærværende sag. 

TR har påstået frifindelse. 

HE har påstået frifindelse, subsidiært frifin-

delse mod betaling af et mindre beløb. Over 

for rentepåstanden gøres gældende, at der 

maksimalt kan kræves renter fra anlæg af 

voldgiftssagen. 

HE har nedlagt påstand om, at BH skal be-

tale 295.611 kr. inkl. moms til HE med til-

læg af procesrente fra den 29. september 

2012, subsidiært med renter fra sagens an-

læg. 

BH har påstået frifindelse over for HE’s på-

stand. 

Hovedforhandling har fundet sted den 28. 

og 29. maj 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, 

Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København 

V. 

… 

I forbindelse med at sagen er optaget til-

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat samt be-

grundelsen herfor. 

BH har opgjort sit erstatningskrav således: 

HE’s omlægning af gul-

vet: 

4.012.465,00 

kr. 

Genhusningsudgifter 1.230.805,00 

kr. 

Flytteomkostninger 134.710,00 kr. 

Rådgivningshonorar til 

BH’s datterselskab 

454.371,77 kr. 

I alt ex. moms 5.832.351,77 

kr. 

3. Kort sagsfremstilling 

BH indgik den 10. juli 2009 en totalrådgi-

veraftale med TR i forbindelse med at BH 

ønskede at opføre en ny … bygning, kaldet 

bygning 20M på ca. 5000 m2, der skulle 

rumme 180 medarbejdere. Efter at der var 

udarbejdet et hovedprojekt, indgik BH den 

12. februar 2010 en stor/hovedentreprise-

aftale med HE. Entreprisesummen androg 

17.469.547 kr., og heri indgik bl.a. gulvar-

bejder for 1.735.648 kr. 

Det fremgik af Særlig arbejdsbeskrivelse 

(SAB), at der i aula, storrumskontorer, 
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gange og møderum skulle lægges et klods-

gulv. Klodserne skulle limes på et 10 mm 

tykt lag cementbaseret spartelmasse, der i 

entrepriseaftalen blev ændret til tyndpuds 

(25 MPa) i en gennemsnitstykkelse på 12 

mm, som skulle lægges på et betongulv. I 

beskrivelsen er anført, at underlaget forin-

den skal afrenses for eventuel betonslam 

og urenheder. Under generelle specifikatio-

ner var bl.a. henvist til Gulvfakta og anført, 

at råd, vejledninger m.v. skulle betragtes 

som krav. 

Bygningen skulle forsynes med et CTS-ven-

tilationsanlæg, der ifølge beskrivelsen af 

anlægget ud over almindelig ventilation 

også sørger for natkøling, således at i til-

fælde, hvor rumtemperaturen i bygningen 

overstiger 20° C, og udetemperaturen er 

højere end 10°, men lavere end 2 grader 

under rumtemperaturen, trækkes der 

udeluft ind til nedkøling af rummet. Natkø-

ling fungerer i tidsrummet fra kl. 23 til kl. 

7. Anlægget stopper, når rumtemperaturen 

er under 20° C minus hysterese på 0,5° C. 

Driftstid i natkølingsfunktionen er minimum 

20 minutter. 

Gulventreprisen blev påbegyndt i foråret 

2010. Flydemørtelen blev bortset fra taghu-

sene udlagt i maj 2010 af firmaet …. På føl-

gesedlen fra 12. maj 2010, hvor godt halv-

delen af flydemørtelen blev udlagt, er an-

ført: »Utæt bygning. Vand på nylagt tynd-

puds grundet skybrud«. Klodsgulvet blev 

derefter lagt og bygningen færdiggjort til 

aflevering den 18. oktober 2010. 

Kort efter bygningens aflevering viste der 

sig problemer med gulvet på 1. sal i byg-

ning Øst, hvor gulvet var »skruk«, og der 

forekom afspring. BH reklamerede derfor 

overfor HE, som inddrog underentreprenø-

ren UE. Denne adviserede sin underentre-

prenør på udlægningen af flydemørtel, UUE, 

som lod Teknologisk Institut foretage en 

undersøgelse af årsagerne til skaderne. Af-

springene forekom i et område, som under 

opførelsen havde været udsat for vand-

skade. Teknologisk Institut konstaterede i 

rapport af 4. februar 2011, at derved op-

tagning af løse klodser kunne konstateres 

et tyndt lag flydemørtel på bagsiden af 

klodserne. Det blev endvidere konstateret, 

at der var sket en kraftig separation af fly-

demørtelen, hvilket kunne henføres til et 

vandoverskud i flydemørtelen som følge af 

indtrængende regnvand, hvorved flydemør-

telen blev fortyndet med en svag overflade 

til følge. Ifølge Teknologisk Institut skulle 

udbedring ske ved fjernelse af flydemørte-

len og udlægning af ny flydemørtel, som 

klodserne kunne limes på. UE foretog i 

marts 2011 afhjælpning i form af omlæg-

ning af gulvet på 1. sal Øst. 

I juni 2011 forekom der på ny afspring på 

gulvene i en række områder i bl.a. stueeta-

gen, og UE foretog afhjælpning, ligesom 

man fik Teknologisk Institut til at foretage 3 

yderligere prøver, hvoraf 2 prøver blev ud-

taget i områder med løse klodser, mens en 

prøve blev taget af fastsiddende klodser. 

Teknologisk Institut konstaterede i rapport 

af 15. juli 2011 igen, at der var sket en 

kraftig separation af flydemørtelen i områ-

derne med løse klodser, hvilket umiddelbart 

kunne henføres til et vandoverskud i flyde-

mørtelen eventuel i kombination med en for 

stor åbningstid af mørtelen. 

Teknologisk Institut foretog i august 2011 

for UE en undersøgelse af den anvendte fly-

demørtel Marion H-25. Instituttet havde til 

brug for undersøgelsen fået fremsendt kli-

madataudskrifter fra bygningen og konsta-

terede, at bygningens »normalklima« lå på 

omkring 50 % RF i perioder stigende til 60-

70 % RF. Instituttet beregnede egetræs-

klodsernes middeltrykstyrke til 9,2 MPa. 

Marion H-25 havde ifølge datablade en 

trykstyrke på ca. 25 MPa efter 28 døgn. In-

stituttet vurderede derfor i erklæring af 30. 

august 2011: 

»Såfremt trægulvet limes til en flydemørtel 

Marion H-25 med de specifikationer der 

fremgår af databladet, forventes der ikke at 

opstå problemer med vedhæftningen af et 

klodsmosaikgulv i eg ved et klima med en 
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rumfugtighed op til 60-65 % relativ luftfug-

tighed. Der vil opstå store spændinger i 

gulvet, eventuelt med tryksvind, og efter-

følgende lidt større revner mellem klod-

serne end normalt, men gulvet vil ikke bule 

op/blive »skudt af«. 

Afspringene fortsatte i efteråret 2011, og 

da HE nægtede at foretage yderligere af-

hjælpning, indledte BH i oktober 2011 en 

skønsforretning. Der blev foretaget 3 besig-

tigelser og herunder foretaget 6 aftræks-

prøvninger, ligesom der blev udtaget 4 bo-

reprøver til analyse hos Teknologisk Insti-

tut. Af instituttets erklæring af 22. decem-

ber 2011 fremgår bl.a., at i 3 af de 4 bore-

prøver var flydemørtelen separeret. Af-

træksprøvningen viste sammenhængsstyr-

ker på mellem 1,35 MPa og 2,25 MPa. 

I begyndelsen af 2012 anså BH fortsat op-

hold i bygningen for en sikkerhedsrisiko, og 

medarbejderne blev derfor flyttet til lejede 

pavilloner, ligesom HE blev anmodet om at 

udskifte klodsgulvene til polyurethangulve. 

BH betalte 4.012.465 kr. for udskiftningen. 

Bygningen blev taget i brug igen i juni 

2012. 

HE’s selvstændige krav vedrører afhjælp-

ningsarbejder foretaget medio 2011. 

Der er i sagen afgivet 9 skønserklæringer. 

4. Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

forklaringer af … (BH), … (BH), … (BH), … 

(HE), … (HE), … (TR), … (TR) og … (TR). 

Endvidere har skønsmand Erik Brandt afgi-

vet forklaring. 

5. Procedure 

Parterne har procederet i overensstem-

melse med deres påstandsdokumenter. 

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Vedrørende ansvarsgrundlaget 

Det er ubestridt, at der efter afleveringen af 

bygningen i oktober 2010 opstod mangler i 

form af spring ved klodsgulvene, og at 

manglerne ifølge såvel vidneforklaringerne 

som skønsmanden i løbet af 2011 fik et så-

dant omfang, at en udskiftning af gulvene, 

bortset fra den allerede omlagte del på 1. 

sal Øst, var nødvendig. 

Det fremgår af Byg-Erfa 981130 om flyde-

mørtelgulve, at ved udlægning af flydemør-

tel skal det løbende kontrolleres, at der ikke 

indtræffer separation i flydemørtelen. I de 

undersøgelser, som Teknologisk Institut har 

foretaget, er der konstateret separation af 

flydemørtelen. Det er desuden konstateret, 

at der på de løse klodser sad et tyndt lag 

tyndpuds svarende til, som ligeledes angi-

vet af Teknologisk Institut i erklæring af 22. 

december 2011, at bruddet er sket i den 

øverste mm af overfladen. Skønsmanden 

har i besvarelsen af spørgsmål K anført, at 

separation (af flydemørtelen) er i strid med 

god håndværksmæssig praksis. Skønsman-

den har endvidere i besvarelsen af spørgs-

mål 9 og spørgsmål M vurderet, at årsagen 

til, at træklodserne mister deres vedhæft-

ning til underlaget, er, at styrken af flyde-

mørtelen har været utilstrækkelig til at op-

tage belastningen fra de dimensionsændrin-

ger, der optræder i klodserne under brug 

som følge af variationer i den relative luft-

fugtighed. Endvidere kan der have været en 

stedvis svag overflade på tyndpudslaget 

samt utilstrækkelig vedhæftning af limen til 

tyndpudsen pga. støv på overfladen, eller 

at overfladen har været for »lukket«, så li-

men ikke har kunnet hæfte ordentligt. 

Voldgiftsretten kan tiltræde skønsmandens 

vurdering af betydningen af separation af 

flydemørtelen for klodsernes vedhæftning. 

Da afspringene overvejende er sket i en 

svag overflade på flydemørtelen, kan det 

ikke tillægges vægt, at de foretagne prøver 

af flydemørtelen under de løse klodser op-

fyldte kravene til træk- og trykstyrke. 
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Spørgsmålet er herefter, hvilken betydning 

den relative luftfugtighed i bygningen, her-

under i forbindelse med natkøling, kan til-

lægges ved vurderingen af årsagen til af-

springene, og dermed om der foreligger et 

projekteringsansvar. 

Det fremgår af Gulvfakta pkt. 1.7.2.5 om 

trægulve og fugt, at man ved projektering 

skal være opmærksom på, at den relative 

luftfugtighed generelt svinger mellem 40 og 

65 % indendørs. Underpkt. 1.7.1.10 er an-

givet, at klodsmosaik består af endetræs-

skiver, og at klodsmosaikken er særdeles 

fugtfølsom. 

I leverandøren L’s monteringsvejledning 

2011 er angivet, at rumklimaet bør bevares 

med temperaturer på mellem 18-24° C og 

med RF på mellem 40-60 % under hele gul-

vets levetid. 

Der foreligger i sagen kun ganske få oplys-

ninger om bygningens rumklima. Af tekno-

logisk Instituts erklæring af 30. august 

2011 fremgår, at bygningen havde et »nor-

malklima« på 50 % RF stigende til 60-70 % 

i perioden. Der foreligger ikke nærmere op-

lysninger om periodens længde og udsvin-

gene heri. 

I et notat fra … om betydningen af natkø-

ling er beregnet, at der i perioden 2. juni-6. 

juni 2011 forekom udsving mellem 61 % og 

82 %. 

Skønsmanden har anset klodsgulvet for eg-

net til bygningen og har om natkøling i sva-

ret på spørgsmål 17 anført, at denne under 

uheldige omstændigheder kan tilføre fugt til 

bygningen og kan derfor være en medvir-

kende årsag til problemer pga. dimensions-

ændringer af klodserne. Risikoen for proble-

mer af den art anses dog for beskeden, da 

bygningen som hovedregel er varmere end 

omgivelserne, og den luft, der tilføres om 

natten, derfor vil blive opvarmet, hvorved 

RF vil falde. Desuden vil dimensionsændrin-

ger som følge af fugt i den omgivende luft 

tage lang tid, dvs. kortvarige fluktuationer 

vil ikke have nævneværdig indflydelse på 

træklodsernes dimensioner. Endelig har 

skønsmanden som svar på spørgsmål II.BO 

anført, at natkøling under brugsforhold ikke 

vurderes at ville have medført skader, så-

fremt der ikke havde været konstateret 

stedvis svag overflade. Skønsmanden har 

under hovedforhandlingen fastholdt disse 

vurderinger. 

Voldgiftsretten finder herefter, at de kon-

staterede mangler skyldes udførselsfejl, for 

hvilke HE er ansvarlig, mens det ikke er 

godtgjort, at der er begået fejl ved projek-

teringen af bygningen, hvorfor TR vil være 

at frifinde. 

Vedrørende HE’s selvstændige krav er der 

tale om, at selskabet som led i sine forplig-

telser som entreprenør søgte at afhjælpe de 

opståede mangler, hvilket der - når ansva-

ret for manglerne påhviler entreprenøren - 

ikke kan kræves betaling for. 

Vedrørende erstatningen 

BH har krævet udgiften på 4.012.465 kr. til 

udskiftning til polyurethangulve erstattet 

Voldgiftsretten bemærker hertil, at en byg-

herre ved mangler har krav på erstatning af 

udgiften svarende til den aftalte kontrakts-

ydelse. HE foretog afhjælpning af gulvet i 

rummene 1. sal Øst i 2011, og det fremgår 

af de afgivne forklaringer, at der herefter 

ikke var problemer med gulvet. … og … 

(begge fra BH) har forklaret, at udskiftnin-

gen af gulvet i denne del af bygningen 

skete af æstetiske grunde, da man havde 

besluttet at udskifte de øvrige gulve til po-

lyurethangulve. Voldgiftsretten finder ikke, 

at der i denne situation kan kræves erstat-

ning for denne del af gulvene. Det er op-

lyst, at arealet i 1. sal Øst andrager 601 

m2, hvorfor erstatningen for gulvudskiftnin-

gen nedsættes forholdsmæssigt i forhold 

hertil. Voldgiftsretten skønner endvidere, at 

udgiften til polyurethangulve er dyrere end 

klodsgulve. Idet voldgiftsretten har taget 

udgangspunkt i dels de enhedspriser, som 

HE har anført ved udskiftningen (bilagssam-

lingen s. 294) dels den oprindelige pris for 

et klodsgulv, fastsættes erstatningenfor 
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gulvudskiftningen herefter skønsmæssigt til 

2.311.700 kr. 

BH har endvidere krævet erstatning for flyt-

ning og genhusning af medarbejderne for 

perioden 1. februar 2012-29. juni 2012. … 

(fra BH) har forklaret, at udskiftningen be-

rørte 90 ansatte, og at det var en … afde-

ling, hvorfor der af sikkerhedsmæssige 

grunde ikke kunne arbejdes samtidig med, 

at der var håndværkere i bygningen. Hertil 

kom den fysiske risiko ved at færdes på 

gulvene. 

Voldgiftsretten er enig i, at det henset til 

udbedringens omfang og sikkerhedsforhold 

i bygningen var nødvendigt at rømme byg-

ningen. Det fremgår af den fremlagte tids-

plan for udskiftningen af gulvene, at den 

skulle tage 3 måneder, hvortil kom ind- og 

udflytning. I planen indgik også udskiftning 

af gulvene på 1. sal Øst. Henset hertil og til 

at en udskiftning til et nyt klodsgulv efter 

voldgiftsrettens opfattelse kunne have væ-

ret gennemført på kortere tid og dermed 

med en lavere udgift til genhusning, ned-

sættes udgiften til genhusning og flytning 

skønsmæssigt til 750.000 kr. 

BH har endelig krævet erstatning for sine 

udgifter til byggeledelse i forbindelse med 

udskiftningen af gulvene. HE har anført, at 

der er tale om en intern udgift, idet bygge-

ledelsen er udført af et datterselskab, …, og 

at der ikke ville have været udgifter hertil, 

såfremt man havde valgt et nyt klodsgulv. 

Voldgiftsretten finder ikke, at den omstæn-

dighed, at byggeledelsen er udført af et 

datterselskab, kan medføre, at udgiften an-

ses for en internudgift, der ikke kan kræves 

erstattet, men det er voldgiftsrettens opfat-

telse, at udskiftningen til et andet gulv har 

forøget rådgivningsudgifterne, hvorfor er-

statningen herfor skønsmæssigt nedsættes 

til 200.000 kr. 

BH har herefter krav på 2.311.700 kr. + 

750.000 kr. + 200.000 kr. = 3.261.700 kr. 

Vedrørende renter 

BH har under henvisning til sin skrivelse af 

17. august 2012 til HE, hvori man dels op-

gjorde udgifterne til udbedringen m.v. dels 

med henvisning til skønserklæringen af 23. 

maj 2012 anmodede HE om at oplyse, 

hvorvidt man ville påtage sig et (delvist) 

ansvar for skaderne på gulvene, krævet 

renter fra den 16. september 2012, jf. ren-

telovens § 3, stk. 2. 

HE har anført, at der tidligst kan kræves 

renter fra klagesagens anlæg. 

Voldgiftsretten bemærker, at det følger af 

rentelovens § 3, stk. 3, at der tidligst skal 

betales rente, når der er gået 30 dage fra 

den dag, hvor skyldneren var i stand til at 

indhente de oplysninger, som må anses for 

nødvendige for at bedømme kravets beret-

tigelse og størrelse. Skønsmanden anså i 

den nævnte erklæring svind i overbetonen 

for den væsentligste årsag til skaderne på 

gulvene. HE var ikke ansvarlig for overbeto-

nen, og kunne derfor ikke på daværende 

tidspunkt opgøre berettigelsen og størrel-

sen af et eventuelt skyldigt krav. Der til-

lægges herefter renter fra klagesagens an-

læg, jf. rentelovens § 3, stk. 4. 

Sagsomkostninger 

Efter sagens forløb og udfald skal BH betale 

320.987,50 kr. i sagsomkostninger til R. HE 

skal betale 243.750 kr. i sagsomkostninger 

til BH. I beløbet indgår 60.000 kr., til dæk-

ning af de af BH afholdte skønsudgifter, 

som skønnes at vedrøre HE. BH og HE skal 

betale udgifterne til voldgiftssagens be-

handling med halvdelen hver. 
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Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.4.1 

Som gengivet i TBB 2020.777 / Sag nr. C-14487 

Hovedentreprenør HE (advokat Finn Dyhre 

Hansen) mod Underentreprenør UE (advo-

kat Lars Mumm) 

1. Indledning 

Mellem klageren, hovedentreprenør HE 

(herefter HE), og indklagede, underentre-

prenør UE (herefter UE), er der opstået en 

tvist mellem ovennævnte parter om mang-

ler ved udført asfaltarbejde i …. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden forbygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af afdelingsle-

der, bygningsingeniør Lars Tholstrup, inge-

niør Ole Bondrop og landsdommer Mogens 

Heinsen, med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren, HE, har nedlagt påstand om, at 

indklagede, UE, til HE skal betale 42.785 kr. 

med tillæg af procesrente fra klagens indgi-

velse til betaling sker. Over for UE’s selv-

stændige påstand har HE nedlagt påstand 

om frifindelse. 

UE har over for HE’s påstand nedlagt på-

stand om frifindelse. UE har nedlagt selv-

stændigpåstand om, at HE til UE skal betale 

407.722,50 kr. inkl. moms med tillæg af 

procesrente fra den 25. august 2016. 

Hovedforhandling har fundet sted den 18. 

juni 2020 kl. 09.30 i Hotel … lokaler i …. 

Direktør A (fra HE), regionschef C (fra UE), 

entreprisechef D (fra UE), tidl. projektmed-

arbejder F (fra bygherre BH, en boligorgani-

sation), G (fra BH) og entrepriseleder J (fra 

UE) har afgivet forklaring under hovedfor-

handlingen. Der er endvidere sket afhjem-

ling af skønsmanden, Kai Nicolaisen. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden sagsfremstilling 

og uden gengivelse af parternes procedu-

rer, men alene med gengivelse af forklarin-

gerne og af parternes påstande samt vold-

giftsrettens resultat og begrundelsen her-

for. 

3. Forklaringer 

A har forklaret, at han er direktør og ho-

vedaktionær i HE. Dengang i 2015 var de 

tre aktionærer, ham selv, hans far og M. 

Firmaet beskæftiger sig med anlægsarbej-

der, navnlig det, der ligger underjorden. 

Firmaet har ca. 30 ansatte. 

Det var M (fra HE), der først blev kontaktet 

om udvidelse af parkeringspladsen og ud-

lægning af et nyt slidlag på stierne. Der 

blev udarbejdet et tilbud efter en besigti-

gelse. Han ved ikke, hvem der har lavet 

den opmåling, der ligger til grund for tilbud-

det, men han tror ikke, at det er M (fra 

HE). Normalt er det asfaltfirmaet, der laver 

opmålingen, når der som her ikke ligger no-

get udbudsmateriale. 

De fik et tilbud fra UE, jf. bilagssamlingen 

side 43-44. Mængderne er ikke fremkom-

met efter en forhandling, men der kan ske 

regulering efter opmåling og leverede 

mængder. Han var ikke med i forhandlin-

gerne, men han så tilbuddet, da det kom. M 

(fra HE) udtrådte af selskabet den 1. de-

cember 2015, og derefter tog han selv 

over. Det var en større opgave for HE. De 

indhentede ikke tilbud fra andre end UE, 

som de brugte som fast asfaltentreprenør. 

De viderefakturerede til deres kunde med 

tillæg af en avance. 

Foreholdt mail af 3. juni 2016 fra J (fra UE), 

bilagssamlingen side 46, har han forklaret, 

at det var et nyt slidlag, der skulle lægges 

på. Der var ikke aftalt nogen minimums-

bredde, og stiernes bredde varierede. Da 

boligforeningens folk så arbejdet, påtalte 

de, at stierne ikke blev brede nok til deres 
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maskiner. Han besvarede ikke mailen fra J 

(fra UE), men telefonisk aftalte de, at sti-

erne ikke skulle være under 115 cm brede. 

Foreholdt UE’s faktura nr. 12474262, bi-

lagssamlingen side 47, har han forklaret, at 

der kom 240 m2 ekstra GAB til, fordi et fli-

seareal blev konverteret til asfaltareal som 

et ekstraarbejde. Det forklarer arealforskel-

len fra tilbud til faktura. Merforbruget af 

materiale til opretning er helt sædvanlig, og 

det har ikke været forhandlet. Han vil tro, 

at der har været afsat 10 tons som skønnet 

mængde. Det har ikke været genstand for 

selvstændig drøftelse. 

Arbejdet var nok færdigt sidst i juni 2016, 

vist omkring den 29. juni 2016. Han var 

overrasket over at se slutresultatet. Det så 

skrækkeligt ud, og HE ville ikke være med 

til at stå på mål for at aflevere det til byg-

herren. 

Foreholdt UE’s svar af 5. september 2016 

på mangellisten, bilagssamlingen side 50, 

har han forklaret, at indsigelsen i pkt. 2 gik 

på, at kanten kører ind og ud, og bredden 

varierer. Det så ikke pænt ud. Der var ikke 

varierende bredder, inden det nye slidlag 

blev lagt på. Han har ikke hørt om drøftel-

ser herom inden aftaleindgåelse. Havde 

bredderne varieret, ville det vel være blevet 

omtalt. Indsigelsen i pkt. 3 gik på, at der 

ved samlinger mellem hovedstier og sides-

tier var opstået niveauforske elle. Dem øn-

skede de udjævnet. Punkterne 6 og 7 ved-

rører kravet om en bredde på minimum 115 

cm i henhold til aftalen med J (fra UE). 

Punkt 11 vedrører hjulspor fra UE’s mate-

riel. Punkt 23 vedrører en lunke ved fælles-

huset, men det er ikke en del af denne sag. 

Punkterne 24 og 28 går på det samme som 

punkt 2, nemlig at kanten kører ind og ud. 

Punkt 31 vedrører kanten ind mod belæg-

ninger, hvor der var opstået niveauforskel, 

og punkt 34 vedrører stiens bredde ved en 

rampe, da stien og rampen ikke havde 

samme bredde. Punkt 37 vedrører en kant, 

der ikke var i orden, den kørte ind og ud. 

Han synes, at det var bemærkelsesværdigt, 

at UE ville aflevere sådan et stykke arbejde 

og så blot skære i det og lappe samlinger. 

Der var ikke forud for arbejdet tale om, at 

bredderne var uens. Det kom først op, da 

asfalten var udlagt, og så havde bygherren 

jo ikke muligheden for at træffe noget valg. 

Efter nogle måneder overtog D (fra UE) J’s 

rolle. De havde en god dialog, men han og 

boligforeningen mente ikke, at den tilbudte 

løsning var tilfredsstillende. Der var under 

drøftelserne om en forligsmæssig løsning 

ikke indsigelse mod de 115 cm, og der har 

aldrig været tale om en bredde på 120 cm, 

som nævnt i D’s (fra UE) mail af 3. oktober 

2016, bilagssamlingen side 56. 

Foreholdt mails af 9. juni og 8. december 

2016, bilagssamlingen side 59-60, har han 

forklaret, at bagrunden for mailen af 9. juni 

2016 efter det, han har fået at vide, var, at 

F (fra BH) havde fået at vide, at man på en 

strækning ikke kunne lave stien bredere 

end 97 cm, og det godkendte han, men det 

var en undtagelse. 

Under arbejdets udførelse fulgte F (fra BH) 

og viceværten, …, arbejdet. Han besigti-

gede også selv arbejdet, men selvfølgelig 

ikke fra morgen til aften. 

Det tog tid at lave den registrering, som de 

aftalte at lave. Der var mange telefonsam-

taler, og parterne blev enige om at lave re-

gistreringen som et stykke værktøj. Regi-

streringen viste, at den eksisterende sti på 

det sted, hvor F (fra BH) godkendte en 

bredde på 97 cm, jf. bilagssamlingen si-

derne 141 og 190, positionerne 46-87, fak-

tisk kunne have fået den fulde bredde. Po-

sition 64 viser en bredde på det udlagte 

slidlag på 99 cm og der mangler henholds-

vis 12 og 13 cm i siderne i forhold til det 

bestående underlag. 

Nogle steder skulle der skæres af i den ene 

side og lægges på i den anden for at få et 

lige forløb. 
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I forbindelse med registreringen var det 

ikke et emne til diskussion, om bredden 

skulle være 115 cm. Mange steder var slid-

laget lagt skævt på den eksisterende asfalt. 

Fotoet bilagssamlingen side 160 viser en 

lige sti, men man kan se, at den gamle sti 

var bredere. Fotos side 161 og side 162 vi-

ser de varierende bredder og tilslutninger 

fra hovedsti til flisebelægninger. Side 163 

viser hovedstien ved parkeringspladsen, 

hvor der skal skæres meget af, for at det 

bliver pænt. Det kunne de ikke aflevere. 

Side 164 viser en kant, der er mørkere, 

fordi slidlaget er lagt på græsset og ikke på 

GAB. 

De udbedringer, der lå i registreringsske-

maet blev ikke udført, fordi boligforenin-

gens folk opdagede, at der var huller i slid-

laget, og det gav mistanke om, at slidlaget 

ikke var tykt nok. Det gik han videre med, 

og det blev aftalt, at der skulle laves bore-

prøver, men han fik så notatet bilagssam-

lingen side 158 som svar. Derfor startede 

voldgiftssagen. 

Deres kunde forventede et pænt og lige for-

løb, som det oprindelige stisystem havde. 

Han mener, at man er nødt til at fræse det 

udlagte slidlag af og lægge et nyt, da sam-

linger vil forringe kvaliteten. Han kan godt 

forstå bygherren. HE’s oprindelige overslag 

over omkostningerne er baseret på det. En 

fjernelse af slidlaget vil i øvrigt være pro-

blematisk på grund af slidlagets tykkelse. 

Han har ikke sendt en regning til boligfor-

eningen, det ville han ikke være bekendt. 

Foreholdt bilagssamlingen side 45 har han 

forklaret, at han åbenbart alligevel har 

sendt en faktura, men boligforeningen har 

ikke betalt for stierne, kun for parkerings-

pladsen. Han får ikke mere arbejde fra bo-

ligforeningen, før denne sag er afsluttet. 

Han har selv arbejdet i asfaltbranchen fra 

1995 til 1998. Han har ikke en skriftlig af-

tale med boligforeningen, men han har 

sendt et tilbud til boligforeningen, og faktu-

raener lavet på baggrund af det tilbud. Fo-

reholdt UE’s tilbud, bilagssamlingen side 

43, har han forklaret, at der var en del 

hække og buske, der skulle klippes til, og 

græsset var også vokset ind over stien. Han 

kan se af HE’s faktura, bilagssamlingen side 

45, at han har faktureret for planfræsning. 

De skar selv asfalten op i en halv meters 

bredde, huggede rødder op og lagde stabil-

grus til asfaltering. De har kaldt det plan-

fræsning i fakturaen. HE har stået for regu-

lering af tilstødende flisearealer og fakture-

ret dette til boligforeningen. Han mener 

ikke, at det har noget med niveauforskel fra 

hovedstien at gøre, det går kun på asfalten. 

Der var efter hans viden ikke en aftale med 

boligforeningen om bredden. Der er heller 

ikke indgået aftale om ekstraarbejde i for-

hold til bredden. Opbygningen med stabil-

grus ville HE i givet fald skulle forestå, men 

det er ikke aktuelt. Man skulle bare have 

holdt sig til den oprindelige bredde. 

Han mener hverken 10 eller 16 tons er me-

get til afretning af godt 3.000 m2 asfalt. De 

er gået ud fra, at asfaltfirmaet har vurde-

ret, at det var nok. Imidlertid har UE nok 

valgt at lave opretning og slidlag i en pro-

ces. Havde man først foretaget opretning, 

kunne man have konstateret, om de 20 ton 

var nok, og så kunne man være gået til bo-

ligforeningen med regningen. 

Der var i september 2016 ikke reklameret 

over slagmærker, de kom først senere. Det 

er asfalt, der er slået fra i flager. Der er 

ikke sket aflevering, men stierne har selv-

følgelig været i brug. Han synes, at bolig-

foreningen har været rimelige at arbejde 

med. De har betalt for parkeringsarealet, 

men ikke stierne. Boligforeningen har betalt 

130.200 kr. plus moms. Der er ikke sendt 

regning på yderligere. Bilaget, bilagssamlin-

gen side 45, er det oprindelige tilbud. 

Han vil mene, at han har været med til alle 

besigtigelserne. 

C (fra UE) har forklaret, at han er uddannet 

bygningsingeniør. Han har tidligere bl.a. ar-

bejdet hos en geotekniker, og siden 2000 
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år for UE. I 2015 var han som nu regions-

chef i Jylland. 

Han kom ind i denne sag i efteråret 2015, 

da parkeringspladsen skulle laves. Han blev 

kontaktet af M (fra HE), og de mødtes og 

aftalte, hvordan parkeringspladsen skulle 

udføres. Stierne skulle vente til foråret 

2016. Han kendte godt UE’s tilbud af 22. 

maj, bilagssamlingen side 43. Han formo-

der, at de mængder, der er angivet i tilbud-

det, enten er oplyste mængder eller mæng-

der, der er opmålt af M (fra HE) og …. Han 

mener ikke, at det er UE’s opmåling. Han 

har ikke selv været med til opmåling af are-

alerne. De 10 tons til opretninger nok et 

skøn. Det eneste, han og M (fra HE) drøf-

tede om stierne, var, at de lod dem ligge til 

foråret. 

Det var nok under udførelsen i sommeren 

2016, at han hørte fra J (fra UE) om udfø-

relsen. Han fik ikke henvendelser fra HE el-

ler boligforeningen. Han blev informeret om 

reklamationen, men han var ikke inde over 

det i starten. Han var med, da den sagkyn-

dige var derude. Han mener, at parterne og 

boligforeningen aftalte den fremgangsmåde 

i enighed. De drøftede ikke, hvad der oprin-

delig var aftalt. Han har ikke været med til 

at aftale en konkret stibredde. 

D (fra UE) har forklaret, at han er byg-

ningsingeniør, og han har været hos UE si-

den 2004 bortset fra en kort periode. Som 

entreprisechef har han overordnet indsigt i 

firmaets opgaver. Han sørger for planlæg-

ningen, så folk og maskiner er til stede på 

pladsen. Han var ikke ude på pladsen under 

udførelsen af parkeringspladsen. Han hørte 

igen om sagen, da der skulle bruges folk til 

stierne. Heller ikke under det arbejde var 

han derude. Da der kom en reklamation, 

var han og J (fra UE) derude, og de kom 

med et løsningsforslag, bilagssamlingen 50-

51. Reklamationen gik på, at stierne ikke 

flugtede pænt, men der var ikke tale om, at 

der skulle være en bestemt mindstebredde, 

herunder 115 cm. Han havde talt med J (fra 

UE) om, hvad de havde tilbudt. De forholdt 

sig til de indgivne klagepunkter. Kernen i 

reklamationen var de lige kanter og over-

gang fra sti til sti, der ikke var ramt helt 

godt. I relation til de mekaniske skader 

kunne man ikke se, hvad de skyldtes. Det-

kunne f.eks. være skraldemanden. Han ved 

ikke, hvorfor sagen ikke er blevet løst, om 

det er boligforeningen, der kræver helt ny 

asfalt eller hvad. UE havde været ude for at 

afsætte, hvad der skulle skæres af. 

Han har ikke været med til at aftale en 

bredde på 115 cm, men han så en mail, 

hvor den bredde blev omtalt, så han gik ud 

fra, at det var der måske nok aftalt. Der 

blev brugt tre dage til at udarbejde ske-

maet, og derefter tre dage til at klargøre. 

Det var formand og indlejede folk. [Vice-

værten] fra boligforeningen var med til at 

lave skemaet. Den dag, de gik rundtogsatte 

streger af, var der to folk fra boligforenin-

gen med. Han hørte nok om mangler ved 

lagtykkelsen kort før sommerferien. De la-

vede borekerner, men det var jo sådan set 

et spørgsmål om leverede mængder. Hvis 

der skulle boreprøver til for at løse sagen, 

så måtte de jo udtages. 

Foreholdt notat om borekerner og forbrug, 

bilagssamlingen side 158, har han forklaret, 

at det er udlægningen af deres holdning. 

Han var med til at lave notatet. Det var 

også ham, der stod for at få lavet boreker-

nerne. 

Bredden på et slidlag må svinge plus/minus 

3 cm i hver side. Asfaltforbruget må være 5 

kg højere, men det forudsætter opretning. 

Han ved ikke, om arbejdet er udført i en ar-

bejdsgang. De har lavet stier mange gange. 

Man bruger ikke borekerner til at vurdere 

forbruget, det sker ud fra vejesedler. Gen-

nemsnittet var 27,7 mm, og det stemte rig-

tig fint med mængderne. Tykkelsen afhæn-

ger også af komprimeringen. Der kom efter 

hans erindring ikke et svar på notatet bi-

lagssamlingen side 158-159. 

Han husker ikke indsigelsen vedrørende 

bredden i reklamationen. Han erindrer ikke, 

at der blev talt om 115 cm, det kom først 
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op i forbindelse med den sagkyndige afgø-

relse. Han gjorde dengang ikke indsigelse, 

da der lå en mail, der omtalte en bredde på 

115 cm. Det var først senere, de under-

søgte aftalegrundlaget. 

Han er enig i, at der er ulige kanter, men 

han kan ikke se, hvordan den gamle sti lå. 

Det havde været rart, om nogen havde for-

holdt sig til det dengang. 

Han kan se på lagtykkelsen, at man har la-

vet udlægning af slidlag og opretning i en 

arbejdsgang. Det sparer nogle penge. Det 

er et aftalespørgsmål, hvor meget der skal 

rettes op. De 16 tons er ikke kørt gennem 

maskinen. De må være håndudlagt et sær-

lig sted. Han ved ikke, om underlaget var 

profilrigtigt eller afrettet, men han går ud 

fra, at det var aftalt, at der skulle køres en 

arbejdsgang. Han mener ikke, at afskalnin-

ger skyldes for tyndt slidlag, da tykkelsen 

mindst er 2 cm. Han har set en rivning på 

størrelse på et A4 ark, som kan skyldes 

manglende klæbning eller mekaniskpåvirk-

ning. 

Det kan godt tænkes, at forløbet af stierne 

skyldes de gamle stiers forløb. 

F (fra BH) har forklaret, at han er bygnings-

konstruktør og tømrer. Han arbejdede hos 

BH i projektafdelingen i 4 år frem til 2018. 

De bestilte bl.a. et slidlag på deres stier, 

der indtil da kun bestod af GAB’en. Stierne 

var 130 cm brede, og så skulle der laves 

regulering af belægninger, der stødte op til 

stierne. Der skulle fjernes græs mv., der lå 

ud over stierne. Han talte med en fra HE, 

måske M (fra HE), men han husker det ikke 

med sikkerhed. De målte stierne op via et 

kort og et opmålingshjul. Han husker ikke 

længden nu. De nåede frem til et antal m2. 

Der blev afgivet et tilbud, og der var noget 

mailkorrespondance, men han husker ikke, 

om der blev skrevet en kontrakt. 

Der var begroning ind over stierne, og det 

skulle skrabes af. De havde en skovl med til 

besigtigelsen, og de kunne se, at der var 

den rigtige bredde. Han husker en stibredde 

på 130 cm. Det var betinget af bredden på 

deres redskabsbærer eller traktor. Der var 

nogle revner i asfalten, som skulle sprøjtes 

for at undgå gennemgroning. HE skulle 

skrabe græsbelægningen af stierne. 

Han var på pladsen et par gange hver uge. 

Tidshorisonten, de var stillet i udsigt, holdt 

ikke. Asfalten lå heller ikke rigtigt på de 

gamle stier, hvilket han meddelte A (fra 

HE). De fik at vide, at det var fordi, der ikke 

var noget bærelag, men det var der så i 

den anden side. Det var som om, maskinen 

forskubbede det. 

Foreholdt sin mail af 9. juni 2016, bilags-

samlingen side 60, har han forklaret, at det 

var stien, der er i øverste højre hjørne på 

oversigtsfotoet side 165. Da de skrabede 

græsset af senere, kunne de se, at der var 

asfalt under, så man kunne godt have lagt 

bredere asfalt ud. Han havde accepteret et 

smallere lag, fordi han fik at vide, at der 

ikke var bærelag i den fulde bredde. Det 

var så bare ikke rigtigt. 

Slidlaget skulle passe til det underliggende 

lag, som de havde målt op. Han husker 

ikke, hvad der blev skrevet. Han syntes, da 

det blev afleveret, ikke, at de havde fået 

den ydelse, de havde købt. Det var ringere 

end inden arbejdets udførelse. Slidlaget var 

ikke lagt lige på. 

Han var med til at lave registrering af ud-

bedringsarbejdet. De var nok 4-5 folk om 

det. De lavede et skema, men han husker 

ikke, hvordan det så ud. 

Der var også en diskussion om, hvorvidt 

der var udlagt den aftalte mængde asfalt. 

Der kom begroninger op gennem asfalten, 

og det gav mistanke om et for tyndt slidlag. 

Den bevoksning, der havde været gennem 

det gamle lag, var åbenbart ikke slået or-

dentligt ned, og han kunne ikke forstå, at 

det kunne gro gennem slidlaget. Det talte 

han med A (fra HE) om, og der taltes om 

boreprøver. Han husker ikke resultatet. 

Skemaet med boreprøver, bilagssamlingen 

side 152-153, siger ham ikke noget. 
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Han mener ikke, at UE ville udbedre mang-

lerne. Han fik at vide, at det ville være eks-

tremt dyrt at skrælle asfalten af, men bolig-

foreningen havde jo ikke fået de stier, de 

havde bestilt. 

Arbejdet blev foretaget i en arbejdsgang. 

Det var kun ved skurene, der blev foretaget 

foregående opretning. 

Han indgik aftaler med HE. Det var ikke A 

(fra HE), han havde det første møde med. 

Det var bare en besigtigelse med henblik på 

pris. Aftalen gik på udlægning af slidlag 

oven på den eksisterende sti. Han husker 

ikke den oprindelige bredde. Han var an-

svarlig for aftalen. Den gamle sti lå der nok, 

da de købte deres traktor, som kunne køre 

på stien. De lavede en opmåling af bredden 

og længden, men han husker som sagt ikke 

bredden. De frigravede på nogle stikprøver. 

[Viceværten fra BH] stod for at nedkæmpe 

ukrudt. HE havde nok ansvaret for afskrab-

ning af begroning. Det var åbenbart ikke 

udført. Han ved ikke, om HE havde givet 

opgaven videre. Der var ikke afrenset, da 

de var ude efterfølgende. Han husker ikke, 

hvor stort et beløb der var faktureret. Det 

var ham, der havde kommunikationen med 

HE, men [viceværten fra BH] var »hans 

øjne« i området. G (fra BH) kom til efterføl-

gende og havde intet med det at gøre. 

G (fra BH) har forklaret, at han er bygge-

tekniker og anlægsteknik er. Han har arbej-

det med almene boliger siden 1998. Han er 

ikke længere ansat hos BH. Han blev ansat 

der som driftsleder den 1. februar 2017. 

Han stoppede den 31. marts 2020. …parken 

var en del af hans ansvarsområde. Det le-

verede asfaltarbejde levede ikke op til afde-

lingens forventninger. Utilfredsheden gik på 

uens kanter, varierende stibredder, mang-

lende lagtykkelse og knækkede kanter. Der 

lå en faktura, som boligforeningen ikke ville 

betale. Han husker ikke at have drøftet det 

med F (fra BH). Han har ikke talt direkte 

med UE. Der var nogle drøftelser om ud-

bedring, hvor A (fra HE) var med, men det 

gik i stå. 

Foreholdt skemaet bilagssamlingen side 

118 ff. forklarede han, at han har været 

med til at lave opmålingen, men det er UE, 

der har udfyldt skemaet. Det var 115 cm, 

der var udgangspunktet for stibredden, og 

det var der ikke nogen, der protesterede 

mod. Det var kun stien øverst til højre på 

billedet side 165, der var mindre end 115 

cm bred, ellers var de 115 cm brede. Han 

diskuterede ikke den forudsætning med UE. 

Han var med til at foranledige, at der blev 

lavet boreprøver, da der var afskalninger, 

så der ikke var asfalt på midten af stierne. 

Han har ikke set skemaet bilagssamlingen 

side 156-57, men han har hørt om resulta-

tet. Han har set redegørelsen side 158-59. 

Boligforeningens krav var en bredde på 115 

cm og en lagtykkelse, der levede op til for-

ventningerne. Der var deciderede gennem-

brud i slidlaget. Han ved ikke, hvorfor der 

ikke kom en aftale om udbedring. 

Billedet bilagssamlingen side 160-61 er ud-

tryk for det, de gjorde indsigelse mod. Også 

tilslutningerne var der indsigelser mod. 

Han er ikke bekendt med en afleveringsfor-

retning. Der var vist en samlet sagsøko-

nomi over for HE på ca. 800.000 kr. BH har 

undladt at betale omkring 435.000 kr. ved-

rørende asfaltbelægning på stierne. 

Han støtter sin forventning om en stibredde 

på 115 cm på den sagkyndiges rapport, og 

det var udgangspunktet ved opmålingen. 

Han har ikke set aftalen. 

J (fra UE) har forklaret, at hun er uddannet 

diplombygningsingeniør. Han har arbejdet i 

UE siden 2012, hvor hun efter ca. 1,5 år 

blev entrepriseleder. Hun var væk fra sel-

skabet i en periode fra 2016 til foråret 

2017. Hun var entrepriseleder på den kon-

krete sag. Foreholdt tilbud af 22. maj 2015, 

bilagssamlingen side 43, forklarede hun, at 

hun ikke var med til at afgive tilbud på en-

treprisen. Hun fik sagen, da der skulle laves 

en parkeringsplads. De lavede GAB-laget 

først, og et halvt år senere lagde de slidlag. 

Stierne blev først lavet et stykke tid senere. 

Der blev først lavet en opretning. Kanterne 
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var ikke afrensede for græsbegroning. Man 

kunne ikke se kanterne. De lagde asfalt ud 

på det, de kunne se. Det var A (fra HE), der 

havde klarmeldt det til deres arbejde. Op-

retning blev foretagetved, at en mand gik 

med en skovl foran og lukkede huller, re-

sten lavede maskinen, der lægger mere på i 

siden, hvis bunden er konkav. Det er den 

normale måde at gøre det på. Hun havde 

set tilbuddet og kendte den mængde, der 

skulle udlægges pr. m2, men hun vidste 

ikke noget om stiens bredde. Det var den 

eksisterende sti, som de kunne se den. Der 

var ikke gjort rent for ukrudt, der nogle ste-

der gik gennem den gamle asfalt. Det skra-

bede de væk, så godt de kunne. De kunne 

ikke se tegn på, at der var sprøjtet. De 

havde været i gang noget tid, et par dage, 

da der kom nogen og snakkede om bred-

der. Det var både boligforeningen og A (fra 

HE), men hun husker ikke, hvad de sagde. 

Foreholdt mail af 3. juni, bilagssamlingen 

side 46, forklarede hun, at det var A’s (fra 

HE) ønske, at stierne skulle være 115 cm 

brede. Det var ikke den oprindelige aftale. 

Der kom ikke noget svar på hendes mail, 

hverken på telefon eller skrift. De fortsatte 

så arbejdet som hidtil på bestående bredde. 

Foreholdt mail af 9. juni 2016 fra F (fra 

BH), bilagssamlingen side 60, forklarede 

hun, at det var et konkret sted, hvor de 

konkluderede, at bredden ikke kunne nås. 

Hun husker ikke andre forventninger til 

bredden. UE gik efter at lave stien så bred, 

som de kunne inden for den bestående sti, 

som de kunne se den. Det var ud fra veje-

sedler, de kunne se, om de lagde den kor-

rekte mængde. 

Ingen kritiserede dem for at følge den 

gamle sti. GAB snoede noget, der var ikke 

nogen strækninger, der var helt lige eller 

havde rette kanter. Hun har ikke set slag-

mærker eller modtaget reklamation over 

knækkede kanter eller asfalt, der er faldet 

af. De var ude at rette noget et sted, nok 

en lunke. Hun husker listen med 47 punk-

ter, som de besvarede, som det ses bilags-

samlingen side 50-51. Hun var med ude at 

se på stierne i den anledning. Hun mener 

ikke, at reklamationen var noget særligt. 

Det var bl.a. samlingerne, boligforeningen 

og HE ikke syntes var så pæne. Der var nok 

enkelte, der ikke så godt ud, og de blev ud-

bedret. Hun har ikke været med i drøftelser 

om en mindelig løsning. Hun mener ikke, at 

der var en aftale om en stibredde på 115 

cm. 

Foreholdt tilbud af 22. maj 2015, bilags-

samlingen side 44, forklarede hun, at de 

ikke har været med til opmålingen, og hun 

er gået ud fra den. Hun går ud fra, at op-

målingen til afregningen er lavet af deres 

formand. De 16,040 tons til opretninger 

den resterende mængde ud over det, der er 

gået til de 70 kg pr. m2. Det er samme ma-

teriale. Hun ved ikke, hvordan de 10 tons i 

tilbuddet er fremkommet. Formanden på 

stedet afgjorte, om opretning og udlægning 

af slidlag skulle ske i en arbejdsgang. 

Hun kontaktede A (fra HE) og påtalte den 

manglende rengøring af stiernes kanter, 

men han sagde, at de skulle de ikke be-

kymre sig om det, de skulle bare køre asfalt 

på. De kunne kun køre på det, de kunne se. 

De fulgte den sti, der var der. Hun husker 

ikke, hvornår arbejdet gik i gang. 

De ændrede ikke det, de havde udført, til 

115 cm. Hun kan ikke sige, hvor det var. 

Hun havde set stierne en enkelt gang, in-

den de gik i gang, nok to dage før. Forevist 

billedet bilagssamlingen side 160, forkla-

rede hun, at hun ikke husker, at det så så-

dan ud. 

Hun mener, at de fleste af stierne ser pæne 

ud. Hun kan ikke huske, hvad den »fulde 

bredde« omtalt i mailen af 9. juni 2016, bi-

lagssamlingen side 60 var. HE har ikke fo-

retaget opretning eller kørt asfalt til. 

A (fra HE) har supplerende forklaret, at ar-

bejdet med slidlag på stierne gik i gang den 

3. juni 2016. Det kan han se ud fra veje-

sedlerne. Han har ikke fået nogen henven-

delse om, at kanterne ikke var i orden, in-
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den arbejdet gik i gang. Han har ikke ind-

gået aftale om, at opretning og udlægning 

af slidlag skulle ske i en arbejdsgang eller 

to. Det var UE, der kom med oplægget på 

de 10 tons, som indgår i tilbuddet. Det er i 

hvert fald den normale fremgangsmåde 

med UE. Det afregnedes efter forbrugt 

mængde. De har selv brugt 4 tons asfalt til 

en asfaltrampe, det er så reguleret over op-

retningsposten. Han har kun faktureret 

130.200 kr. for arbejdet på parkeringsplad-

sen, og det beløb er betalt. 

Skønsmanden, Kai Nicolaisen, har vedstået 

sine erklæringer. Foreholdt erklæring af 19. 

september 2019 med revision, svar på 

spørgsmål 1.1, første forudsætning, har 

han forklaret, at hvis der var aftalt bredde 

på 115 cm, måtte bredden variere mellem 

109 og 121 cm. Det er imidlertid ikke al-

mindeligt håndværksmæssigt korrekt ved 

maskinudlægning, at bredden varierer så 

meget, som tilfældet var her. Der var større 

udsving i bredden end normalt. Det er ikke 

direkte reguleret i VD-ABB, hvor meget det 

må variere inden for en kort afstand, men 

det er hans skøn, at det her var mere end 

normalt. 

Hvis bredden skulle være 115 cm skulle 

GAB’en være 121 cm. Det betyder, at man 

skulle skære fra, der hvor GAB’en var bre-

dere, og lægge til, hvor den var smallere. 

Man kan skære det rent med et diamant-

skær. Skal det udvides, skal der tilvejebrin-

ges bundlag i form af stabilgrus og GAB. 

Der var steder, hvor slidlaget var udlagt på 

muld, hvilket ikke er håndværksmæssigt 

korrekt. Forevist skemaet bilagssamlingen 

side 118 forklarede han, at dette kan ses 

heraf. Der er også steder, hvor slidlaget lig-

ger forskudt på GAB’en. 

Han kender ikke opbygningen af stierne, så 

han kender ikke bæreevnen. Han mener 

dog, at stien sagtens kan bære en minigra-

ver, som bruges til opbygning af underlag. 

Han ved ikke, om stierne kan bære det ma-

skineri, der skal bruges til tilbagefræsning, 

men han gætter på, at det kan de i en tør 

periode, hvis man bruger den mindste fræ-

ser. 

Samlinger i asfalt kan, hvis det laves hånd-

værksmæssigt korrekt, udføres, så det ikke 

har nogen væsentlig betydning for holdbar-

heden af stier som disse, men samlinger 

kan ses. Der er i hans udbedringsomkost-

ninger tagethensyn hertil, jf. bilagssamlin-

gen 230. 

Foreholdt den sagkyndige afgørelse, bilags-

samlingen side 68, om udlægning af mindst 

50 m slidlag, har han forklaret, at det har 

han ikke regnet med. Forslaget side 68 er 

en mere omfattende udbedring end den, 

han har foreslået, men efter hans vurdering 

også udbedring af steder, der ikke kræver 

udbedring. Det er et skøn ud fra observati-

onerne på stedet. 

Det er ikke sædvanligt, at der er så store 

variationer over korte strækninger, som det 

ses i denne sag, men det er heller ikke 

sædvanligt, at GAB’en, dvs. den eksiste-

rende sti, har de forekommende variatio-

ner. 

Foreholdt svaret på spørgsmål 1.1., andet 

scenarie, bilagssamlingen side 230, har han 

forklaret, at han regnet med bortskæring af 

slidlag, der ligger ud over eksisterende un-

derlag og pålægning af slidlag, der hvor det 

ikke er lagt på eksisterende underlag. 

De 24.220 kr. til renskæring af skæve kan-

ter er fastsat ud fra et skøn over behovet 

Denne udgift er kun relevant, hvis det var 

det eksisterende underlag, der skulle føl-

ges. 

Han kan ikke vide, om opretning og udlæg-

ning af slidlag er foretaget i en eller to ar-

bejdsgange, men han vil tro, at det er en 

håndopretning. 

Han mener, at kravet i VD-ABB punkt 3.4.3 

er opfyldt, da der på en delstrækning skal 

være udlagt mindst den fastsatte gennem-

snitsmængde, og det er sket. At det så er 

udlagt med varierende tykkelse, er en an-
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den sag. Der er ikke lavet en profilrigtig op-

retning, hvilket kan ses i variationen på 

tykkelsen. Afretninger imidlertid et aftale-

spørgsmål, og han ved ikke, hvad der er af-

talt mellem parterne. Hvis profilrigtig afret-

ning af underlag var aftalt, er det ikke op-

fyldt. Det ville have krævet meget mere 

end 16 tons til en sådan afretning. 

Konsekvensen af den valgte metode er, at 

slidlagstykkelsen varierer meget, og en tyk-

kelse på 17 mm på midten er ikke ligefrem 

nogen holdbarhedsmæssig fordel, men han 

observerede ikke krakeleringer. Hvis det 

skal være en ensartet slidlagstykkelse, skal 

der køres et yderligere slidlag på nok ca. 20 

mm, hvis det er pulverasfalt. Minimumstyk-

kelsen af slidlag på en asfaltbeton skal 

være 18 mm, hvilket svarer til 3 gange 

kornstørrelsen. Med en 4 mm pulverasfalt 

kan man med et forbrug på 45 kg pr. m2 få 

en lagtykkelse på ca. 20 mm. 

Kommer der ikke tung trafik på stierne, er 

det hans vurdering, at den manglende mm i 

slidlagets tykkelse ikke har nogen praktisk 

betydning. Der er også en vis måleusikker-

hed. Normalt er beregningsgrundlaget 

mængde pr. m2 over 2.000 m2, men man 

udbyder ofte en bestemt lagtykkelse, da 

massefylden kan variere. 

Det er i hans firma ikke sædvanligt, at der 

ikke foreligger tegninger eller en beskri-

velse. En beskrivelse kan til gengæld være 

ret kort med omtale af f.eks. lagtykkelse og 

omfang af opretning. 

Foreholdt bilag U har han forklaret, at han 

også har regnet med, at det, der er skåret 

af, skal bortskaffes, og der skal lægges 

muld i. En profilrigtig opretning ville have 

givet et dyrere projekt fra starten. Man ville 

være kommet til at betale for merforbruget 

til opretning af stien. 

Procedure 

Parterne har procederet sagen i overens-

stemmelse med de fremlagte påstandsdo-

kumenter. 

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Der er enighed mellem parterne om, at der 

ikke forud for aftaleindgåelsen var udarbej-

det et projektmateriale, hverken i form af-

tegninger eller i form af en beskrivelse af 

det arbejde, der skulle afgives tilbud på. 

Der er tale om en aftale indgået mellem 

parter, der begge er professionelle; den ene 

part er anlægsentreprenør, og den anden 

part er asfaltentreprenør. Det påhviler på 

den anførte baggrund HE som den part, der 

påberåber sig, at stierne er mangelfulde 

ved ikke at have den korrekte bredde og til-

strækkelige lagtykkelse, at bevise, hvad der 

var aftalt om arbejdets udførelse. 

Der kan ikke af det afgivne skriftlige tilbud 

udledes nogen aftale om stiernes bredde. 

Det må efter F’s (fra BH) forklaring lægges 

til grund, at opmåling af vejenes længde og 

bredde var foretaget af HE i samarbejde 

med bygherren. Efter de afgivne forklarin-

ger, herunder navnlig A’s (fra HE) forkla-

ring, lægges det til grund, at parternes op-

rindelige fælles forudsætning var, at der 

skulle pålægges et slidlag på det eksiste-

rende stiforløb, dvs. at stiernes bredde 

skulle følge det bestående forløb. Da der 

ikke i tilbuddet er indeholdt udvidelse af un-

derlaget, ligger det i arbejdets natur, at 

dette ville føre til, at stierne ville blive 6 cm 

smallere end det bestående underlag. 

J’s (fra UE) mail af 3. juni 2016, der ikke 

efter bevisførelsen er godtgjort besvaret, 

kan ikke føre til, at der kan anses at være 

indgået en anden efterfølgende aftale om 

stibredden. Heller ikke det efterfølgende 

forløb i relation til registreringen af slidla-

gets bredde kan føre til en anden vurde-

ring. HE har således ikke ført bevis for sit 

principale anbringende om, at UE var for-

pligtet til at udlægge et slidlag af en bredde 

på 115 cm uanset den bestående bredde på 

underlaget. 

Det lægges herefter til grund, at parternes 

aftale bestod i udlægning af nyt slidlag, der 

skulle følge det bestående underlags 
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bredde. HE har til støtte for sin påstand 

subsidiært gjort gældende, at heller ikke ud 

fra denne forudsætning er arbejdet korrekt 

udført. 

Efter bevisførelsen i sagen, herunder navn-

lig de foretagne registreringer, de fremlagte 

fotos og skønsmandens svar, finder vold-

giftsretten det godtgjort, at arbejdet ikke er 

udført håndværksmæssigt korrekt i relation 

til stiernes bredde. Der er således en række 

steder, hvor slidlaget er mere end 3 cm 

smallere end underlaget, ligesom der er an-

dre steder, hvor slidlaget er udlagt ud over 

det bestående underlag, dvs. direkte på 

muld, samt steder, hvor slidlaget er lagt 

forskudt på underlaget. Endvidere er der 

steder, hvor bredden varierer så betydeligt 

inden for korte distancer, at dette i sig selv 

må anses for en mangel. Det bemærkes, at 

det ikke kan anses for håndværksmæssigt 

korrekt ved en aftale om at udlægge slidlag 

på bestående underlag at undlade at ud-

lægge slidlag i underlagets fulde bredde, 

fordi der er græsbelægning på en del af un-

derlaget. Såfremt HE ikke havde opfyldt sin 

forpligtelse til at rengøre stiernes kanter, 

måtte UE påtale dette inden igangsætning 

af arbejdet, og noget sådant er mod HE’s 

benægtelse ikke bevist alene ved J’s (fra 

UE) forklaring. UE har derfor ikke godtgjort, 

at HE har accepteret en sådan udførelse. 

Under hensyn til den i tilbuddet angivne 

mængde asfalt til opretning må det have 

stået HE som professionel anlægsentrepre-

nør klart, at der ikke i tilbuddet lå en forud-

sætning om afretning til profilrigtigt grund-

lag. Det lægges til grund, herunder på bag-

grund af skønsmandens erklæring, at en 

sådan afretning af de omkring 50 år gamle 

stier ville kræve meget større mængder 

materiale til afretning og dermed føre til en 

markant højere pris end den, der fremgår 

af tilbuddet. Voldgiftsretten finder derfor 

ikke, at UE på grundlag af parternes aftale 

var forpligtet til at foretage en afretning af 

underlaget forud for udlægning af slidlag, 

så underlaget var profilrigtigt. Under hen-

syn til stiernes art og benyttelse er det ef-

ter de fremlagte oplysninger om lagtyk-

kelse, som parterne er enige ornat anse for 

repræsentative, og skønsmandens svar ikke 

godtgjort, at slidlagets tykkelse kan anses 

for en mangel. Det bemærkes herved, at 

der ikke under skønsforretningen er omtalt, 

endsige påvist afskalninger eller andre for-

hold, der tyder på, at lagtykkelsen har haft 

betydning for slidlagets holdbarhed. HE får 

derfor ikke medhold i denne del af sit krav. 

Udbedring af stibredden må ske i overens-

stemmelse med skønsmandens anvisninger. 

Skønsmanden har opgjort udgifterne hertil 

til 174.036 kr. eksklusive moms. Imidlertid 

lægger voldgiftsretten til grund, at den af 

skønsmanden anviste udbedring i det alt 

væsentlige svarer til den udbedring, som 

UE efter den foretagne registrering tilbød at 

udføre. HE kan derfor kun kræve godtgø-

relse af et beløb, som svarer til UE’s egen 

kostpris. Der er ikke i sagen fremkommet 

oplysningerom hverken UE’s konkrete dæk-

ningsbidrag på arbejder af denne type eller 

generelle brancheoplysninger. Voldgiftsret-

ten fastsætter derfor det beløb, som HE 

skal godskrives i anledning af manglerne 

skønsmæssigt til 150.000 kr. 

UE’s krav mod HE kan herefter opgøres til 

326.178 kr. med fradrag af 150.000 kr. 

dvs. 176.178 kr. med tillæg af moms sva-

rende til 220.222,50 kr. Beløbet tillægges 

rente som påstået, idet det bemærkes, at 

rentepåstanden ikke har været særskilt be-

stridt. 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt. Der er ved omkostningsfastsættel-

sen ud over sagens værdi, de i løbet af sa-

gen nedlagte påstande, det gennemførte 

syn og skøn og udgifterne til bevisførelse 

også taget hensyn til, at sagen efter HE’s 

anmodningblev udsat få dage før den oprin-

delig berammede hovedforhandling i sep-

tember 2019. 

Thi bestemmes: 
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Klageren, HE, skal til indklagede, UE, betale 

220.222,50 kr. med procesrente fra den 25. 

august 2016. 

I sagsomkostninger skal klageren til indkla-

gede betale 50.000 kr. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af klageren med 2/3 og af indkla-

gede med 1/3 efter opgørelse og påkrav fra 

Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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Hvad er betydningen af den obligatoriske projektgennemgang?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.5.1 

Som gengivet i TBB 2020.823 / Sag nr. C-14951 

Underentrepenør UE (advokat Jesper Nør-

gaard) mod Hovedentrepenør HE (advokat 

Cristine Ussing) 

1. Indledning 

Mellem klageren, Tømrermester … A/S 

(herefter UE) og indklagede, … A/S (heref-

ter HE) er der opstået en tvist om det øko-

nomiske mellemværende i forbindelse med 

to forskellige entrepriser på henholdsvis … 

Gymnasium og … Hovedgade. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af tømrerme-

ster Michael Simonsen, ingeniør Kim Peters 

og landsdommer Finn Morten Andersen, 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren (UE) har nedlagt endelig påstand 

om, at Indklagede (HE) tilpligtes at betale 

UE kr. 402.523,73 med tillæg af rente med 

2 % pr. måned af 77.039,15 fra den 

30.5.2017, af kr. 166.604,46 fråden 

30.07.2017, af kr. 252.037,27 fra den 

30.08.2017 og af 402.523,73 fråden 

30.10.2017 alle tilbetaling sker. I forbin-

delse med proceduren er påstandsbeløbet 

nedsat til 386.273,73 kr. 

Indklagede har nedlagt påstand om frifin-

delse. 

Indklagede har tillige nedlagt selvstændig 

påstand om, at klager tilpligtes at betale 

155.517,84 kr. ekskl. moms med tillæg af 

renter fra sagens anlæg til betaling sker. 

Hovedforhandling har fundet sted den 26. 

juni og 29. juni 2020 i Voldgiftsnævnets lo-

kaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 Kø-

benhavn V. 

A (fra UE), … (fra HE), C (fra HE), … (fra 

UE), … (fra UE), F (fra UE), … (fra HE), og 

G (fra HE), J (fra HE), … (fra HE), M (fra 

HE) og … (fra HE) har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. Der er endvidere 

sket afhjemling af skønsmand Jack Sejr. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

3. Kort sagsfremstilling 

Denne voldgiftssag vedrører en række krav, 

som udspringer af to entrepriseforhold på … 

Hovedgade og … Gymnasium, hvor HE har 

været hovedentreprenør, og hvor UE har 

været antaget som underentreprenør til at 

forestå tømrerarbejde. UE har rejst krav om 

betaling for fakturerede arbejder, der til 

dels består i ekstraarbejder. HE, der til dels 

har anerkendt UE’s krav, har gjort en 

række modkrav gældende. Kravene er nær-

mere beskrevet under voldgiftsrettens be-

mærkninger. 

4. Procedure 

Parterne har afleveret henholdsvis på-

standsdokument og sammenfattende pro-

cesskrift og har i det væsentlige procederet 

i overensstemmelse hermed. 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

I det følgende gennemgås de enkelte krav 

efterfulgt af en samlet opgørelse. Da par-

terne skiftevis har opgjort deres krav inkl. 

og ekskl. moms, opgøres beløbene både 

med og uden moms. 

A. Opgørelse af UE’s tilgodehavender. 

1. Faktura 84589 (61.631,32 kr. ekskl. 

moms, 77.039,15 kr. inkl. moms) 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 122 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Fakturaen vedrører UE’s krav på betaling 

for ekstraarbejde vedrørende montering af 

taghætter. Parterne er uenige om, hvorvidt 

UE kan kræve betaling for ekstraarbejder 

vedrørende denne opgave. 

De først monterede taghætter var af forkert 

dimension, og det var derfor nødvendigt at 

udskifte dem. Spørgsmålet er, hvem af par-

terne der skal bære risikoen for, at de først 

monterede taghætter var af forkert dimen-

sion. 

Af Arbejdsbeskrivelse & Bygningsbeskrivel-

ser af 10. juli 2015, som er en del af par-

ternes aftalegrundlag fremgår af pkt. 4.5 i 

beskrivelsen af tagdækning under tømrer-

entreprisen, at »Der skal koordineres med 

VVS- og ventilationsentreprenør«. Projekt-

materialet indeholder intet om dimensionen 

på taghætter. 

Af byggemødereferat 04 den 21. september 

2016 fremgår følgende under pkt. 8: »Tag-

gennemføring D (fra ventilationsentrepre-

nøren) har ikke kontaktet J endnu. Ventila-

tionsentreprenøren har fremsendt datablad 

på taggennemføring til HE. Det er aftalt at 

D selv kontakter J, så de kan koordinere 

hvornår de skal i. Placering er vist på tag-

plan.« 

Efter de forklaringer, der er afgivet af A (fra 

UE) og F (fra UE), må det lægges til grund, 

at det ikke lykkedes at få en aftale med D, 

ventilationsentreprenøren. Ifølge A (fra UE) 

mødte D ikke op til et aftalt møde. Da UE 

ikke havde nogen ide om størrelsen, og da 

hætterne skulle monteres samtidigt med 

taget, valgte man at montere nogle. F (fra 

UE) har forklaret, at taget blev lagt i okto-

ber/november, og at man vurderede stør-

relsen på hætter ud fra den bredde, der 

var. Man valgte taghætterne i dimensionen 

200-250 mm Ø. Han har også forklaret, at 

M (fra HE) blev spurgt utallige gange, og at 

han oplyste dimensionen til 200-250 mm Ø. 

M (fra HE) har forklaret, at han ikke har op-

lyst om størrelsen på taghætter. 

Af en mail den 14. december 2016 fremgår, 

at D, ventilationsentreprenøren, efter aftale 

med M (fra HE) sendte oplæg til taghætter, 

og det fremgår, at M (fra HE) videresendte 

denne til UE den 15. december 2016. Af 

den førstnævnte mail fremgår blandt andet: 

»Gennemføringer er kun et forslag, da tag-

tømreren bør stå for dette i forbindelse med 

de huller, som skal laves i taget. Der er 

ikke membraner til tætning af undertag + 

dampspærre med. Der kan bruges standard 

produkter. Taghætter er samme pris uanset 

model (VHA + VHP), så det er helt op til 

bygherre at bestemme. Taghætte til afkast 

fra »…« er ø315 og ikke markeret, men der 

er datablad med mål på alle dimensionerne. 

Hvis tagtømrer laver hullerne og inddæk-

ningerne, kan vi bare smide hætterne op 

med kran efterfølgende. Vi kan montere alt 

vores rørføring indefra loftsrum på nær 

selve hætterne.« 

Det står ikke klart for voldgiftsretten, om 

denne mail er sendt før eller efter, at de 

første taghætter var monteret sammen 

med taget, men voldgiftsretten lægger efter 

indholdet og oplysningerne i sagen til 

grund, at denne mail vedrører de nye tag-

hætter, som blev monteret efterfølgende. 

Det fremgår, at HE har betalt for de nye ta-

ghætter, som har kostet 48.232 kr. ekskl. 

moms. 

Voldgiftsretten finder, at en række forhold 

er uoplyst, men at UE har begået en fejl 

ved ikke at sikre sig, at det var de rigtige 

taghætter, der blev monteret sammen med 

monteringen af taget. Det må imidlertid 

lægges til grund, at HE bærer et medansvar 

som følge af svigtende tilsyn. Under disse 

omstændigheder finder voldgiftsretten at 

parterne bør dele den ekstraudgift, som op-

stod ved, at det blev nødvendigt at udskifte 

de først monterede taghætter. 

Da det ikke er godtgjort, at UE’s beløbsop-

gørelse på 61.61,32 kr. ekskl. moms er uri-

melig, lægges denne til grund. Herefter, og 
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da HE har afholdt udgiften til nye taghæt-

ter, udgør den samlede ekstraomkostning 

ca. 110.000 kr. ekskl. moms. Hver part skal 

således bære ca. 55.000 kr., hvorfor HE 

skal betale skønsmæssigt 10.000 kr. ekskl. 

moms til UE. 

2. Faktura 84685 (71.652,25 kr. ekskl. 

moms, 89.565,31 inkl. moms) 

HE har ikke bestridt denne faktura, som er 

udstedt af UE, men HE har gjort gældende, 

at der er betalt et beløb på 14.652,25 kr. til 

delvis udligning af fakturaen. 

Voldgiftsretten bemærker, at det ikke er 

dokumenteret ved sagens bilag, at der er 

sket betaling, eller at beløbet, i det omfang 

det måtte være betalt, ikke allerede indgår 

i opgørelsen over parternes mellemvæ-

rende. Betalingen er heller ikke sandsynlig-

gjort ved de afgivne forklaringer. 

Der kan derfor ikke gives indklagede med-

hold i, at dette beløb skal fradrages i par-

ternes økonomiske mellemværende. 

3. Faktura 84750 (68.346,25 kr. ekskl. 

moms, 85.432,81 inkl. moms) 

HE har ikke bestridt dette beløb, der er 

restbetaling af a conto nr. 6 i henhold til 

faktura 84750, som er udstedt af UE. HE 

har anført, at betaling er tilbageholdt som 

følge af HE’s modkrav. 

Fakturaen, der havde forfaldsdato den 30. 

august 2017, skal derfor betales af HE. 

4. Faktura 86064 (70.000,00 kr. ekskl. 

moms, 87.500,00 inkl. moms) 

Beløbet udgør et tilbageholdt restbeløb på 

en acontofaktura fra UE vedrørende sep-

tember 2017 på i alt 299.814,81 kr. HE har 

anført, at betaling er tilbageholdt som følge 

af HE’s modkrav. 

HE har anerkendt den beløbsmæssige op-

gørelse af kravet, der forfaldt til betaling 

den 30. oktober 2017, hvorfor beløbet skal-

betales af HE. 

5. ekstraarbejder på loft i hal på … Gymna-

sium (89.676,00 kr. ekskl. moms, 

112.095,00 kr. inkl. moms) 

UE har krævet ekstrabetaling som følge af, 

at de omhandlede lofter ikke kunne udføres 

i overensstemmelse med udbudsmaterialet. 

Det har været nødvendigt at anvende et 

større antal skinner til ophæng, og at fore-

tage tilpasning af T-plader i videre omfang 

end forudsat. 

Af arbejdsbeskrivelsen vedrørende de ned-

hængte lofter fremgår, at entreprisen om-

fatter levering og montering af træbetonlof-

ter med pålimet 18 mm isolering monteret 

på C60-stålskinnesystem. Det fremgår vi-

dere af pkt. 4.6., at entreprenøren inden 

arbejdet påbegyndes ved visuel og måle-

kontrol skal sikre sig, at forudsætningerne 

for konditionsmæssig udførelse af eget ar-

bejde er til stede og straks rette henven-

delse til entreprenøren, hvis dette ikke er 

tilfældet. 

Af pkt. 4.7. om projektering fremgår videre 

blandt andet: »Der påregnes ekstra bære-

skinner projektering af specialplader. Til-

pasningsplader tilvirkes af standardplader 

på stedet i henhold til projektmaterialet.« 

Det er videre under pkt. 4.8 anført, at »Der 

påregnes ikke projektering af specialplader. 

Tilpasningsplader tilvirkes af standardplader 

på stedet i henhold til projektmaterialet.« 

Endvidere er det under pkt. 4.9. anført, at 

der skal anvendes sort filt for lukning af 

hul, som fremkommer ved det valgte for-

bandt. Under pkt. 4.12 er det anført, at »in-

den bygningsdelen påbegyndes, udføres 

prøve indeholdende et indv. hjørne med til-

pasninger til vægge, længde samlinger 

samt min. 3 rækker påbegyndt og 3 hele 

plader i hver række. Prøven opsættes efter 

aftale med byggeledelsen.« 

Der er ikke for Voldgiftsretten fremlagt loft-

planer eller fotos af loftet. 

UE afgav tilbud på opgaven - efter det oply-

ste den 15. juli 2016. 
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Der afholdtes et projektgennemgangsmøde 

den 22. februar 2017, hvori blandt andre 

UE deltog. Det er under pkt. 3.10 i referatet 

anført, at 

»Der er konflikter med forskalling, isolering 

og sort filt. UE undersøger om leverandør af 

troltekt kan lave anden løsning med modsat 

forskalling. Det haster pga. leveringstid. Al-

ternativet er at der skal skæres i isolering.« 

I en mail af 21. juli 2017 fra A (fra UE) til C 

(fra HE) er det blandt andet anført: »Den 

løsning som arkitekten har valgt er kan ikke 

monteres efter Troldteks standard. Det vil 

kræve lidt over 33 % ekstra stål, og løsnin-

gen med 9 cm mellem nim vil gøre at alle 

plader skal skæres på bagsiden i hvert 

hjørne (isoleringen skal fjernes). Det vil ko-

ste meget ekstra tid, som nævnt tidligere…. 

Jeg kan ikke sige, hvor mange timer vi skal 

bruge på de ekstra løsninger som er ud 

over standard, men materialerne koster 

omkring 22.000,00 + moms, også kommer-

der også lidt fragt…. Der skal findes en løs-

ning, og allerede nu er loftet forsinket, husk 

vi spurgte til loftet i februar første gang, 

men uden at få en brugbar løsning og så 

står vi med problemet nu. ØV.« 

Den 28. juli 2016 sendte A (fra UE) en ny 

mail til C (fra HE) og J (fra HE), hvoridet 

blandt andet er anført, at 

»Ved gennemgangsmøde d. 22.02 oplyste 

vi første gang at der var en udfordring med 

loft forskalling i forhold til … med isolering. 

Vi oplyste at der ikke var plads til isolerin-

gen, og der kom et forslag om at vende for-

skallingen og skære isoleringen væk der 

hvor pladerne krydser forskallingen. Jegun-

dersøger om … evt. kan levere pladerne 

med udskæringerne, men får oplyst at det 

kan de ikke som standard, og hvis de skal 

gøre det bliver det manuelt. Det oplyser 

[jeg] til … fra HE mundtligt d. 28.02 og her-

efter hører jeg ikke mere om loftet. Jeg har 

oplyst jer mundtligt før opstart på loftet, at 

der vil komme en ekstra pris på at skære 

alt isoleringen væk på bagsiden af loftpla-

derne i det omfang det bliver nødvendigt…. 

Forskallingen og loftpladerne kan ikke 

passe sammen, uden der bruges 2/3 dele 

ekstra stål og samtidig skal samtlige plader 

skæres på bagsiden, da målet på forskallin-

gen bliver mindre en der er plads til på …’s 

loftplader.« 

Efter de afgivne forklaringer må det lægges 

til grund, at der herefter blev lavet en 

mockup på stedet med deltagelse af blandt 

andre C (fra HE) og G (fra HE). Der blev 

ved denne mockup anvendt 3 ophængs-

skinner ved siden af hinanden i stedet for 1 

skinne som forudsættes ved et standardop-

hæng. G (fra HE) har forklaret, at han alene 

forholdt sig til loftets udtryk, og C (fra HE) 

mener ikke, at han accepterede en ekstra-

udgift. … (fra UE) har forklaret, at han del-

tog i denne mockup, hvor C (fra HE) fik for-

ståelsen af, at det blev nødvendigt at an-

vende flere materialer, men også gav ud-

tryk for, at han ikke så andre muligheder. 

Voldgiftsretten finder, at det må lægges til 

grund, at der var fælles forståelse om at 

montere loftet i overensstemmelse med 

den valgte løsning. 

Efter forklaringerne må det videre lægges 

til grund, at den første del af hallen blev 

udført på denne måde, medens den anden 

halvdel, der blev påbegyndt efter, at J (fra 

HE) var kommet hjem fra ferie, i overens-

stemmelse med dennes anvisninger blev 

udfør tved, at pladerne blev vendt, så de 

blev monteret på tværs af skinnesystemet i 

stedet for på langs. Endvidere blev der pla-

ceret sortmalede aluminiumsplader i mel-

lemrummene i stedet for sort filt, som det 

ellers var forudsat i den løsning, der var gi-

vet tilbud på. 

Det er oplyst for Voldgiftsretten, at UE er 

blevet kompenseret for den ekstraudgift, 

der er en følge af, at der er anvendt sort-

malede aluminiumsplader i stedet for sort 

filt. 

Voldgiftsretten finder, at det må lægges til 

grund, at projektmaterialet ikke har været 

entydigt, og at ansvaret herfor påhviler 
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bygherren. Det må imidlertid lægges til 

grund, at UE var opmærksom herpå alle-

rede på projektgennemgangsmødet i fe-

bruar 2017. Det må videre lægges til 

grund, at det af projektmaterialet fremgår, 

at der i et vist omfang skulle ske tilpasning 

af T-plader, og at det ligeledes fremgår, at 

der påregnedes ekstra bæreskinner. 

Det var aftalt, at entreprenøren inden påbe-

gyndelse af arbejdet ved visuel og måle-

kontrol skulle sikre sig, at forudsætningerne 

for konditionsmæssig udførelse af eget ar-

bejde var til stede og straks rette henven-

delse til entreprenøren, hvis dette ikke var 

tilfældet. Det må lægges til grund, at UE 

gjorde opmærksom på problemer ved pro-

jektgennemgangen den 22. februar 2017, 

og at dette muligvis efterfølgende blev drøf-

tet. Det må imidlertid have stået UE klart, 

at spørgsmålet ikke var afklaret. Trods 

dette rejste man først problemstillingen på 

ny i juli måned, da arbejdet skulle påbe-

gyndes. 

Under disse omstændigheder finder vold-

giftsretten, at UE ikke kan rejse krav på 

ekstrabetaling ud over den betaling, der er 

modtaget som følge af ændringen fra filt til 

stålplader. Det kan heller ikke lægges til 

grund, at det ved godkendelsen af mockup 

blev aftalt eller accepteret, at UE kunne 

kræve ekstrabetaling. 

Der gives derfor ikke UE medhold i kravet 

på ekstrabetaling under dette punkt. 

6. DEKO genopstart (6.983,00 kr. ekskl. 

moms, 8.728,75 kr. inkl. moms) 

HE har bestridt, at det har været nødven-

digt for DEKO at udføre en genopstart på 

entreprisen. HE har endvidere bestridt be-

løbsopgørelsen, herunder at UE skulle være 

berettiget til et dækningsbidrag på 18 % på 

denne udgift. 

Efter skønsmandens besvarelse af spørgs-

mål 4, og idet voldgiftsretten ikke finder, at 

der er grundlag for at beregne dækningsbi-

drag til UE af en udgift af denne karakter, 

finder voldgiftsretten, at udgiften til gen-

start må opgøres til skønsmæssigt 5.726 

kr. ekskl. moms. 

Det er ikke efter bevisførelsen godtgjort, 

hvad der har været drøftet i forbindelse 

med denne aftale om genopstart, idet alene 

parterne har afgivet forklaring herom. Un-

der hensyn hertil, og da det efter de af-

givne forklaringer ikke kan udelukkes, at 

DEKO kan have haft en interesse i at ud-

skyde arbejderne, finder voldgiftsretten, at 

HE må bære 1/3 af den skønnede udgift el-

ler 1.972 kr. ekskl. moms. 

7. Gipsskørt over forrum (9.125,00 kr. 

ekskl. moms, 11.406,25 kr. inkl. moms) 

HE er enig i, at gipsskørtet er udført, og har 

ikke bestridt at skulle afholde dette beløb, 

hvorfor beløbet skal betales af HE. 

8. Levering af MDF til tømrer (1.250,00 kr. 

ekskl. moms, 1.562,50 kr. inkl. moms) 

HE har ikke bestridt at skulle afholde dette 

beløb, hvorfor beløbet skal betales af HE. 

UE har således et samlet krav på betaling 

på 232.346,10 kr. 

B. opgørelse af HE’s modkrav 

1. … Gymnasium - Døre samt vinduesparti 

Der er mellem parterne enighed om, at HE 

har et modkrav som følge af, at UE ikke har 

leveret dørene UD 1.03 og UD 1.05 samt et 

vinduesparti, som er omfattet af UE’s entre-

prise. Der er endvidere enighed om, at dø-

ren UD 01.04. er leveret forkert, idet den er 

leveret som en almindelig glasdør, selvom 

det skulle have været en branddør. 

Parterne er uenige om, hvor stort et fradrag 

der skal foretages i entreprisesummen. 

Idet voldgiftsretten ikke finder det doku-

menteret, at parterne ved aftale har frave-

get det, som fremgår af aftalegrundlaget, 

lægger voldgiftsretten efter dørlisten til 

grund, at dør UD 1.03 skulle være en 

aludør, og at UD 1.05 skulle være en 
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træ/aludør. Det fremgår ikke af dørlisten el-

ler i øvrigt af prospektmaterialet med for-

nøden klarhed, at de omhandlede døre 

skulle være branddøre. 

Parterne er enige om at prissætte dør UD 

1.03 til 16.700 kr. ekskl. moms. 

Efter skønsmandens besvarelse af spørgs-

mål A sammenholdt med sagens bilag 11, 

s. 4, og skønsmandens forklaring under af-

hjemlingen, finder voldgiftsretten, at prisen 

på dør UD 1.05 kan sættes til 6.425 kr. 

med tillæg af 2.000 kr. til beslagsæt og 

montering eller i alt skønsmæssigt 8.500 

kr. ekskl. moms. 

UE har gjort gældende, at man har været 

berettiget til at afhjælpe døren UD 1.04, og 

at dette kunne ske ved udskiftning af glas-

set, således at døren opfylder brandkra-

vene. 

Voldgiftsretten finder ikke, at døren ville 

kunne bringes til at opfylde brandkravene 

ved udskiftning af glasset i døren. Manglen 

ved døren kunne således alene afhjælpes 

ved udskiftning af døren. Voldgiftsretten 

finder på den baggrund, at HE kan gøre et 

modkrav gældende vedrørende denne dør. 

Dette modkrav fastsættes skønsmæssigt til 

16.700 kr. ekskl. moms. 

Med hensyn til det vinduesparti, som ikke 

er leveret, så er det sparsomt beskrevet i 

projektmaterialet. Efter beskrivelsen kan 

det ikke lægges til grund, at det skulle 

være med oplukkeligt vindue. Herefter og 

under hensyn til skønsmandens besvarelse 

af spørgsmålene 2.1-2.3 og 6 samt forkla-

ringen under afhjemlingen finder voldgifts-

retten, at prisen på det omhandlede vindu-

esparti kan sættes til 4.964 kr. med tillæg 

af 1.700 kr. til en sprosse og 1.500 kr. til 

montering eller i alt 8.164 kr. ekskl. moms. 

Voldgiftsretten finder samlet set, at HE un-

der dette punkt er berettiget til at mod-

regne et beløb på skønsmæssigt 50.000 kr. 

ekskl. moms. 

2. … Gymnasium - Dør til depot under 

trappe (14.897,00 kr. ekskl. moms, 

18.621,25 kr. inkl. moms) 

HE har gjort et modregningskrav på 14.897 

kr. gældende, idet det er anført, at HE har 

måttet udskifte en dør, som var mangelfuld 

ved leveringen. 

Det er ubestridt, at der er tale om en dob-

beltdør, som var en del af UE’s entreprise, 

og som stod på byggepladsen og væltede 

én muligvis to gange, og som dermed blev 

beskadiget. Omfanget af skader er ikke 

nærmere dokumenteret. 

A (fra UE) har i en mail af 28. november 

2017 til C (fra HE) anført blandt andet føl-

gende: »Døren under trappen spartles og 

males i nødvendigt omfang på indvendig 

side og vaskes af på udvendig side«. C (fra 

HE) har i et svar samme dato anført vedrø-

rende denne dør: »OK. Mener du at leve-

randørgaranti opretholdes trods døren har 

været udsatfor af vind og vejr?« 

Af den Byggeweb Registreringsrapport, som 

parterne anvendte, fremgår under registre-

ring 193, at … den 5. december har anført 

»Udført« med følgende tekst: »Spartling 

udført maling afventer«. C (fra HE) har her-

efter den 8. december 2017 anført »Afvist« 

med teksten: »Dør er isat. På nuværende 

tidspunkt betragtes den dog som kasseret. 

Døren binder, låsen går dørligt, den er møj 

beskidt og skaderne er ikke udbedret«. 

Voldgiftsretten finder, at en ny dør, som 

har været væltet på en byggeplads, og som 

er påført de skader, som fremgår af de ud-

vekslede mails og af de fremlagte fotos, 

ikke kan afhjælpes ved spartling og maling, 

men skal udskiftes med en ny. Da Vold-

giftsretten finder prisen rimelig, kan HE 

derfor gøre et modregningskrav på 14.897 

kr. ekskl. moms gældende vedrørende 

denne dør. 

3. Fradrag vedrørende fast plademateriale 

(2.400,00 kr. ekskl. moms, 3.000,00 kr. 

inkl. moms) 
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UE har ikke bestridt dette krav og den be-

løbsmæssige opgørelse. 

HE’s krav anerkendes derfor med 2.400,00 

kr. ekskl. moms og 3.000,00 kr. inkl. 

moms. 

4. Malet karm (950,00 kr. ekskl. moms, 

1.187,50 kr. inkl. moms) 

UE har ikke bestridt dette krav og den be-

løbsmæssige opgørelse. 

HE’s krav anerkendes derfor med 950,00 

kr. ekskl. moms og 1.187,50 kr. inkl. 

moms. 

5. Kabler til ABDL-døre (5.700,00 kr. ekskl. 

moms, 7.125,00 kr. inkl. moms) 

Det er enighed om, at UE skulle montere 

døre med gerigter, og at UE i den forbin-

delse skulle bore ud for elkabler til ABDL-

dørpumper, hvor disse skulle monteres. 

HE har gjort gældende, at det viste sig, at 

kablerne var ført ud et forkert sted, og at 

man er berettiget til et fradrag på 5.700 kr. 

i UE’s tilgodehavende som følge af den eks-

traudgift der har været forbundet med den 

flytning af kablerne, som UE burde have fo-

retaget. 

UE, der har bestridt, at kablerne var ført ud 

et forkert sted, har tillige bestridt beløbets 

størrelse. 

Efter sagens dokumenter, herunder e-mail 

af 31. januar 2018 lægger voldgiftsretten til 

grund, at kablerne ikke var ført ud det rig-

tige sted. 

… (fra UE) har forklaret, at han opsatte ge-

rigter og trak kablet ud der, hvor C (fra HE) 

anviste. C (fra HE), der har forklaret, at 

tømreren har boret i gerigterne på det for-

kerte sted, har ikke bekræftet, at han har 

anvist, hvor kablerne skulle bores ud. Det 

er ikke for voldgiftsretten oplyst, hvor 

mange ABDL-dørpumper, der er tale om. 

Voldgiftsretten finder, at det må lægges til 

grund, at UE har boret huller på de forkerte 

steder, og at det ikke er godtgjort, at det 

skyldes HE. Da det ikke er godtgjort, at det 

krævede fradrag er urimeligt, er HE beretti-

get til fradraget på 5.700 kr. ekskl. moms. 

6. Skader på væg på grund af manglende 

dørstoppere (2.375,00 kr. ekskl. moms, 

2.968,75 kr. inkl. moms) 

UE har anerkendt dette krav og den beløbs-

mæssige opgørelse. 

HE’s krav anerkendes derfor med 2.375,00 

kr. ekskl. moms og 2.968,75 kr. inkl. 

moms. 

7. Udhæng ikke udført (20.033,84 kr. 

ekskl. moms og 25.042,30 kr. inkl. moms). 

UE har anerkendt dette krav og den beløbs-

mæssige opgørelse. 

HE’s krav anerkendes derfor med 

20.033,84 kr. ekskl. moms og 25.042,30 

kr. inkl. moms. 

8. Opsætning af brandisoleringsbats (1.500 

kr. ekskl. moms og 1.875,00 kr. inkl. 

moms). 

UE har ikke bestridt dette krav. UE har an-

erkendt kravet med 500 kr., men har ikke 

redegjort nærmere for dette beløb. 

HE’s modkrav anerkendes derfor med 1.500 

kr. ekskl. moms og 1.875,00 kr. inkl. 

moms. 

9. Udarbejdelse af staderapport (20.000,00 

kr. ekskl. moms, 25.000,00 kr. inkl. moms) 

HE har ladet udarbejde en rapport med 

prissætning vedrørende … Gymnasium. 

Rapporten, der angiveligt er en staderap-

port dateret den 14. januar 2018, er udar-

bejdet af civilingeniør Henrik Jensen. 

HE har gjort gældende, at rapporten var 

nødvendiggjort af, at UE havde standet ar-

bejdet. For at tilgodese UE antog HE eks-

tern bistand til udarbejdelse af en staderap-

port. 
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UE, der har bestridt, at man var indkaldt til 

det syn, der ligger til grund, har gjort gæl-

dende, at det ikke har været nødvendigt for 

HE at få udarbejdet en sådan rapport. 

Voldgiftsretten bemærker, at der ikke er 

nærmere oplysninger om formalia i forbin-

delse med udarbejdelse af rapporten, hvori 

er anført, at der ikke var nogen til stede fra 

UE, da forholdene blev besigtiget. Det er 

ikke anført, om besigtigelsen var efter af-

tale med UE eller om UE var indkaldt. C (fra 

HE) har forklaret, at UE må være blevet in-

viteret pr. mail, men der er ikke fremlagt 

dokumentation herfor. Det kan ikke lægges 

til grund, at rapporten har været nødvendig 

eller haft betydning i opgørelsen af parter-

nes mellemværende. 

Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at 

der tale om en ensidigt indhentet erklæring 

som UE ikke kan pålægges at bidrage til. 

10. Indkøb og montering af fodblik 

(36.430,00 kr. ekskl. moms, 45.537,50 kr. 

inkl. moms) 

Efter entreprisekontrakten skulle UE mon-

tere fodblik i forbindelse med tagarbejderne 

på ejendommen i …. Der er enighed om, at 

UE ikke udførte disse arbejder, men at par-

terne aftalte, at HE skulle lade en blikken-

slager udføre arbejderne. 

HE har gjort et beløb på 36.430 kr. ekskl. 

moms gældende til modregning. 

Af en mail af 18. august 2017 fra M (fra 

HE) til A (fra UE) fremgår imidlertid, at HE 

har modtageten opgørelse fra … Blik for at 

ilægge fodblik, og at denne opgørelse lyder 

på 29.144 kr. ekskl. moms. Da dette beløb 

inkl. moms vil udgøre 36.430 kr., lægger 

voldgiftsretten til grund, at HE har tillagt 

beløbet moms to gange. 

A (fra UE) og F (fra UE) har forklaret, at 

grunden til, at UE ikke monterede fodblik, 

var, at hængestilladset var monteret på en 

måde, som gjorde det umuligt at montere 

fodblik fra stilladset, men at dette måtte 

ske efterfølgende fra en lift. Efter aftale 

med HE ilagde UE i stedet et stykke jern 

under tagpladerne, som gjorde det muligt 

at eftermontere fodblik, og som kunne fjer-

nes, når fodblik var monteret. M (fra HE) 

har forklaret, at det ikke skyldtes stilladset, 

men at det på grund af de bygningsmæs-

sige forhold ikke var muligt at montere 

standard fodblik, og at det derfor blev af-

talt, at HE lod en blikkenslager udføre dette 

arbejde. 

Efter den forklaring, som er afgivet af M 

(fra HE), lægger voldgiftsretten til grund, at 

der ikke kunne anvendes standard fodblik 

på 138 m af murkronen, sådan som det op-

rindeligt var forudsat. Som følge heraf ville 

UE være berettiget til ekstrabetaling, hvis 

UE havde udført arbejdet, og HE kan derfor 

alene gøre et modregningskrav gældende 

svarende til den besparelse, som UE har 

haft i forhold til det oprindeligt forudsatte. 

Når det lægges til grund, at der er tale om 

138 m fodblik, finder voldgiftsretten, at 

UE’s besparelse kan opgøres til skønsmæs-

sigt 14.000 kr. ekskl. moms til materialer 

og arbejdsløn, hvilket er det beløb, HE kan 

modregne i UE’s krav. 

11. Bortkørsel af affald (16.899,35 kr. 

ekskl. moms, 21.124,87 kr. inkl. moms) 

Af parternes entreprisekontrakt af 17. juni 

2016 fremgår under pkt. 5.13 Oprydning og 

renholdelse, at 

»Den enkelte entreprenør skal dagligt fore-

tage oprydning og rengøring efter egne ar-

bejder og sørge for, at affald bortkøres fra 

pladsen… Såfremt oprydning og rengøring 

ikke sker, vil oprydning og rengøring uden 

yderligere varsel blive iværksat af HE, og 

udgiften vil blive fordelt på de implicerede 

entreprenører efter HE’s skøn.« 

Det fremgår videre af de fremlagte bygge-

mødereferater, at spørgsmålet om opryd-

ning har været drøftet i hvert tilfælde på 

byggemøde 01, 03, 04, 07 og 15. Af bygge-

mødereferat 04 af 21. september 2016 

fremgår: »Oprydning ser fornuftigt ud efter 
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et eksternt firma har været her i fredags.« 

Af byggemødereferat 07 af 16. november 

2016 fremgår tillige følgende: »HE frem-

sender hurtigst muligt en opgørelse på de 

oprydninger der har været om fredagen for-

delt med en procentsats til de entrepriser, 

som har fået fjernet affald«. Det fremgår 

ikke af de nævnte referater, hvilke entrepri-

ser, der har været tale om. Tilsvarende 

fremgår af byggemødereferat 15 af 8. 

marts 2017, at »Oprydning er ekstremt vig-

tigt med alle de entrepriser som er i gang 

med den sparsomme plads. Glemmer man 

at få affald med hjem fredag, så kan man 

ikke vente til den efterfølgende fredag med 

at få det fjernet. HE får en bil til at hente 

affald som står efter henstilling og afregner 

med et administrationsgebyr og omkostnin-

ger som beskrevet i kontraktnotatet. HE 

sender hurtigst muligt en opgørelse på de 

oprydninger der har været om fredagen for-

delt med en procentsats til de entrepriser, 

som har fået fjernet affald«. 

Der er fremlagt en mail af 23. november 

2016 fra … til F (fra UE), hvori det er an-

ført, at 

»Som jeg sagde til dig i formiddags, var 

kommunen forbi her til morgen og påpe-

gede at vi skulle fjerne affaldetog materia-

lerne fra …. Da du ikke har fået fjernet je-

res affald (se vedhæftede billede) som jeg 

har bedt dig om, har jeg været nødsaget til 

at få en mand til at fjerne det. Omkostnin-

gerne til dette dækkes af dig.« 

A (fra UE) har forklaret, at UE løbende fjer-

nede affald. En arbejdsmand i firmaet kørte 

affald bort i en bil med anhænger. F (fra 

UE) har ligeledes forklaret herom og har 

forklaret, at der måske gik 14 dage mellem 

afhentningerne af affald. Hvis der ikke var 

affald, kunne der godt gå lidt længere tid. 

Han har aldrig modtaget en opgørelse. Hvis 

han havde, ville han have fået det ført til 

referat på et byggemøde. 

Under hensyn til indholdet af dennævnte 

mail af 23. november 2016 samt forklarin-

gen fra F (fra UE) om, at der gik 14 dage 

mellem, at UE selv kørte affald bort, finder 

voldgiftsretten de tubetænkeligt at lægge til 

grund, at HE har måttet bortkøre affald for 

UE, og at HE efter kontrakten er berettiget 

til betaling herfor. 

I en mail af 18. august 2017 oplyser M (fra 

HE), at HE’s udgifter til oprydning og bort-

kørsel af affald er opgjort, og at UE’s andel 

er på 16.899,45 kr. I en senere mail af 28. 

august 2017 har han imidlertid nedskrevet 

kravet til 10.864,35 kr. under henvisning til 

at billeddokumentationen vedrørende en af-

kørslerne ikke er god nok. 

Voldgiftsretten finder derfor, at HE kan 

modregne et beløb på 10.864,00 kr. vedrø-

rende bortkørsel af affald. 

HE’s modkrav kanherefter samlet opgøres 

til 106.519,84 kr. 

Når dette modkrav fratrækkes det beløb, 

som UE har krav på, har UE et krav på be-

taling af samlet 125.826,26 kr. ekskl. 

momseller 157.282,82 kr. inkl. moms. 

C. Forrentning 

UE har krævet sit krav forrentet med 2 % 

pr. måned i overensstemmelse med det, 

der er anført på de fremsendte fakturaer. 

Der er herved henvist til, at den opkrævede 

rente er rimelig og sædvanlig i entreprise-

forhold, og i øvrigt må anses for godkendt 

af HE som en professionel medkontrahent. 

HE har gjort gældende, at en sådan rente 

hverken er drøftet eller på anden vis ud-

trykkeligt aftalt mellem parterne. Det er be-

stridt som udokumenteret, at der eksisterer 

en branchekutyme. 

Voldgiftsretten finder, at der i parternes af-

tale eller omstændighederne i øvrigt ikke er 

grundlag for at kræve andet end den sæd-

vanlige procesrente, som følger af rentelo-

ven. Den omstændighed, at HE ikke har 

gjort indsigelse mod rentekravet på de 

modtagne fakturaer, kan ikke føre til andet 

resultat. Der tillægges derfor UE rente som 

nedenfor bestemt. 
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D. Sagsomkostninger 

Efter sagsgenstandens størrelse, parternes 

påstande og sagens udfald samt ud fra en 

vurdering af omfanget af bevisførelse ved-

rørende de enkelte poster i parternes mel-

lemværende findes parterne samlet set at 

have vundet og tabt i det væsentlige lige 

meget. Hver part skal derfor bære egne 

omkostninger for Voldgiftsretten, og om-

kostningerne forbundet med voldgiftsret-

tens behandling af sagen, herunder om-

kostningerne til syn og skøn, deles ligeledes 

ligeligt mellem parterne. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen 

betales af parterne med halvdelen hver ef-

ter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnæv-

net. 

Kendelsen skal opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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Hvem bærer risikoen for misforståelse af udbudsmaterialet?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.6.1 

Som gengivet i TBB 2020.784 / Sag nr. C-14492 

Hovedentrepenør E (advokat Anders Lind-

quist) mod Bygherre BH1 (advokat Niels 

Meldgaard) og Bygherre BH2 (advokat Jens 

Anker Hansen) 

Indledning 

Mellem klageren, hovedentreprenør HE, 

herefter HE, og indklagede, bygherre 1 og 

bygherre 2, herefter BH (evt. tillige afd. 1 

og afd. 2), er der opstået en tvist om byg-

herrens manglende betaling for udført eks-

traarbejde i forbindelse med to entreprise-

opgaver i BH’s afd. 1 og 2 i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med landsdommer Ulla Langholz 

som eneste voldgiftsdommer. 

Påstande og hovedforhandling 

Klageren har nedlagt følgende påstande: 

Indklagede, BH afd. 1, skal til klageren skal 

betale 2.701.035,66 kr. med tillæg af pro-

cesrente af 19.148,81 kr. fra den 21. ja-

nuar 2018, af 215.797,38 kr. fra den 21. 

januar 2018, af 86.202,96 kr. fra den 21. 

marts 2018, af 202.333,74 kr. fra den 21. 

april 2018, af 186.886,03 kr. fra den 21. 

juli 2018 og af 1.990.666,74 kr. fra den 21. 

september 2018. 

Indklagede, BH afd. 2, skal til klageren be-

tale 378.152,06 kr. med tillæg af proces-

rente af 231.684,66 kr. fra den 21. januar 

2018, 37.440,84 kr. fra den 21. marts 2018 

og 109.026,56 kr. fra den 21. juni 2018. 

De indklagede har nedlagt påstand om fri-

findelse, subsidiært mod betaling af et min-

dre beløb. 

Hovedforhandling har fundet sted den 11. 

juni 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Ve-

sterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

Kort sagsfremstilling 

HE og BH indgik den 29. maj 2017 to entre-

priseaftaler vedrørende udskiftning af 

brugsvandsinstallationer og renovering af 

badeværelser i henholdsvis afd. 1, der om-

fattede 272 boliger, og afd. 2, der omfat-

tede 116 boliger. I afd. 1 skulle 25 badevæ-

relser totalrenoveres, mens det tilsvarende 

antal i afd. 2 var 10. Entreprisesummen an-

drog 11.648.250 kr. inkl. moms for afd. 1 

og 5.454.750 kr. inkl. moms for afd. 2. 

Under og efter arbejdets udførelse opstod 

der tvist mellem parterne om, hvilke ydel-

ser der var indeholdt i aftalerne, hvilket 

førte til, at BH undlod at betale fakturaer 

svarende til de påståede beløb. Efter at de 

indklagede har frafaldet nogle modkrav, 

vedrører BH’s indsigelser betaling for ekstra 

fliser, genmontering af toiletter og isolering 

af stigestrenge samt fradrag som følge af 

mindre ydelse ved reetablering af terrazzo-

gulve, i alt 1.613.521 kr. vedrørende afd. 1 

og 342.709 kr. vedrørende afd. 2. BH har 

således ikke under hovedforhandlingen be-

stridt at skylde 1.087.514 kr. (afd. 1) og 

35.443 kr. (afd. 2) til HE. 

Forklaringer 

A (fra HE), C (fra BH), rådgiver R, D (fra 

HE), F (fra HE), og … har afgivet forklaring 

under hovedforhandlingen. 

Procedure 
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Parterne har procederet i det væsentlige i 

overensstemmelse med deres påstandsdo-

kumenter. 

Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat 

Vedrørende fliser 

Tvisten på dette punkt drejer sig om, hvor-

vidt HE er berettiget til en tillægspris på 

1.185.291 kr. for fliseudskiftning i afd. 1, 

idet HE i sit tilbud alene har indregnet 448 

fliser, men måtte udskifte 4873 fliser i alt. I 

afd. 2 har HE regnet med 272 fliser, men 

har udskiftet 928 fliser, hvorfor man har 

krævet en tillægspris på 128.428 kr. De 

indklagede har alene anerkendt en tillægs-

pris på 131.520 kr. for afd. 1, mens man 

mener at have et tilgodehavende på 10.281 

kr. vedrørende afd. 2. 

I udbudsmaterialet er under pkt. 3.4.4.1 

anført: 

»Flisereparationer i baderum 

Arbejdet omfatter reparation af gulvfliser 

efter udboring af eksisterende bøsninger fra 

gamle brugsvandsstigstrenge i badeværel-

ser i afd. 1, der ikke totalrenoveres. Der 

skal i tilbuddet medregnes reparation af 8 

stk. gulvfliser (10x10 cm) og 8 vægfliser 

(15x15 cm) pr. lejlighed. Der regnes med 

at 28 lejligheder har gulvfliser. 

… 

Det skal påregnes at prisen efterfølgende 

kan anvendes som reguleringspris efter det 

eksakte antal flisereparationer.« 

Pkt. 3.4.4.2. indeholdt en enslydende be-

stemmelse angående afd. 2, bortset fra at 

det vedrørende afdelingen var anført, at der 

regnes med, at 17 lejligheder har gulvfliser. 

I tilbudslisten var anført 96.000 kr. vedrø-

rende flisereparationer i afd. 1 og 42.600 

kr. vedrørende samme i afd. 2. 

A (fra HE) har forklaret bl.a., at hans be-

regner læste bestemmelsen således, at der 

kun var 28 lejligheder, hvori der skulle ud-

skiftes væg- og gulvfliser i afd. 1 og tilsva-

rende 17 lejligheder i afd. 2. De har derfor i 

tilbuddet medregnet 448 vægfliser i afd. 1 

og 272 vægfliser i afd. 2. 

Han besigtigede 3-4 lejligheder forud for til-

budsafgivelsen, og i nogle af dem stod der 

stigstrenge i brusenichen, som skulle fjer-

nes, hvorfor han regnede med, at fliserepa-

rationerne angik vægfliser i forbindelse her-

med. 1 arbejdet indgik imidlertid også ud-

skiftning af håndvaske i alle lejligheder, og i 

den forbindelse viste det sig, at de gamle 

fliser kun sad fast i fugerne og derfor faldt 

ned, når de tog håndvaskene ned. De ud-

skiftede i alt 4873 fliser i afd. 1 og 928 fli-

ser i afd. 2. Han har beregnet, at udgiften 

pr. ekstra flise er 214,29 kr. + moms i afd. 

1 og 156 kr. + moms i afd. 2. Det er om-

stændeligt at udskifte eksisterende fliser 

enkeltvis, så man undgår, at hele flisevæg-

gen falder ned. De brugte ikke aftalesedler i 

forbindelse med arbejdets udførelse, men 

lavede opgangsopgørelser, hvori fliseforbru-

get blev angivet. R kontrollerede flisefor-

bruget og spørgsmålet om ekstrabetaling 

for fliserne blev drøftet på et byggemøde. 

BH’s byggeudvalg ville imidlertid ikke god-

kende hans fortolkning af bestemmelsen i 

udbudsmaterialet og fastholdt, at der i til-

buddet var indregnet 247 lejligheder à 8 

vægfliser i afd. 1 og 106 lejligheder à 8 

vægfliser i afd. 

2. Det er rigtigt, at han forud for tilbuddets 

afgivelse havde fået adgang til dropbox 

med fotos af 80 % af lejlighedernes bade-

værelser. Som han husker det, var der 

nogle lejligheder uden vægfliser. 

R har forklaret bl.a., at han har lavet ud-

buddet, og han udførte også tilsynet med 

arbejdet. Hans erfaring er, at der ved den 

type badeværelsesrenovering gennemsnitlig 

skal udskiftes 8 vægfliser, hvilket er bag-

grunden for formuleringen af bestemmelsen 

i pkt. 3.4.4.1 og 3.4.4.2. Der var vægfliser i 

alle lejligheder. Da han fik opgangsopgørel-
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serne, blev han opmærksom på misforstå-

elsen, og han undersøgte de 4 tilbud på lici-

tationen, hvoraf han kunne se, at 2 andre 

tilbudsgivere lå på linje med HE med hen-

syn til vægfliser, mens en tredje var bety-

delig højere. Han indstillede på den bag-

grund til byggeudvalget, der skulle god-

kende tillægsarbejder, at man accepterede 

en tillægspris, men det ville byggeudvalget 

og byggerådgiveren ikke. Han tog dette og 

de øvrige omtvistede punkter - bortset fra 

isoleringen af stigstrenge - med i bygge-

regnskabet for at få det afsluttet, selvom 

han vidste, at det ikke ville blive godkendt. 

Det er rigtigt, at han i et senere udbud har 

anvendt samme bestemmelse som pkt. 

3.4.4.1, men udtrykkelig anført, hvor 

mange lejligheder udskiftningen af vægfli-

ser omfatter for at undgå misforståelser. 

F (fra HE) har forklaret bl.a., at han er mu-

rerformand hos HE. Udskiftningen af en en-

kelt flise tager ca. 15 minutter, hvis under-

laget er i orden og ellers 25 minutter. Fli-

serne i afd. 1 sad meget dårligt fast. 

Voldgiftsretten bemærker, at det er ube-

stridt, at udbuddet omfattede helt eller del-

vis renovering af samtlige badeværelser i 

afd. 1 og afd. 2. Det lægges efter R’ s for-

klaring til grund, at der var vægfliser i alle 

badeværelser, og at der var 247 lejligheder, 

hvori badeværelset blev delvist renoveret. 

En almindelig læsning af bestemmelserne i 

pkt. 3.4.4.1 og 3.4.4.2. giver ikke noget 

grundlag for at antage, at der i tilbuddet 

alene skulle indregnes udskiftning af 8 

vægfliser i henholdsvis 28 og 17 lejligheder. 

HE må derfor bære risikoen for den misfor-

ståelse, som deres beregner har gjort sig 

skyldig i, og den omstændighed at R har 

indstillet, at det fulde krav anerkendes, kan 

ikke føre til andet resultat. Herefter kan HE 

kræve ekstrabetaling for 4873 - 1976 = 

2897 fliser. Efter indholdet af regulerings-

bestemmelsen i pkt. 3.4.4.1 kan HE heref-

ter alene kræve 175.931 kr. inkl. moms i 

tillæg for ekstra fliser. Da der i HE’s krav 

indgår 1.185.291 kr. inkl. moms, skal dette 

reduceres med 1.009.360 kr. 

Vedrørende afd. 2 bemærkes, at HE har le-

veret det antal fliser, som efter udbudsma-

terialet skulle medregnes i tilbuddet, og der 

er derfor ikke noget grundlag for fradrag 

heri, men heller ikke grundlag for et til-

lægskrav. 

Vedrørende terrazzo 

I klagerens arbejde indgik udbedring af hul-

ler i terrazzogulvene efter gamle rør og 

stigstrenge. Dette var beskrevet således i 

udbudsmaterialets pkt. 3.4.5.1: 

»Arbejdet omfatter reparation af terrazzo-

gulve efter udboring af eksisterende bøs-

ninger fra gamle stigstrenge i afd. 1. Der 

skal i tilbuddet medregnes reparation af 0,5 

m2 terrazzogulv pr. lejlighed. Der regnes 

med at i alt 244 lejligheder har terrazzo-

gulve…« 

Der var under pkt. 3.4.5.2. anført tilsva-

rende for afd. 2, dog skulle der kun regnes 

med 102 lejligheder i denne afdeling. I til-

budslisten var afsat 195.200 kr. til repara-

tion af badeværelsesgulvene i afd. 1 og 

81.600 kr. i afd. 2. 

C (fra BH) har forklaret, at han skønner, at 

reparationen af terrazzogulvene snarere an-

drager 0,05 m2 end 0,5 m2 terrazzo, idet 

det viste sig, at det ikke var muligt at ud-

bedre terrazzoen mellem nye stigrør, som 

stod for tæt, og bag disse pga. en hulkel. 

De har fået et samlet afslag på 29.470 kr. i 

den anledning, hvilketer for lidt, da der 

både er sparet materialer og en arbejds-

gang. Efter BH’s opfattelse bør afslaget 

være på 80 % svarendetil 168.050 kr. for 

afd. 1 og 70.000 kr. for afd. 2. 

A (fra HE) har forklaret, at de steder, hvor 

der er fjernet gamle rør, har HE fyldt beton 

i hullerne og reetableret terrazzoen. Det er 

dog rigtigt, at det ikke var muligt at gen-

etablere terrazzoen omkring de nye stigrør, 

hvor der blev fyldt op med beton og pudset. 

Besparelsen bestod således alene i, at der 

ikke blev lagt terrazzo omkring disse rør. 

Han aftalte med de indklagedes rådgiver, R, 
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at HE i den anledning ydede en dekort på 

80 kr. pr. lejlighed svarende til det ydede 

fradrag. 

Voldgiftsretten bemærker, at bevisbyrden 

for, at de indklagede har krav på en større 

dekort, påhviler dem. Der er ikke afholdt 

syn og skøn, og det kan ikke alene ved C’ s 

(fra BH) forklaring anses for bevist, at af-

slaget er urimelig lavt. Der er herefter ikke 

grundlag for at give de indklagede yderli-

gere fradrag i denne anledning. 

Vedrørende genmontering af toiletter 

I tilbudslisten er under pkt. 3.4.3 er afsat 

185.200 kr. til de- og genmontering af toi-

letter i afd. 1 og 42.600 kr. til samme op-

gave i afd. 2. 

HE har krævet et tillæg hertil på henholds-

vis 62.300 kr. i afd. 1 og 25.900 kr. i afd. 

2. De indklagede har bestridt, at der er 

grundlag for tillægget. 

A (fra HE) har forklaret, at genmonteringen 

tog længere tid end forudsat, idet gulvene i 

2/3 af lejlighederne var usædvanligt skæve. 

Der var en forskel på mellem 5 mm og 35 

mm i toiletfoden, hvilket er usædvanligt. Et 

toilet skal stå i vater. Han har beregnet til-

lægsprisen ud fra, at arbejdet tog ca. 1/2 

time à 480 kr. samt 40 kr. til materialer. 

Han bemærkede ikke de skæve gulve, da 

han var på besigtigelse forud for tilbudsaf-

givningen. 

D (fra HE) har forklaret, at han er vvs-for-

mand i HE og stod for genmonteringen af 

toiletterne. I 2/3 af alle lejlighederne var 

gulvene så skæve, at de måtte bruge kiler 

for at få toiletterne i vater, ligesom de 

måtte fuge af flere omgange. Der medgik 

ca. 1/2 time til genmonteringen af toilet-

terne. 

Voldgiftsretten bemærker, at entreprenøren 

som udgangspunkt bærer risikoen for, at 

han har kalkuleret rigtigt med hensyn til 

materiale og tidsforbrug i forbindelse med 

sin tilbudsafgivelse. Såfremt entreprenøren 

skal kunne kræve tillægsbetaling for et 

kontraktsarbejde, må han derfor bevise, at 

der foreligger ekstraordinært store omkost-

ninger forårsaget af omstændigheder, som 

han ikke med rimelighed kunne have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 

Forholdet er ikke søgt belyst gennem syn 

og skøn. Det fremgår af udbudsmaterialets 

pkt. 3.4.3, at arbejdet omfattede 275 toilet-

ter i afd. 1 og 116 toiletter i afd. 2. De i til-

budslisten afsatte beløb svarer til 673 kr. 

pr. toilet i afd. 1 og 367 kr. pr. toilet i afd. 

2. Det er herefter ikke ved de afgivne for-

klaringer bevist, at der er grundlag for en 

tillægspris, og beløbene skal derfor fradra-

ges i HE’s krav. 

Vedrørende isolering af stigstrenge 

I udbudsmaterialet er under afsnittet om 

vvs-arbejder pkt. 2.1.3.11, der bl. a. om-

handler rørisolering, anført, at »synlige rør i 

badeværelser/toiletrum isoleres ikke«. I af-

snittet om Følgearbejder er anført under 

pkt. 3.4.15: 

»Isolering af rør og ventiler samt rørmærk-

ning 

Arbejdet omfatter varme- og kondensisole-

ring af nye hoved- og fordelingsledninger i 

kældre i afd. 1. 

Endvidere skal tilbuddet indeholde isolering 

af nye stigstrenge i badeværelser. 

….« 

Der var anført tilsvarende bestemmelse 

vedrørende afd. 2. 

I tilbudslisten er angivet pos. 3.4.15 Isole-

ring af rør og ventiler samt rørmærkning 

afd. 1 kr. 422.000 og afd. 2 kr. 239.600 

I sagen foreligger en skrivelse fra isolatøren 

MP-Isolerings advokat til Tekniq Installatø-

rernes Organisation, hvoraf fremgår, at 

kostprisen for isolering af stigstrengene i 

afd. 1 og afd. 2 androg 240.951,50 kr. 
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HE har krævet en tillægspris på 263.520 kr. 

+ moms for afd. 1 og 86.480 kr. + moms 

for afd. 2. 

A (fra HE) har forklaret bl.a., at isolerings-

arbejderne blev udført af deres underentre-

prenør MP-Isolering. Efter at stigstrengene 

var blevet isoleret, modtog han ekstrakra-

vet fra MP-Isolering. Han forelagde proble-

met på byggemøde 28, hvor R straks afvi-

ste det under henvisning til udbudsmateria-

lets pkt. 3.4.15. Han rettede derefter hen-

vendelse til sin faglige organisation Tekniq, 

som efter at have gennemgået udbudsma-

terialet ikke mente, at MP-Isolering havde 

krav på ekstrabetaling. Han afviste derfor 

kravet over for MP-Isolering. Underentre-

prenøren har ikke anlagt sag mod ham, 

men har ikke villet frafalde kravet, hvilket 

er årsagen til, at det er medtaget under 

denne sag. 

R har forklaret bl.a., at bemærkningen om 

synlige rør i afsnittet om vvs-arbejder ved-

rører vandrette rør, som også kaldes kob-

lingsrør. Lodrette vandrør kaldes normalt 

stigstrenge, og det var direkte anført under 

pkt. 3.14.15, at disse skulle isoleres. I til-

budslisten er der også henvist direkte til 

dette punkt. Han fandt derfor ikke, at der 

kunne være tvivl herom, og afviste derfor 

straks tillægskravet, da det blev fremsat. 

Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, 

hvorunder der ikke er afgivet forklaring af 

underentreprenøren og efter den af R af-

givne forklaring, ikke, at HE har godtgjort, 

at udbudsmaterialet lider af en sådan uklar-

hed, at der med rette kan kræves tillæg for 

isoleringen af stigstrenge. Beløbene skal 

derfor fradrages i HE’s krav. 

Sammenfatning 

Som følge af det ovenfor anførte skal der i 

HE’s krav på 2.701.035,66 kr. overfor afd. 

1 fradrages 1.009.360 kr. + 62.300 kr. + 

329.400 kr. = 1.401.060 kr. Kravet udgør 

herefter 1.299.975,66 kr. med renter heraf 

som påstået. 

I HE’s krav på 378.152,06 kr. overfor afd. 2 

skal fradrages 25.900 kr. + 108.100 kr. = 

134.000 kr. Kravet udgør herefter 

244.152,06 kr. med renter heraf somp-

åstået. 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt. 

Thi bestemmes: 

Indklagede, BH, afd. 1, skal til klageren HE 

A/S betale 1.299.975,66 kr. inkl. moms 

med procesrente af 19.148,81 kr. fra den 

21. januar 2018, af 215.797,38 kr. fra den 

21. januar 2018, af 86.202,96 kr. fra den 

21. marts 2018, af 202.333,74 kr. fra den 

21. april 2018, af 186.886,03 kr. fra den 

21. juli 2018 og af resten fra den 21. sep-

tember 2018. 

Indklagede, BH, afd. 2, skal til klageren HE 

A/S betale 244.152,06 kr. inkl. moms med 

procesrente af 231.684,66 kr. fra den 21. 

januar 2018 og af resten fra den 21. marts 

2018. 

I sagsomkostninger skal BH, afd. 1 og afd. 

2, til HE A/S betale 65.000 kr. Beløbet er 

ekskl. moms. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af HE A/S og BH, afd. 1 og afd. 2, 

med halvdelen hver efter opgørelse og på-

krav fra Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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Er løbende mangelafhjælpning nok til at afbryde forældelsesfristen?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.7.1 

Som gengivet i TBB 2020.768 / Sag nr. C-15193 

Ejerforeningen E/F (adv. Jesper Nørgaard 

og adv. Mark Ruberg-Wurms) mod Entre-

prenør E (adv. Liv Ann Uggerhøj-Winther og 

adv. Julia Lisa Feuerhake) 

1. Indledning 

Mellem klageren, E/F …, herefter ejerfor-

eningen, og indklagede, entreprenør E A/S, 

herefter E, er der opstået tvist om bl.a. for-

ældelse af krav om erstatning for mangler 

ved udført tagentreprise med vandindtræn-

gen og skader til følge på ejerforeningens 

ejendom i …. Tagentreprisen er udført af E, 

som entreprenør for ejerforeningen, som 

bygherre i henhold til en entreprisekontrakt 

og på vilkår om bl. a., at AB 92 er gæl-

dende for retsforholdet mellem parterne. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af bygningsin-

geniør Søren Holse, ingeniør Michael Krog 

Hansen og højesteretsdommer Lars Apostoli 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Ifølge klagerens endelige påstand skal E 

A/S betale kr. 6.770.941,45 til E/F … med 

procesrente fra den 4. august 2019. 

Indklagede har nedlagt påstand om frifin-

delse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 17. 

og 18. juni 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, 

Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København 

V. 

Forud for voldgiftssagen er derunder Vold-

giftsnævnets j.nr. A-9525 gennemført syn 

og skøn med bygningskonstruktør Bjarne 

Rasmussen som skønsmand. Skønserklæ-

ringen og tillægserklæringerne er afhjemlet 

ved afhøring af Bjarne Rasmussen under 

hovedforhandlingen i voldgiftssagen. 

Endvidere er der under hovedforhandlingen 

afgivet partsforklaring af ejerforeningens 

bestyrelsesmedlem … og tidligere bestyrel-

sesformand i ejerforeningen, …. E’s direk-

tør, … har også afgivet partsforklaring. 

Yderligere er der sket vidneafhøring af R 

(teknisk rådgiver for ejerforeningen), … 

(teknisk rådgiver for E), … (teknisk rådgiver 

for E) og … (medlem af ejerforeningen). 

Parterne har erklæret sig indforstået med, 

at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges på 

sædvanligvis, uden fuldstændig sagsfrem-

stilling og uden gengivelse af forklarin-

gerne, og alene med gengivelse af parter-

nes påstande og hovedsynspunkter, samt 

voldgiftsrettens konklusioner og begrundel-

sen herfor. 

3. Sagsfremstilling 

I juni 2002 indgik parterne en entreprise-

kontrakt, hvorved E som entreprenør påtog 

sig at udføre bl.a. tagrenovering af ejerfor-

eningens ejendom og med ejerforeningen 

som bygherre. Ejendommen består af tre 

længer med opgange ud til … i …. Entrepri-

sen omfattede bl.a. nedtagning af den 

gamle tagstensbelægning og de gamle læg-

ter samt oplægning af nye røde vintagesten 

på nye lægter, etableret på den eksiste-

rende gamle tagkonstruktion. Ifølge entre-

prisekontrakten var udskiftning af opgangs-

vinduer og udskiftning af 5 gadedøre, etab-

lering af pulterrum i kælderen og renove-

ring af altaner også omfattet af entreprisen, 

ligesom E påtog sig for bygherrens regning 

at udføre maling af opgange i tilknytning til 

entreprisen. Som led i entreprisen blev der 

indrettet i alt 8 beboelseslejligheder i tidli-

gere pulter- og tørrerum i loftetagen (5. 

sal) i henhold til byggetilladelse fra … Kom-

mune. 

E engagerede eksterne håndværkere (…) til 

at udføre arbejdsopgaverne og foretog al-

drig færdigmelding af entreprisen over for 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 137 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

ejerforeningen. Der blev heller ikke gen-

nemført afleveringsforretning efter reglerne 

i AB 92 § 28. Der blev derfor heller ikke ud-

arbejdet afleveringsprotokol, jf. § 29. Par-

terne er ikke enige om, hvornår entreprisen 

skal anses for afsluttet og afleveret. 

Efter nogle år opstod der problemer med 

vand, der trængte ind i bygningen ved tag-

konstruktionen omkring nogle kvistlejlighe-

der og altaner med vandskade til følge i 

nogle af lejlighederne på 4. sal efter større 

regnskyl mv. Parterne er ikke enige om, 

hvornår dette skete for første gang, idet 

ejerforeningen mener, at det var i 2009, og 

E mener, at de første problemer med vand-

indtrængen blev observeret allerede i 2008. 

Parterne er heller ikke enige om, hvorvidt 

ejerforeningen reklamerede med det 

samme efter at være blevet opmærksom på 

problemet. 

E gjorde ikke indsigelse om passivitet eller 

forældelse ved modtagelsen af ejerforenin-

gens reklamationer om vandindtrængen, 

men forsøgte at afhjælpe problemerne. Af-

hjælpningsforsøgene var imidlertid forgæ-

ves, idet problemerne med vandindtrængen 

fortsatte de samme steder som hidtil, også 

efter at E med yderligere fugning og tagpap 

mv. havde forsøgt at lukke de huller ved al-

tanerne på de nye kvistlejligheder på 5. sal, 

hvor man mente, at vandet var trængt ind. 

Da problemerne fortsatte trods løbende af-

hjælpningsforsøg, og ejerforeningens for-

sikringsselskab havde afvist anmodning om 

dækning af vandskaderne, blev parternes 

advokater inddraget, og de indgik en aftale 

om suspension af forældelses- og reklama-

tionsfrister den 7. marts 2012, idet det dog 

var et vilkår, at E ikke skulle være afskåret 

fra at gøre forældelse gældende, hvis for-

ældelse måtte være indtrådt allerede inden 

indgåelsen af suspensionsaftalen. Parterne 

blev enige om at gennemføre et udenretligt 

syn og skøn med arkitekt Henning Olsen 

som skønsmand. Meningen var, at han 

skulle undersøge skadesårsagen og anvise 

de nødvendige afhjælpningsforanstaltnin-

ger, og at parterne skulle forsøge at nå til 

enighed på grundlag af hans konklusioner. 

Henning Olsen afgav sin skønserklæring i 

december 2012, og han fastslog bl.a., at 

vandskaderne med overvejende sandsynlig-

hed skyldtes utætheder i inddækningen af 

nogle kvistflunker, der ikke var udført fag-

ligt korrekt. Der var også mangler bl.a. ved 

zinkinddækningen på hjørnestolper mod 

kalfatringsfuge/vindue. Han konkluderede, 

at de af ham påpegede mangler skulle ud-

bedres, og at vandskaderne i boligerne 

skulle afhjælpes. 

På baggrund af skønserklæringen foreslog 

E’s advokat den 30. april 2013 et forlig med 

betaling af 200.000 kr. til ejerforeningen til 

fuld og endelig afgørelse, men det blev af-

vist af ejerforeningen, der insisterede på, at 

alle mangler ved taget skulle udbedres, så-

ledes at resultatet blev et tag, der var tæt 

og i orden. Da det ikke lykkedes parterne at 

nå til enighed, og suspensionsaftalen blev 

opsagt af E’s advokat den 30. april 2013, 

anlagde ejerforeningen en voldgiftssag ved 

indgivelse af klageskrift den 28. juni 2013 

med en betalingspåstand på ca. 700.000 

kr. I denne voldgiftssag nedlagde E påstand 

om frifindelse, bl.a. under påberåbelse af 

en indsigelse om forældelse. 

Voldgiftssagen blev afsluttet ved parternes 

indgåelse af et forlig i august 2014. Ifølge 

forliget skulle der gennemføres afhjælpning 

af manglerne med skønsmanden Henning 

Olsen som tilsyn. Det var også et vilkår, at 

»såfremt der måtte vise sig yderligere 

mangler end de af skønsmanden konstate-

rede under skønsforretningen,« skulle disse 

også afhjælpes. I forligsteksten er bl.a. an-

ført følgende: »Opdager E således andre 

steder på taget, hvor der er væsentlig risiko 

for utætheder, skal der foretages udbedring 

heraf. Der kan ikke udarbejdes et projekt 

herpå, og skønsmanden tilkaldes til god-

kendelse af de påtænkte yderligere udbed-

ringsarbejder.« Ifølge forliget skulle E be-

tale en bod på 100.000 kr., hvis arbejdet 
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med udbedring af manglerne ikke var af-

sluttet inden for den af skønsmanden fast-

lagte tidsramme og evt. tidsfristforlæn-

gelse. Ejerforeningen tog også forbehold 

om ret til at genanlægge voldgiftssagen i 

tilfælde af misligholdelse, således at den 

nye sag i givet fald i forældelsesmæssig 

henseende skulle anses for anlagt på tids-

punktet for anlæggelsen af voldgiftssagen i 

2013. 

Den 27. januar 2015 oplyste skønsmanden 

Henning Olsen, at han ikke havde bemærk-

ninger til det arbejde, som E havde udført 

med henblik på afhjælpning af problemerne 

med vandindtrængen, men at dette ikke 

betød, at afhjælpningen var mangelfri. Der 

var fortsat problemer med vandindtrængen 

i to lejligheder mod gadesiden, som nød-

vendiggjorde afhjælpning, og det var ikke 

afklaret, hvad der var årsagen til disse 

utætheder. En nærmere undersøgelse for-

udsatte opsætning af stillads på gadesiden. 

Der blev herefter afholdt et møde med del-

tagelse af parternes advokater i marts 

2016, hvor man drøftede yderligere af-

hjælpningsforanstaltninger, og der blev ef-

terfølgende enighed om, at E bl.a. skulle 

påtage sig udskiftning af altandøre. I marts 

2017 blev der også indgået aftale om nær-

mere undersøgelse af forholdene omkring 

lejlighederne mod gadesiden, idet man ville 

udnytte et stillads, som blev opsat til brug 

for noget facadearbejde på ejendommen, 

som ikke havde noget med de i sagen om-

handlede mangler at gøre. 

Inden E havde færdigmeldt arbejdet med 

afhjælpning af manglerne, bad ejerforenin-

gen en ekstern rådgiver, R A/S, om at fore-

tage gennemgang af tagarbejdet med hen-

blik på en udtalelse herom, herunder om 

kvaliteten af de afhjælpningsforanstaltnin-

ger, som E havde udført. Resultatet blev et 

tilsynsnotat af 23. maj 2017, der er udar-

bejdet af bygningskonstruktør R fra R A/S. 

Det fremgår af notatet, at der efter R’s op-

fattelse fortsat var en række fejl og mang-

ler af væsentlig betydning for problemer 

med vandindtrængen i ejendommen. 

Ejerforeningen forelagde tilsynsnotatet fra 

R for E’s rådgiver, der i en mail af 1. juni 

2017 meddelte ejerforeningen, at han ikke 

var enig med R, og at han ikke fandt ejer-

foreningens fremgangsmåde med inddra-

gelse af R A/S rimelig. Kort efter ophørte 

parternes samarbejde om afhjælpning af 

manglerne, og ejerforeningen valgte derfor 

at kontakte firmaet X A/S med henblik på 

udbedring af mangler på nogle af tagkvi-

stene. Endvidere fik ejerforeningen gen-

nemført en undersøgelse for fugt og skim-

melsvamp i 2 af ejendommens lejligheder. 

Herefter rettede ejerforeningen henven-

delse til Voldgiftsnævnet den 6. december 

2017 med begæring om syn og skøn. Syn 

og skøn blev gennemført under Voldgifts-

nævnets j.nr. A-9525 og mundede ud i 

skønserklæring af 29. maj 2018 fra skøns-

manden Bjarne Rasmussen. Han har yderli-

gere afgivet supplerende erklæringer den 

25. oktober 2018 og den 27. februar 2019. 

Efter afslutningen af sagen om syn og skøn 

drøftede parterne muligheden for forlig, og 

da ejerforeningen konkluderede, at der ikke 

var udsigt til en forligsmæssig løsning blev 

voldgiftssagen anlagt ved klageskriftet af 4. 

august 2019. Ejerforeningens betalingspå-

stand er nedlagt med udgangspunkt i 

skønsmandens konklusioner om mangler-

nes omfang og prisen for udbedring af 

manglerne. 

4. Parternes hovedsynspunkter om re-

klamation og forældelse 

E har anført, at ejerforeningen som følge af 

passivitet og forældelse er afskåret fra at 

gøre erstatningkrav i anledning af mangler 

gældende. Entreprisen skal anses for afle-

veret ved færdigmeldingen til … ’s Kom-

mune af arbejdet med etablering af de nye 

taglejligheder den 11. marts 2004 - og se-

nest ved kommunens ibrugtagningstilla-

delse den 17. maj 2004. Derfor var den 5-

årige ansvarsperiode i henhold til AB 92, § 

36 allerede udløbet, da ejerforeningen før-

ste gang reklamerede over problemer med 

vandindtrængen i juli 2009. Selv hvis det 
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lægges til grund, at entreprisen ikke blev 

afleveret før december 2004, som hævdet 

af ejerforeningen, er der alligevel reklame-

ret over manglerne ved taget for sent. Ejer-

foreningen blev således opmærksom på 

problemerne med vandindtrængen allerede 

i 2008 og har derfor ikke reklameret inden 

for rimelig tid. 

Forældelsesfristen på 3 år skal regnes fra 

det tidspunkt, hvor ejerforeningen fik eller 

burde have fået kendskab til, at den havde 

et krav mod E som følge af mangler ved en-

treprisen, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2, 

jf. stk. 1. Da ejerforeningen som nævnt 

blev opmærksom på manglerne allerede i 

2008, er forældelsesfristen derfor udløbet i 

2011 - inden ejerforeningen tog skridt til 

foreløbig afbrydelse af forældelsen ved kla-

geskriftet af 28. juni 2013. Suspensionsaf-

talen, der blev indgået den 7. marts 2012, 

er ikke til hinder for forældelse, idet det ud-

trykkeligt fremgår af aftalen, at den er 

uden betydning, hvis forældelse allerede er 

indtrådt inden aftalens indgåelse. 

E har siden ejerforeningens reklamation 

over manglerne forsøgt at afhjælpe disse. 

En entreprenørs forsøg på at afhjælpe 

mangler er imidlertid ikke udtryk for en 

skylderkendelse, som kan medføre etable-

ring af et retsgrundlag, der er omfattet af 

forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, eller 

som kan medføre afbrydelse af forældelsen 

i medfør af lovens § 15, jf. herved TBB 

2012.679, TBB 2016.856 og TBB 2017.538 

V. 

Heller ikke den forligsmæssige afslutning af 

den første voldgiftssag i 2014 er til hinder 

for forældelse. Som nævnt blev aftalen 

først indgået, efter at forældelse allerede 

var indtrådt, og i aftalen havde E ikke givet 

udtryk for erkendelse af en gæld af en be-

stemt størrelse. Ved forliget havde E alene 

påtaget sig en forpligtelse til at udbedre de 

mangler, som var påpeget i skønserklærin-

gen fra arkitekt Henning Olsen, eller som 

måtte vise sig under afhjælpningen af disse 

mangler. Længere rækkevidde havde for-

ligsaftalen således ikke. Navnlig fremgik det 

ikke af forliget, at E skulle være forpligtet til 

at udbedre alle mulige andre mangler end 

dem, som Henning Olsen havde opdaget, 

eller som blev opdaget i forbindelse med 

udbedringen af disse. E gik straks efter for-

liget i gang med at udbedre de mangler, 

som var omfattet af forliget og havde i det 

væsentlige afsluttet denne udbedring, da 

parternes samarbejde ophørte omkring den 

1. juni 2017. Manglerne, der er beskrevet i 

Bjarne Rasmussens skønserklæringer, er 

ikke de samme, som Henning Olsen havde 

påpeget, og de er derfor ikke omfattet af 

forligsaftalen - og dermed af den afhjælp-

ningsforpligtelse, som E havde påtaget sig 

ved forliget. Ret beset er der tale om 

skjulte mangler, som bygherren har påbe-

råbt sig ca. 14 år efter byggeriets aflevering 

- længe efter udløbet af såvel reklamations-

fristen på 5 år i henhold til AB 92 § 36 som 

forældelsesfristen på 3 år i henhold til for-

ældelsesloven. 

Ifølge forligsaftalen var ejerforeningen be-

rettiget til at genanlægge voldgiftssagen i 

tilfælde af E’s misligholdelse af forliget, og i 

relation til forældelse skulle den nye vold-

giftssag i givet fald anses for anlagt på det 

tidspunkt, hvor den første voldgiftssag blev 

anlagt - altså i 2013. Som nævnt var ejer-

foreningens krav faktisk allerede forældet, 

da den første voldgiftssag blev anlagt i 

2013, men selv hvis dette ikke havde været 

tilfældet, ville der alligevel være indtrådt 

forældelse, da den nye voldgiftssag blev 

anlagt i august 2019. Da den nye voldgifts-

sag blev anlagt, skyldtes det nemlig ikke 

E’s misligholdelse af forliget fra 2014, men 

derimod E’s afvisning af ansvar for alle de 

nye mangler, som er beskrevet i Bjarne 

Rasmussens skønserklæringer fra 2018 og 

2019. Det er således heller ikke den samme 

sag, der blev anlagt på ny, men derimod en 

anden sag om en lang række andre mang-

ler end dem, som Henning Olsen havde be-

skrevet, og som var omfattet af forliget. 
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Dette ses også af betalingspåstandens stør-

relse, som er meget forskellig i den første 

og den anden voldgiftssag. I den første sag 

nedlagde ejerforeningen påstand om beta-

ling af ca. 700.000 kr. I den nye sag har 

ejerforeningen nedlagt påstand om betaling 

af ca. 6,8 mio. kr. 

Selv hvis det måtte lægges til grund, at for-

ligsaftalen i 2014 afbrød forældelsen, ville 

der alligevel være sket forældelse, inden 

ejerforeningen ved indgivelse af begæring 

om syn og skøn i december 2017 afbrød 

forældelse på ny. Der gik således mere end 

3 år fra forligsaftalen i august 2014 til be-

gæringen om syn og skøn i december 2017. 

Ejerforeningen har anført, at kravet hver-

ken er fortabt ved passivitet eller foræl-

delse. Entreprisen blev ikke afleveret ved 

færdigmeldingen af opførelsen af de nye 

kvistlejligheder over for kommunen. Entre-

prisen omfattede således andet og mere 

end blot disse lejligheder, og arbejdet med 

at færdiggøre den øvrige del af entreprisen 

fortsatte hele efteråret 2004 frem til den 

20. december 2004, som skal anses for af-

leveringsdato. Færdigmeldingen til kommu-

nen af arbejdet med etablering af kvistlej-

lighederne er ikke det samme som en fær-

digmelding af entreprisen over for bygher-

ren, og ejerforeningen modtog i øvrigt hel-

ler ikke en kopi af den færdigmelding, som 

E sendte til kommunen. Det fremgår af re-

feratet fra ejerforeningens generalforsam-

ling i oktober 2004, at ejerforeningen på 

dette tidspunkt fortsat anså arbejdet med 

tagprojektet som igangværende - om end 

med udsigt til en snarlig færdiggørelse. I 

Henning Olsens skønserklæring af 12. sep-

tember 2012 er det anført, at aflevering af 

entreprisen fandt sted den 20. december 

2004. 

Det må lægges til grund, at de første pro-

blemer med vand indtrængen viste sig i 

sommeren 2009, og at ejerforeningen 

straks efter reklamerede over manglerne 

over for E, som uden indsigelse om foræl-

delse eller passivitet gik i gang med at for-

søge at udbedre manglerne. På dette tids-

punkt var 5-årsfristen i henhold til AB 92 § 

36 endnu ikke udløbet, og E’s ansvar for 

manglerne var derfor ikke ophørt, inden 

ejerforeningen foretog reklamation. Der var 

heller ikke indtrådt forældelse, idet foræl-

delsesfristen på 3 år først begyndte at løbe 

i 2009, da ejerforeningen fik kendskab til 

manglerne. 

Det viste sig vanskeligere end forventet at 

udbedre manglerne, og de efterfølgende år 

oplevede beboere fortsat problemer med 

vandindtrængen. E forsøgte løbende og 

uden ophør at finde årsagen til utæthe-

derne og at udbedre manglerne. Hver ene-

ste gang, det blev konstateret, at proble-

merne ikke var løst, reklamerede ejerfor-

eningen straks, hvorefter E uden indsigelse 

om manglende ansvar eller om passivitet 

eller forældelse på ny forsøgte at udbedre 

manglerne. Der var aldrig tale om, at E 

meddelte, at nu var problemerne løst og af-

hjælpningsarbejdet endeligt afsluttet. E’s 

handlemåde må derfor anses for udtryk for 

en skylderkendelse, der medfører afbry-

delse af forældelsen efter forældelseslovens 

§ 15 eller § 21, stk. 5. Derfor var der ikke 

indtrådt forældelse inden indgåelsen af su-

spensionsaftalen den 7. marts 2012. 

Efter suspensionsaftalen blev der optaget et 

udenretligt syn og skøn med Henning Olsen 

som skønsmand, og da han havde afgivet 

sin skønserklæring i december 2012, blev 

der indledt forhandlinger om en forligsmæs-

sig løsning. Efter ejerforeningens afvisning 

af E’s forligstilbud anlagde ejerforeningen 

voldgiftssag den 28. juni 2013 - mindre end 

et år efter modtagelsen af skønserklærin-

gen fra Henning Olsen og afslutningen af 

parternes forligsforhandlinger. Dermedblev 

forældelsen på ny afbrudt. 

Der var derfor ikke indtrådt forældelse af 

ejerforeningens krav mod E, da voldgiftssa-

gen blev hævet på baggrund af forligsafta-

len i august 2014. Forligsaftalen må anses 

for omfattet af forældelseslovens § 5, stk. 
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1, nr. 3, eller en skylderkendelse, som i 

hvert fald medfører afbrydelse af forældel-

sen i medfør af § 15. 

Ved forligsaftalen havde E påtaget sig at 

udbedre manglerne, men E havde fortsat 

svært ved at løse problemerne. I 2016 blev 

alle altandørene udskiftet, men det viste sig 

ikke at være tilstrækkeligt, for problemerne 

med vandindtrængen fortsatte. I sommeren 

2017 var parterne enige om, at E ikke 

havde afsluttet arbejdet med udbedring af 

manglerne, men der opstod uenighed om 

kvaliteten af de afhjælpningsforanstaltnin-

ger, som E allerede havde foretaget. Par-

ternes samarbejde ophørte i juni 2017, da 

ejerforeningen havde indhentet en uaf-

hængig vurdering fra R fra R A/S og frem-

lagt hans tilsynsnotat af 23. maj 2017. Der 

gik mindre end et år fra dette tidspunkt til 

ejerforeningens henvendelse til Voldgifts-

nævnet den 6. december 2017 med an-

modning om syn og skøn - hvorved foræl-

delsesfristenblev afbrudt på ny. Der gik 

også mindre end et år fra afslutningen af 

sagen om syn og skøn til indgivelsen af kla-

geskriftet af 4. august 2019, hvorved der 

på ny skete afbrydelse af forældelsesfri-

sten. 

Det er ikke rigtigt, når E hævder, at den 

nye voldgiftssag handler om andre mangler 

end den gamle sag, som blev afsluttet efter 

forligsaftalen i 2014. Der har hele tiden væ-

ret tale om de samme mangler - nemlig 

vandindtrængen i ejendommen som følge 

af håndværksmæssige fejl ved udførelsen 

af tagentreprisen. Det er disse mangler, 

som E gennem alle årene har forsøgt at ud-

bedre. Det har blot vist sig, at E ikke ev-

nede at finde skadesårsagerne og udbedre 

dem ordentligt trods de mange forsøg. Lige 

siden ejerforeningen reklamerede over 

utætheder i taget første gang, har ejerfor-

eningens krav været det samme - at mang-

lerne blev udbedret, således at man fik et 

tag uden utætheder og heraf følgende pro-

blemer med vandindtrængen og fugt i nogle 

af lejlighederne. Herudover har det været 

et krav, at de vandskader på ejendommen, 

som var forårsaget af vand og fugt, skulle 

udbedres. Når betalingspåstanden i den nye 

voldgiftssag er større end i den første sag, 

skyldes det alene, at skaderne og prisen for 

at udbedre dem er større end først antaget. 

5. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. reklamation og forældelse 

Voldgiftsretten lægger til grund, at entrepri-

sen med renovering af ejerforeningens tag 

ikke alene bestod af etablering af nye kvist-

lejligheder i ejendommen, men også en 

række andre væsentlige opgaver, og at 

færdiggørelsen af kvistlejlighederne i for-

året 2004 derfor ikke var ensbetydende 

med, at arbejdet var færdigt. E foretog al-

drig færdigmelding af entreprisen over for 

ejerforeningen, som derfor heller ikke 

havde anledning til at indkalde til en afleve-

ringsforretning efter reglerne i AB 92 § 28. 

Voldgiftsretten finder, at den heraf følgende 

usikkerhed om afleveringstidspunktet er E’s 

risiko, og at det efter bevisførelsen i øvrigt 

må lægges til grund, at arbejdet ikke var 

afsluttet før den 20. december 2004 som 

hævdet af ejerforeningen. Det er herefter 

voldgiftsrettens opfattelse, at afleveringen 

af entreprisen fandt sted den 20. december 

2004. 

Efter bevisførelsen, herunder navnlig ind-

holdet af parternes korrespondance om 

manglerne, finder voldgiftsretten det bevist, 

at de første problemer med vandindtræn-

gen blev observeret allerede i 2008, og at 

ejerforeningen straks reklamerede over 

disse mangler over for E. Reklamation over 

manglerne har således fundet sted inden 

udløbet af reklamationsfristen på 5 år i 

henhold til AB 92 § 36, og der er ikke 

grundlag for E’s indsigelse om, at ejerfor-

eningen ikke skulle have reklameret uden 

ugrundet ophold efter at have opdaget pro-

blemerne. Der var da heller ikke tale om, at 

E gjorde indsigelse om passivitet, da man 

modtog klagerne over manglerne fra ejer-

foreningen eller tog forbehold herom. 

Tværtimod reagerede E prompte med for-

søg på afhjælpning af manglerne for egen 
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regning. Dette gentog sig, da der efter E’s 

afhjælpningsforsøg i 2008 på ny opstod 

problemer med vandindtrængen i somme-

ren 2009 og de følgende år. Det er herefter 

voldgiftsrettens konklusion, at E’s indsigel-

ser om passivitet ikke kan tagestil følge. 

Ejerforeningens krav om erstatning for 

mangler, som følge af håndværksmæssige 

fejl ved det udførte arbejde, forældes efter 

3 år, og forældelsesfristen regnes fra det 

tidspunkt, hvor ejerforeningen vidste eller 

burde vide, at den havde et krav mod E, jf. 

forældelseslovens § 3, stk. 2. Som anført 

blev ejerforeningen opmærksom på, at der 

var mangler i form af utæthed mv. i taget 

allerede i 2008 - og ejerforeningen fik der-

med kendskab til grundlaget for sit krav på 

dette tidspunkt. Derfor skal forældelsesfri-

sten som udgangspunkt regnes fra det tids-

punkt i 2008, hvor ejerforeningen blev op-

mærksom på problemet. Det betyder, at 

der indtrådte forældelse af ejerforeningens 

krav mod E i 2011, medmindre forældelses-

fristen forinden blev afbrudt eller udskudt. 

Voldgiftsretten finder, at E’s positive indstil-

ling til ejerforeningens synspunkt om, at E 

var ansvarlig for manglerne, og at E var 

forpligtet til at afhjælpe manglerne for egen 

regning, ikke har karakter af en skylderken-

delse, som har den præcision med hensyn 

til erkendelse af kravet og dets størrelse, 

som er nødvendig for at kunne medføre af-

brydelse af forældelsen i medfør af foræl-

delseslovens § 15. E’s erkendelse af ansvar 

for manglerne og gentagne afhjælpnings-

forsøg i perioden 2008-2011 har derfor ikke 

afbrudt forældelsen efter § 15. Ansvarser-

kendelsen og de løbende bestræbelser på 

for egen regning at udbedre skadesårsagen 

og afhjælpe manglerne medførte derimod 

foreløbig afbrydelse af forældelsen i medfør 

af lovens § 21, stk. 5, eller denne bestem-

melses analogi, idet E herved udviste en 

sådan grad af imødekommenhed over for 

ejerforeningens krav, at ejerforeningen 

havde føje til at antage, at kravet ville blive 

honoreret fuldt ud, uden at det var nødven-

digt at anlægge voldgiftssag mod E. I perio-

der, hvor E forsøgte at udbedre skadesårsa-

gen og afhjælpe manglerne, havde ejerfor-

eningen derfor ikke anledning til at anlægge 

voldgiftssag med henblik på at afbryde for-

ældelsen, og efter § 21, stk. 5, kunne for-

ældelse tidligst indtræde et år efter det 

tidspunkt, hvor E senest havde afsluttet 

forsøg på fuldt ud at imødekomme ejerfor-

eningens krav om afhjælpning af manglerne 

for egen regning. 

Efter bevisførelsen, herunder parts- og vid-

neforklaringerne og den fremlagte korre-

spondance om manglerne, finder voldgifts-

retten det godtgjort, at der på intet tids-

punkt siden de første afhjælpningsforsøg i 

2008 har været en periode på et år, hvor E 

ikke har været i gang med forsøg på at 

finde skadesårsagen og afhjælpe manglerne 

for egen regning. Der har således ikke væ-

ret nogen periode af en varighed af et år, 

efter afslutningen af E’s seneste forsøg på 

afhjælpning, inden påbegyndelse af nye 

forsøg i erkendelse af, at det seneste forsøg 

ikke var tilstrækkeligt. Det gælder også i 

perioden efter 2011, hvor den 3-årige for-

ældelsesfrist i henhold til § 3 ellers må an-

ses for udløbet. Det følger derfor af foræl-

delseslovens § 21, stk. 5, eller denne be-

stemmelses analogi, at der ikke var ind-

trådt forældelse af ejerforeningens krav 

mod E, da parterne indgik suspensionsafta-

len den 7. marts 2012. 

Det var et led i parternes forligsforhandlin-

ger og E’s bestræbelser på at udbedre 

manglerne, at de blev enige om at gennem-

føre et udenretligt syn og skøn med Hen-

ning Olsen som skønsmand og at lade E 

forsøge at afhjælpe de mangler, som blev 

påpeget i Henning Olsens skønserklæring. 

Efter forligstilbuddet fra E’s advokat om be-

taling af 200.000 kr. til fuld og endelig af-

gørelse og den samtidige ophævelse af su-

spensionsaftalen den 30. april 2013 kunne 

der derfor ikke indtræde forældelse af ejer-

foreningens krav mod E, hvis ejerforenin-

gen afbrød forældelsen inden et år fra dette 

tidspunkt, jf. forældelseslovens § 21, stk. 
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5. 1-årsfristen var således ikke udløbet, da 

ejerforeningen anlagde voldgiftssag om 

manglerne ved taget den 28. juni 2013. 

Voldgiftssagen sluttede efter forligsaftalen i 

august 2014. I forligsaftalen er størrelsen 

af ejerforeningens krav mod E ikke fastlagt, 

og forliget er derfor ikke udtryk for en så-

dan anerkendelse af kravets eksistens og 

størrelse, som opfylder betingelserne i for-

ældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Det er 

heller ikke tilstrækkeligt til afbrydelse af 

forældelsen i medfør af lovens § 15. Der-

imod er det voldgiftsrettens opfattelse, at 

forliget, i sammenhæng med E’s efterføl-

gende fornyede bestræbelser på at finde 

skadesårsagerne og udbedre manglerne og 

vandskaderne for egen regning, er tilstræk-

keligt til foreløbig afbrydelse af forældelsen 

i medfør af § 21, stk. 5, eller denne be-

stemmelses analogi, idet ejerforeningen 

ikke havde anledning til på ny at anlægge 

voldgiftssag med henblik på fornyet afbry-

delse af forældelsen i den periode, hvor E 

forsøgte at leve op til sine forpligtelser i 

henhold til forliget. 1 denne periode havde 

ejerforeningen således føje til at antage, at 

alle mangler ville blive udbedret af E for 

egen regning, og at der derfor ikke ville 

være behov for iværksættelse af retslige 

skridt for at opnå fuld dækning for de ska-

der og det tab, som manglerne havde med-

ført. 

E fortsatte uden ophør sit arbejde med at 

identificere og udbedre manglerne og de 

vandskader, som manglerne havde medført 

i perioden fra indgåelsen af forligsaftalen i 

2014 og frem til parternes afbrydelse af 

samarbejdet omkring den 1. juni 2017. E’s 

rådgiver, …, har i sin vidneforklaring for 

voldgiftsretten givet udtryk for, at E ikke 

selv anså dette arbejde for afsluttet, da 

samarbejdet mellem parterne ophørte om-

kring den 1. juni 2017. 1-årsfristen i hen-

hold til forældelseslovens § 21, stk. 5, be-

gyndte derfor ikke at løbe før tidligst den 1. 

juni 2017, og inden udløbet af denne frist 

indgav ejerforeningen anmodning om syn 

og skøn til Voldgiftsnævnet den 6. decem-

ber 2017, hvorved der på ny skete foreløbig 

afbrydelse af forældelsen, jf. forældelseslo-

vens § 21, stk. 4. 

1-årsfristen i henhold til forældelseslovens 

§ 21, stk. 4, begyndte at løbe ved afslutnin-

gen af sagen om optagelse af syn og skøn 

ved Voldgiftsnævnet. Da den seneste sup-

plerende skønserklæring blev afgivet af 

skønsmanden Bjarne Rasmussen den 27. 

februar 2019, og da nærværende voldgifts-

sag blev anlagt den 4. august samme år - 

og dermed inden udløbet af fristen på 1 år, 

er det voldgiftsrettens opfattelse, at denne 

voldgiftssag er anlagt, inden forældelse er 

indtrådt. 

Voldgiftsretten finder, at det er uden betyd-

ning for resultatet, at ejerforeningen ikke 

før gennemførelsen af Bjarne Rasmussens 

skøn har været i stand til at præcisere stør-

relsen af sit krav mod E. Voldgiftsretten be-

mærker herved, at der efter voldgiftsret-

tens opfattelse i hele perioden har været 

tale om samme mangler og samme krav - 

nemlig de mangler ved tagentreprisen, som 

skyldtes mangelfuld projektering eller udfø-

relse af arbejdet med vandindtrængen samt 

fugt- og vandskader til følge. Disse mangler 

har ejerforeningen hele tiden krævet ud-

bedret eller erstattet af E, som frem til op-

høret af parternes samarbejde ca. den 1. 

juni 2017 havde påtaget sig ansvaret for 

manglerne og vist vilje til selv at afhjælpe 

manglerne for egen regning. Det kan såle-

des ikke føre til et andet resultat, at begge 

parter havde undervurderet manglerne og 

skadernes omfang og prisen for at udbedre 

dem, indtil de modtog skønserklæringerne 

fra Bjarne Rasmussen. Voldgiftsretten fin-

der derfor heller ikke grundlag for at for-

tolke forligsaftalen fra 2014, som lå tilgrund 

for afslutningen af den første voldgiftssag, 

på den måde, at den skulle angå andre 

mangler og krav end dem, der er omfattet 

af nærværende sag. 
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På den anførte baggrund er det voldgiftsret-

tens konklusion, at ingen del af ejerforenin-

gens krav mod E er ophørt ved passivitet 

eller forældelse. 

6. Parternes hovedsynspunkter om 

egen skyld 

E har gjort indsigelse om, at i hvert fald en 

del af manglerne må tilskrives ejerforenin-

gens misligholdelse af sin vedligeholdelses-

forpligtelse, navnlig for så vidt angår fuger 

omkring vinduer mv. Endvidere har ejerfor-

eningen selv deltaget i projekteringen i for-

bindelse med udskiftningen af terrassedøre 

i 2016, og det skyldes et ønske fra ejerfor-

eningens repræsentant, arkitekt …, at op-

kanten under terrassedørene blev for lav. 

Ejerforeningen er derfor selv medansvarlig 

for manglerne og vandskaderne. 

Ejerforeningen har bestridt egen skyld med 

henvisning til, at det er udokumenteret, at 

nogen del af skaderne skyldes mislighol-

delse af vedligeholdelsesforpligtelsen. Det 

bestrides endvidere, at ejerforeningen har 

deltaget i projekteringen, herunder beslut-

ningen om opkant under terrassedørene. 

7. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. egen skyld 

Ejerforeningen har ikke været repræsente-

ret af egen ekstern rådgiver i forbindelse 

med gennemførelsen af entreprisen eller E’s 

gentagne forsøg på at finde årsagen til pro-

blemerne med vand og fugt og udbedre 

manglerne og de skader, som var forårsa-

get af vandindtrængen i bygningen. Først i 

2017 engagerede ejerforeningen sin egen 

rådgiver - R fra R A/S. Under disse om-

stændigheder skærpes kravet til E’s bevis 

for, at en uheldig projektering skyldes ejer-

foreningens valg af løsningsmodel. I denne 

situation påhviler der således også entre-

prenøren et særligt ansvar for at orientere 

bygherren om de risici, der kan være for-

bundet med en løsningsmodel, som bygher-

ren eventuelt måtte have givet udtryk for 

ønske om. 

Efter den fremlagte korrespondance og for-

klaringerne for voldgiftsretten finder vold-

giftsretten det ikke godtgjort, at nogen af 

de projekteringsfejl, herunder fejl i forbin-

delse med E’s afhjælpningsforsøg, som er 

beskrevet i skønserklæringerne, skyldes 

ejerforeningens valg af løsningsmodel. Det 

er heller ikke bevist, at manglende vedlige-

holdelse er årsag eller medvirkende årsag 

til de meget betydelige problemer med 

vandindtrængen og heraf følgende vand-

skader på ejendommen, som viste sig gan-

ske få år efter færdiggørelsen af entrepri-

sen, og som har været forsøgt afhjulpet lige 

siden. 

Det er herefter voldgiftsrettens konklusion, 

at der ikke er grundlag for E’s indsigelser 

om ejerforeningens egen skyld. 

8. Parternes hovedsynspunkter om 

kravets størrelse 

Ejerforeningens krav om betaling af 

6.770.941 kr. er sammensat af følgende 

poster: 

Udbedringsudgifter på i alt 6.450.387 kr. 

ifølge skønserklæringer, sammensat af føl-

gende underposter: 

- udbedringsudgifter (ud-

vendige): 

3.248.089 

kr. 

- udbedringsudgifter (ind-

vendige): 

396.440 kr. 

- udbedringsudgifter (ind-

vendige for 3 lejligh.) 

402.000 kr. 

- projektering: 190.000 kr. 

- tilsyn: 260.000 kr. 

- strakstillæg: 500.000 kr. 

- vinterforanstaltninger: 163.781 kr. 

- moms 1.290.077 

kr. 

I alt: 6.450.387 

kr. 
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Hertil kommer de udgifter, som ejerforenin-

gen har afholdt for allerede gennemførte 

udbedringsforanstaltninger, og som er do-

kumenteret ved faktura fra firmaet X. Der 

er tale om et beløb på 129.250 kr. Endvi-

dere er der dokumenteret udgifter til afvær-

geforanstaltninger, udført af … Entreprise 

A/S. Der er tale om 11.025 kr. for opsæt-

ning af såkaldte »soldater« for at under-

støtte bærende tagbjælker, som var svært 

angrebet af råd og svamp, og hvor der der-

for var risiko for sammenstyrtning. 

Yderligere gør ejerforeningen krav om beta-

ling af en konventionalbod på 100.000 kr. 

for misligholdelse af forligsaftalen fra 2014 

og om betaling af udgifter på 9.007,50 kr. 

til genhusning af en beboer, hvis lejlighed 

var svært angrebet af skimmelsvamp. 

Endelig er der også et krav om erstatning 

for den udgift på 57.375 kr., som ejerfor-

eningen har afholdt for den vurdering (»se-

cond opinion«) fra R fra R A/S, hvorved 

ejerforeningen erfarede, at E’ s afhjælpning 

af mangler ikke var i orden, og som var 

grundlaget for, at ejerforeningen indså, at 

det var nødvendigt at gå videre med sagen 

ved gennemførelse af syn og skøn. Hertil 

kommer udgiften på 13.896,25 kr., som 

ejerforeningen har betalt for fugt- og skim-

melsvampeundersøgelsen, der blev udført 

af …, … Rådgivning. 

Kravene kan altså sammenfattes således: 

- Udbedringsudgifter ifølge 

Bjarne Rasmussens skøns-

erklæring: 

6.450.387 

kr. 

- Afholdte udgifter for ar-

bejde udført af X: 

129.250 

kr. 

- Afholdte udgifter for op-

sætning af »soldater«: 

11.025 kr. 

- Konventionalbod for mis-

ligholdelse af forlig: 

100.000 

kr. 

- Genhusning af beboer: 9.007 kr. 

- Erklæring fra R: 57.375 kr. 

- Erklæring fra …: 13.896 kr. 

I alt: 6.770.941 

kr. 

Ejerforeningen har anført, at der ikke er 

grundlag for at nedsætte betalingskravet. 

Hvad særligt angår udbedringsudgifterne i 

henhold til skønserklæringen er det ikke til-

strækkeligt, når E under sagen har kritise-

ret skønsmandens skøn. Der er ikke påvist 

fejl eller mangler i skønserklæringen. Seriøs 

kritik af en skønsmands vurdering af ud-

bedringsudgifternes størrelse må forud-

sætte, at skønsmanden får lejlighed til 

kommentere kritikken, og denne forudsæt-

ning er ikke opfyldt i det foreliggende til-

fælde. På nuværende tidspunkt har ejerfor-

eningen endnu ikke udført det projekt med 

udbedring og afhjælpning af manglerne, 

som skønsmanden har anbefalet, men kun 

udført de mest nødvendige og uopsættelige 

midlertidige foranstaltninger. 

Grundlaget for konventionalboden på 

100.000 kr. er parternes forligsaftale fra 

2014. E har misligholdt forliget ved ikke at 

udbedre manglerne inden for den aftalte 

tidsramme. Udgifterne til genhusning angår 

vidnet …, hvis lejlighed var ubeboelig som 

følge af skimmelsvamp og opsætning af 

»soldater« i hendes lejlighed. På et tids-

punkt stod der 15 »soldater« i hendes lej-

lighed på 65 m2 for at afværge nedstyrt-

ningsfare. Hun blev tilbudt genhusning i 

længere tid, men afslog. Det er grunden til, 

at udgiften ikke er større. Genhusningen 

dækker derfor kun en periode på 8 uger á 

150 EUR pr. uge 

E har anfægtet skønsmandens vurdering af 

udbedringsudgifternes størrelse med hen-

visning til, at en væsentligt billigere løsning 

er mulig, og at der ikke er grund til at for-

mode, at det afhjælpningsprojekt, som han 

har foreslået, nogensinde vil blive gennem-

ført. Det er da også bemærkelsesværdigt, 

at projektet endnu ikke er sat i værk, selv 

om skønsmanden lagde til grund, at det var 

nødvendigt at igangsætte det straks, såle-

des som det også afspejles i hans antagelse 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 146 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

om, at der skal betales både strakstillæg og 

vinterforanstaltninger. Det er ikke rimeligt, 

at E - som allerede har afholdt betydelige 

udgifter til afhjælpning af mangler - nu 

yderligere skal betale et beløb, som væ-

sentligt overstiger ejerforeningens forven-

tede faktiske udgifter til afhjælpning af 

mangler. 

Konventionalboden på 100.000 kr. angår 

opfyldelse af forligsaftalen fra 2014 inden 

for de aftalte tidsterminer. E har imidlertid 

ikke misligholdt vilkårene i denne aftale, 

men tværtimod udført de afhjælpningsfor-

anstaltninger, som blev anvist af Henning 

Olsen uden forsinkelse. Derfor havde ejer-

foreningen heller ikke anledning til at varsle 

opkrævning af bod for at få E til at udføre 

sine pligter i henhold til forliget, og sådan 

varsling fandt da heller ikke sted. Det er så-

ledes først under denne voldgiftssag, at 

ejerforeningen har fundet anledning til at 

gøre krav på betaling af konventionalboden. 

Efter E’s opfattelse har ejerforeningen ikke 

dokumenteret, at de afholdte rådgiverudgif-

ter til R og … var rimelige og nødvendige. 

Hvad angår udgiften til genhusning af en 

beboer er der tale om et indirekte tab, som 

ikke kan kræves erstattet, jf. AB 92 § 35, 

stk. 2. 

9. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. kravets størrelse 

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten 

ikke grundlag for at tilsidesætte skønsman-

dens vurdering af udbedringsbehovet og 

skøn over de udgifter, der vil v ære forbun-

det med gennemførelse af den nødvendige 

afhjælpning af de skader, som manglerne 

har medført. Voldgiftsretten bemærker her-

ved, at E, som uden succes selv har forsøgt 

at udbedre manglerne og afhjælpe ska-

derne over en længere årrække, ikke har 

fremlagt noget, som giver anledning til be-

rettiget tvivl om rimeligheden af skønsman-

dens konklusioner. E har haft mulighed for 

at konfrontere skønsmanden med sine 

synspunkter om billigere alternativer til de 

løsninger, som skønsmanden har anvist, og 

for at bede ham kommentere disse syns-

punkter, men det er ikke sket. 

Voldgiftsretten kan dog tilslutte sig E’s 

synspunkter om, at der ikke er grundlag for 

et strakstillæg på 500.000 kr. + moms og 

et vintertillæg på 163.781 kr. + moms. 

Voldgiftsretten lægger herved vægt på, at 

der er tale om tillæg, som hviler på en for-

udsætning om, at afhjælpningsprojektet 

omgående sættes i gang, og at dette fak-

tisk ikke er sket. Det må derfor lægges til 

grund, at det er muligt at tilrettelægge pro-

jektet på en måde, som betyder, at udgifter 

til tillæg af denne karakter ikke er nødven-

dige. Kravet skal derfor reduceres med 

disse beløb, som udgør i alt 829.726 kr. 

Der er ikke fremlagt nærmere oplysninger 

om det arbejde, som er udført af X for i alt 

129.250 kr. Af den grund, og da der ikke 

kan bortses fra muligheden for, at der er 

tale om arbejde, som er indeholdt i skøns-

mandens vurdering af det samlede arbejde 

med udbedring af mangler, er det voldgifts-

rettens opfattelse, at ejerforeningen ikke 

har krav på betaling af denne udgift ved si-

den af de samlede udbedringsomkostninger 

ifølge skønsmandens opgørelse. Ejerfor-

eningens krav skal derfor også reduceres 

med dette beløb. 

Af de grunde, som E har anført, finder vold-

giftsretten, at ejerforeningen ikke har krav 

på betaling af den konventionalbod, som 

var aftalt mellem parterne i forligsaftalen 

fra 2014. Ejerforeningens krav skal derfor 

også reduceres med beløbet på 100.000 kr. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten 

tilgrund, at udgifterne til genhusning af vid-

net … var nødvendige og rimelige, og der er 

ikke tale om indirekte tab i henhold til AB 

92 § 35, stk. 2. E’s indsigelse imod denne 

udgiftspost tages derfor ikke til følge. 

Efter konklusionerne om fejl og mangler 

ved det arbejde, som E havde udført, her-

under om afhjælpningsforanstaltningernes 

utilstrækkelighed, i tilsynsnotatet af 23. 
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maj 2017 fra R, finder voldgiftsretten, at 

ejerforeningens udgift til R A/S var rimelig 

og nødvendiggjort af de mangler, som E var 

ansvarlig for. Ejerforeningen har derfor 

også krav på erstatning for denne rådgiver-

udgift. Det samme gælder om ejerforenin-

gens udgift til … ’s rapport om fugt og skim-

melsvamp i bygningen. E’s indsigelser imod 

disse udgiftsposter tages derfor heller ikke 

til følge. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten 

endvidere til grund, at opsætning af »solda-

ter« for at afværge sammenstyrtning på 

grund af råd og svampeangreb i bærende 

konstruktioner var en nødvendig foranstalt-

ning som følge af de vandskader, som E’s 

mangelfulde arbejde havde medført. Derfor 

er E også erstatningsansvarlig for udgiften 

hertil. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at 

ejerforeningen er berettiget til det frem-

satte erstatningskrav med følgende redukti-

oner: 

- strakstillæg og vintertil-

læg: 

829.726 kr. 

- faktura fra X: 129.250 kr. 

- konventionalbod: 100.000 kr. 

Reduktioner i alt: 1.058.976 

kr. 

Ejerforeningen har herefter krav på et er-

statningskrav, som kan opgøres således: 

6.770.941 kr. 

÷ 1.058.976 kr. 

= 5.711.965 kr. 

10. Sammenfatning og konklusion 

Ejerforeningen har et erstatningskrav på 

5.711.965 kr. mod E som følge af mangler 

ved tagentreprisen, som E udførte for ejer-

foreningen og færdiggjorde i 2004. Ejerfor-

eningens erstatningskrav er ikke ophørt ved 

passivitet eller forældelse. 

Ejerforeningens betalingspåstand tages der-

for til følge med dette beløb. Beløbet skal 

betales med tillæg af procesrente som ne-

denfor bestemt. 

Efter sagens udfald og forløb skal E betale 

sagsomkostninger til ejerforeningen. Efter 

sagsgenstandens størrelse og sagens om-

fang og resultat fastsættes sagsomkost-

ningsbeløbet til 368.384 kr., heraf 250.000 

kr. til dækning af advokat udgifter og 

118.384 kr. til dækning af de udgifter til 

syn og skøn samt afhjelmning af skønser-

klæringer som foreløbigt er afholdt af ejer-

foreningen [fodnote med korrektion af 

nogle omkostningsbeløb udeladt]. 
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Er et forlig altid forældelsesafbrydende?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.8.1 

Som gengivet i TBB 2020.768 / Sag nr. C-15193 

Ejerforeningen E/F (adv. Jesper Nørgaard 

og adv. Mark Ruberg-Wurms) mod Entre-

prenør E (adv. Liv Ann Uggerhøj-Winther og 

adv. Julia Lisa Feuerhake) 

1. Indledning 

Mellem klageren, E/F …, herefter ejerfor-

eningen, og indklagede, entreprenør E A/S, 

herefter E, er der opstået tvist om bl.a. for-

ældelse af krav om erstatning for mangler 

ved udført tagentreprise med vandindtræn-

gen og skader til følge på ejerforeningens 

ejendom i …. Tagentreprisen er udført af E, 

som entreprenør for ejerforeningen, som 

bygherre i henhold til en entreprisekontrakt 

og på vilkår om bl. a., at AB 92 er gæl-

dende for retsforholdet mellem parterne. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af bygningsin-

geniør Søren Holse, ingeniør Michael Krog 

Hansen og højesteretsdommer Lars Apostoli 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Ifølge klagerens endelige påstand skal E 

A/S betale kr. 6.770.941,45 til E/F … med 

procesrente fra den 4. august 2019. 

Indklagede har nedlagt påstand om frifin-

delse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 17. 

og 18. juni 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, 

Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København 

V. 

Forud for voldgiftssagen er derunder Vold-

giftsnævnets j.nr. A-9525 gennemført syn 

og skøn med bygningskonstruktør Bjarne 

Rasmussen som skønsmand. Skønserklæ-

ringen og tillægserklæringerne er afhjemlet 

ved afhøring af Bjarne Rasmussen under 

hovedforhandlingen i voldgiftssagen. 

Endvidere er der under hovedforhandlingen 

afgivet partsforklaring af ejerforeningens 

bestyrelsesmedlem … og tidligere bestyrel-

sesformand i ejerforeningen, …. E’s direk-

tør, … har også afgivet partsforklaring. 

Yderligere er der sket vidneafhøring af R 

(teknisk rådgiver for ejerforeningen), … 

(teknisk rådgiver for E), … (teknisk rådgiver 

for E) og … (medlem af ejerforeningen). 

Parterne har erklæret sig indforstået med, 

at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges på 

sædvanligvis, uden fuldstændig sagsfrem-

stilling og uden gengivelse af forklarin-

gerne, og alene med gengivelse af parter-

nes påstande og hovedsynspunkter, samt 

voldgiftsrettens konklusioner og begrundel-

sen herfor. 

3. Sagsfremstilling 

I juni 2002 indgik parterne en entreprise-

kontrakt, hvorved E som entreprenør påtog 

sig at udføre bl.a. tagrenovering af ejerfor-

eningens ejendom og med ejerforeningen 

som bygherre. Ejendommen består af tre 

længer med opgange ud til … i …. Entrepri-

sen omfattede bl.a. nedtagning af den 

gamle tagstensbelægning og de gamle læg-

ter samt oplægning af nye røde vintagesten 

på nye lægter, etableret på den eksiste-

rende gamle tagkonstruktion. Ifølge entre-

prisekontrakten var udskiftning af opgangs-

vinduer og udskiftning af 5 gadedøre, etab-

lering af pulterrum i kælderen og renove-

ring af altaner også omfattet af entreprisen, 

ligesom E påtog sig for bygherrens regning 

at udføre maling af opgange i tilknytning til 

entreprisen. Som led i entreprisen blev der 

indrettet i alt 8 beboelseslejligheder i tidli-

gere pulter- og tørrerum i loftetagen (5. 

sal) i henhold til byggetilladelse fra … Kom-

mune. 

E engagerede eksterne håndværkere (…) til 

at udføre arbejdsopgaverne og foretog al-

drig færdigmelding af entreprisen over for 
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ejerforeningen. Der blev heller ikke gen-

nemført afleveringsforretning efter reglerne 

i AB 92 § 28. Der blev derfor heller ikke ud-

arbejdet afleveringsprotokol, jf. § 29. Par-

terne er ikke enige om, hvornår entreprisen 

skal anses for afsluttet og afleveret. 

Efter nogle år opstod der problemer med 

vand, der trængte ind i bygningen ved tag-

konstruktionen omkring nogle kvistlejlighe-

der og altaner med vandskade til følge i 

nogle af lejlighederne på 4. sal efter større 

regnskyl mv. Parterne er ikke enige om, 

hvornår dette skete for første gang, idet 

ejerforeningen mener, at det var i 2009, og 

E mener, at de første problemer med vand-

indtrængen blev observeret allerede i 2008. 

Parterne er heller ikke enige om, hvorvidt 

ejerforeningen reklamerede med det 

samme efter at være blevet opmærksom på 

problemet. 

E gjorde ikke indsigelse om passivitet eller 

forældelse ved modtagelsen af ejerforenin-

gens reklamationer om vandindtrængen, 

men forsøgte at afhjælpe problemerne. Af-

hjælpningsforsøgene var imidlertid forgæ-

ves, idet problemerne med vandindtrængen 

fortsatte de samme steder som hidtil, også 

efter at E med yderligere fugning og tagpap 

mv. havde forsøgt at lukke de huller ved al-

tanerne på de nye kvistlejligheder på 5. sal, 

hvor man mente, at vandet var trængt ind. 

Da problemerne fortsatte trods løbende af-

hjælpningsforsøg, og ejerforeningens for-

sikringsselskab havde afvist anmodning om 

dækning af vandskaderne, blev parternes 

advokater inddraget, og de indgik en aftale 

om suspension af forældelses- og reklama-

tionsfrister den 7. marts 2012, idet det dog 

var et vilkår, at E ikke skulle være afskåret 

fra at gøre forældelse gældende, hvis for-

ældelse måtte være indtrådt allerede inden 

indgåelsen af suspensionsaftalen. Parterne 

blev enige om at gennemføre et udenretligt 

syn og skøn med arkitekt Henning Olsen 

som skønsmand. Meningen var, at han 

skulle undersøge skadesårsagen og anvise 

de nødvendige afhjælpningsforanstaltnin-

ger, og at parterne skulle forsøge at nå til 

enighed på grundlag af hans konklusioner. 

Henning Olsen afgav sin skønserklæring i 

december 2012, og han fastslog bl.a., at 

vandskaderne med overvejende sandsynlig-

hed skyldtes utætheder i inddækningen af 

nogle kvistflunker, der ikke var udført fag-

ligt korrekt. Der var også mangler bl.a. ved 

zinkinddækningen på hjørnestolper mod 

kalfatringsfuge/vindue. Han konkluderede, 

at de af ham påpegede mangler skulle ud-

bedres, og at vandskaderne i boligerne 

skulle afhjælpes. 

På baggrund af skønserklæringen foreslog 

E’s advokat den 30. april 2013 et forlig med 

betaling af 200.000 kr. til ejerforeningen til 

fuld og endelig afgørelse, men det blev af-

vist af ejerforeningen, der insisterede på, at 

alle mangler ved taget skulle udbedres, så-

ledes at resultatet blev et tag, der var tæt 

og i orden. Da det ikke lykkedes parterne at 

nå til enighed, og suspensionsaftalen blev 

opsagt af E’s advokat den 30. april 2013, 

anlagde ejerforeningen en voldgiftssag ved 

indgivelse af klageskrift den 28. juni 2013 

med en betalingspåstand på ca. 700.000 

kr. I denne voldgiftssag nedlagde E påstand 

om frifindelse, bl.a. under påberåbelse af 

en indsigelse om forældelse. 

Voldgiftssagen blev afsluttet ved parternes 

indgåelse af et forlig i august 2014. Ifølge 

forliget skulle der gennemføres afhjælpning 

af manglerne med skønsmanden Henning 

Olsen som tilsyn. Det var også et vilkår, at 

»såfremt der måtte vise sig yderligere 

mangler end de af skønsmanden konstate-

rede under skønsforretningen,« skulle disse 

også afhjælpes. I forligsteksten er bl.a. an-

ført følgende: »Opdager E således andre 

steder på taget, hvor der er væsentlig risiko 

for utætheder, skal der foretages udbedring 

heraf. Der kan ikke udarbejdes et projekt 

herpå, og skønsmanden tilkaldes til god-

kendelse af de påtænkte yderligere udbed-

ringsarbejder.« Ifølge forliget skulle E be-

tale en bod på 100.000 kr., hvis arbejdet 
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med udbedring af manglerne ikke var af-

sluttet inden for den af skønsmanden fast-

lagte tidsramme og evt. tidsfristforlæn-

gelse. Ejerforeningen tog også forbehold 

om ret til at genanlægge voldgiftssagen i 

tilfælde af misligholdelse, således at den 

nye sag i givet fald i forældelsesmæssig 

henseende skulle anses for anlagt på tids-

punktet for anlæggelsen af voldgiftssagen i 

2013. 

Den 27. januar 2015 oplyste skønsmanden 

Henning Olsen, at han ikke havde bemærk-

ninger til det arbejde, som E havde udført 

med henblik på afhjælpning af problemerne 

med vandindtrængen, men at dette ikke 

betød, at afhjælpningen var mangelfri. Der 

var fortsat problemer med vandindtrængen 

i to lejligheder mod gadesiden, som nød-

vendiggjorde afhjælpning, og det var ikke 

afklaret, hvad der var årsagen til disse 

utætheder. En nærmere undersøgelse for-

udsatte opsætning af stillads på gadesiden. 

Der blev herefter afholdt et møde med del-

tagelse af parternes advokater i marts 

2016, hvor man drøftede yderligere af-

hjælpningsforanstaltninger, og der blev ef-

terfølgende enighed om, at E bl.a. skulle 

påtage sig udskiftning af altandøre. I marts 

2017 blev der også indgået aftale om nær-

mere undersøgelse af forholdene omkring 

lejlighederne mod gadesiden, idet man ville 

udnytte et stillads, som blev opsat til brug 

for noget facadearbejde på ejendommen, 

som ikke havde noget med de i sagen om-

handlede mangler at gøre. 

Inden E havde færdigmeldt arbejdet med 

afhjælpning af manglerne, bad ejerforenin-

gen en ekstern rådgiver, R A/S, om at fore-

tage gennemgang af tagarbejdet med hen-

blik på en udtalelse herom, herunder om 

kvaliteten af de afhjælpningsforanstaltnin-

ger, som E havde udført. Resultatet blev et 

tilsynsnotat af 23. maj 2017, der er udar-

bejdet af bygningskonstruktør R fra R A/S. 

Det fremgår af notatet, at der efter R’s op-

fattelse fortsat var en række fejl og mang-

ler af væsentlig betydning for problemer 

med vandindtrængen i ejendommen. 

Ejerforeningen forelagde tilsynsnotatet fra 

R for E’s rådgiver, der i en mail af 1. juni 

2017 meddelte ejerforeningen, at han ikke 

var enig med R, og at han ikke fandt ejer-

foreningens fremgangsmåde med inddra-

gelse af R A/S rimelig. Kort efter ophørte 

parternes samarbejde om afhjælpning af 

manglerne, og ejerforeningen valgte derfor 

at kontakte firmaet X A/S med henblik på 

udbedring af mangler på nogle af tagkvi-

stene. Endvidere fik ejerforeningen gen-

nemført en undersøgelse for fugt og skim-

melsvamp i 2 af ejendommens lejligheder. 

Herefter rettede ejerforeningen henven-

delse til Voldgiftsnævnet den 6. december 

2017 med begæring om syn og skøn. Syn 

og skøn blev gennemført under Voldgifts-

nævnets j.nr. A-9525 og mundede ud i 

skønserklæring af 29. maj 2018 fra skøns-

manden Bjarne Rasmussen. Han har yderli-

gere afgivet supplerende erklæringer den 

25. oktober 2018 og den 27. februar 2019. 

Efter afslutningen af sagen om syn og skøn 

drøftede parterne muligheden for forlig, og 

da ejerforeningen konkluderede, at der ikke 

var udsigt til en forligsmæssig løsning blev 

voldgiftssagen anlagt ved klageskriftet af 4. 

august 2019. Ejerforeningens betalingspå-

stand er nedlagt med udgangspunkt i 

skønsmandens konklusioner om mangler-

nes omfang og prisen for udbedring af 

manglerne. 

4. Parternes hovedsynspunkter om re-

klamation og forældelse 

E har anført, at ejerforeningen som følge af 

passivitet og forældelse er afskåret fra at 

gøre erstatningkrav i anledning af mangler 

gældende. Entreprisen skal anses for afle-

veret ved færdigmeldingen til … ’s Kom-

mune af arbejdet med etablering af de nye 

taglejligheder den 11. marts 2004 - og se-

nest ved kommunens ibrugtagningstilla-

delse den 17. maj 2004. Derfor var den 5-

årige ansvarsperiode i henhold til AB 92, § 

36 allerede udløbet, da ejerforeningen før-

ste gang reklamerede over problemer med 

vandindtrængen i juli 2009. Selv hvis det 
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lægges til grund, at entreprisen ikke blev 

afleveret før december 2004, som hævdet 

af ejerforeningen, er der alligevel reklame-

ret over manglerne ved taget for sent. Ejer-

foreningen blev således opmærksom på 

problemerne med vandindtrængen allerede 

i 2008 og har derfor ikke reklameret inden 

for rimelig tid. 

Forældelsesfristen på 3 år skal regnes fra 

det tidspunkt, hvor ejerforeningen fik eller 

burde have fået kendskab til, at den havde 

et krav mod E som følge af mangler ved en-

treprisen, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2, 

jf. stk. 1. Da ejerforeningen som nævnt 

blev opmærksom på manglerne allerede i 

2008, er forældelsesfristen derfor udløbet i 

2011 - inden ejerforeningen tog skridt til 

foreløbig afbrydelse af forældelsen ved kla-

geskriftet af 28. juni 2013. Suspensionsaf-

talen, der blev indgået den 7. marts 2012, 

er ikke til hinder for forældelse, idet det ud-

trykkeligt fremgår af aftalen, at den er 

uden betydning, hvis forældelse allerede er 

indtrådt inden aftalens indgåelse. 

E har siden ejerforeningens reklamation 

over manglerne forsøgt at afhjælpe disse. 

En entreprenørs forsøg på at afhjælpe 

mangler er imidlertid ikke udtryk for en 

skylderkendelse, som kan medføre etable-

ring af et retsgrundlag, der er omfattet af 

forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, eller 

som kan medføre afbrydelse af forældelsen 

i medfør af lovens § 15, jf. herved TBB 

2012.679, TBB 2016.856 og TBB 2017.538 

V. 

Heller ikke den forligsmæssige afslutning af 

den første voldgiftssag i 2014 er til hinder 

for forældelse. Som nævnt blev aftalen 

først indgået, efter at forældelse allerede 

var indtrådt, og i aftalen havde E ikke givet 

udtryk for erkendelse af en gæld af en be-

stemt størrelse. Ved forliget havde E alene 

påtaget sig en forpligtelse til at udbedre de 

mangler, som var påpeget i skønserklærin-

gen fra arkitekt Henning Olsen, eller som 

måtte vise sig under afhjælpningen af disse 

mangler. Længere rækkevidde havde for-

ligsaftalen således ikke. Navnlig fremgik det 

ikke af forliget, at E skulle være forpligtet til 

at udbedre alle mulige andre mangler end 

dem, som Henning Olsen havde opdaget, 

eller som blev opdaget i forbindelse med 

udbedringen af disse. E gik straks efter for-

liget i gang med at udbedre de mangler, 

som var omfattet af forliget og havde i det 

væsentlige afsluttet denne udbedring, da 

parternes samarbejde ophørte omkring den 

1. juni 2017. Manglerne, der er beskrevet i 

Bjarne Rasmussens skønserklæringer, er 

ikke de samme, som Henning Olsen havde 

påpeget, og de er derfor ikke omfattet af 

forligsaftalen - og dermed af den afhjælp-

ningsforpligtelse, som E havde påtaget sig 

ved forliget. Ret beset er der tale om 

skjulte mangler, som bygherren har påbe-

råbt sig ca. 14 år efter byggeriets aflevering 

- længe efter udløbet af såvel reklamations-

fristen på 5 år i henhold til AB 92 § 36 som 

forældelsesfristen på 3 år i henhold til for-

ældelsesloven. 

Ifølge forligsaftalen var ejerforeningen be-

rettiget til at genanlægge voldgiftssagen i 

tilfælde af E’s misligholdelse af forliget, og i 

relation til forældelse skulle den nye vold-

giftssag i givet fald anses for anlagt på det 

tidspunkt, hvor den første voldgiftssag blev 

anlagt - altså i 2013. Som nævnt var ejer-

foreningens krav faktisk allerede forældet, 

da den første voldgiftssag blev anlagt i 

2013, men selv hvis dette ikke havde været 

tilfældet, ville der alligevel være indtrådt 

forældelse, da den nye voldgiftssag blev 

anlagt i august 2019. Da den nye voldgifts-

sag blev anlagt, skyldtes det nemlig ikke 

E’s misligholdelse af forliget fra 2014, men 

derimod E’s afvisning af ansvar for alle de 

nye mangler, som er beskrevet i Bjarne 

Rasmussens skønserklæringer fra 2018 og 

2019. Det er således heller ikke den samme 

sag, der blev anlagt på ny, men derimod en 

anden sag om en lang række andre mang-

ler end dem, som Henning Olsen havde be-

skrevet, og som var omfattet af forliget. 
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Dette ses også af betalingspåstandens stør-

relse, som er meget forskellig i den første 

og den anden voldgiftssag. I den første sag 

nedlagde ejerforeningen påstand om beta-

ling af ca. 700.000 kr. I den nye sag har 

ejerforeningen nedlagt påstand om betaling 

af ca. 6,8 mio. kr. 

Selv hvis det måtte lægges til grund, at for-

ligsaftalen i 2014 afbrød forældelsen, ville 

der alligevel være sket forældelse, inden 

ejerforeningen ved indgivelse af begæring 

om syn og skøn i december 2017 afbrød 

forældelse på ny. Der gik således mere end 

3 år fra forligsaftalen i august 2014 til be-

gæringen om syn og skøn i december 2017. 

Ejerforeningen har anført, at kravet hver-

ken er fortabt ved passivitet eller foræl-

delse. Entreprisen blev ikke afleveret ved 

færdigmeldingen af opførelsen af de nye 

kvistlejligheder over for kommunen. Entre-

prisen omfattede således andet og mere 

end blot disse lejligheder, og arbejdet med 

at færdiggøre den øvrige del af entreprisen 

fortsatte hele efteråret 2004 frem til den 

20. december 2004, som skal anses for af-

leveringsdato. Færdigmeldingen til kommu-

nen af arbejdet med etablering af kvistlej-

lighederne er ikke det samme som en fær-

digmelding af entreprisen over for bygher-

ren, og ejerforeningen modtog i øvrigt hel-

ler ikke en kopi af den færdigmelding, som 

E sendte til kommunen. Det fremgår af re-

feratet fra ejerforeningens generalforsam-

ling i oktober 2004, at ejerforeningen på 

dette tidspunkt fortsat anså arbejdet med 

tagprojektet som igangværende - om end 

med udsigt til en snarlig færdiggørelse. I 

Henning Olsens skønserklæring af 12. sep-

tember 2012 er det anført, at aflevering af 

entreprisen fandt sted den 20. december 

2004. 

Det må lægges til grund, at de første pro-

blemer med vand indtrængen viste sig i 

sommeren 2009, og at ejerforeningen 

straks efter reklamerede over manglerne 

over for E, som uden indsigelse om foræl-

delse eller passivitet gik i gang med at for-

søge at udbedre manglerne. På dette tids-

punkt var 5-årsfristen i henhold til AB 92 § 

36 endnu ikke udløbet, og E’s ansvar for 

manglerne var derfor ikke ophørt, inden 

ejerforeningen foretog reklamation. Der var 

heller ikke indtrådt forældelse, idet foræl-

delsesfristen på 3 år først begyndte at løbe 

i 2009, da ejerforeningen fik kendskab til 

manglerne. 

Det viste sig vanskeligere end forventet at 

udbedre manglerne, og de efterfølgende år 

oplevede beboere fortsat problemer med 

vandindtrængen. E forsøgte løbende og 

uden ophør at finde årsagen til utæthe-

derne og at udbedre manglerne. Hver ene-

ste gang, det blev konstateret, at proble-

merne ikke var løst, reklamerede ejerfor-

eningen straks, hvorefter E uden indsigelse 

om manglende ansvar eller om passivitet 

eller forældelse på ny forsøgte at udbedre 

manglerne. Der var aldrig tale om, at E 

meddelte, at nu var problemerne løst og af-

hjælpningsarbejdet endeligt afsluttet. E’s 

handlemåde må derfor anses for udtryk for 

en skylderkendelse, der medfører afbry-

delse af forældelsen efter forældelseslovens 

§ 15 eller § 21, stk. 5. Derfor var der ikke 

indtrådt forældelse inden indgåelsen af su-

spensionsaftalen den 7. marts 2012. 

Efter suspensionsaftalen blev der optaget et 

udenretligt syn og skøn med Henning Olsen 

som skønsmand, og da han havde afgivet 

sin skønserklæring i december 2012, blev 

der indledt forhandlinger om en forligsmæs-

sig løsning. Efter ejerforeningens afvisning 

af E’s forligstilbud anlagde ejerforeningen 

voldgiftssag den 28. juni 2013 - mindre end 

et år efter modtagelsen af skønserklærin-

gen fra Henning Olsen og afslutningen af 

parternes forligsforhandlinger. Dermedblev 

forældelsen på ny afbrudt. 

Der var derfor ikke indtrådt forældelse af 

ejerforeningens krav mod E, da voldgiftssa-

gen blev hævet på baggrund af forligsafta-

len i august 2014. Forligsaftalen må anses 

for omfattet af forældelseslovens § 5, stk. 
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1, nr. 3, eller en skylderkendelse, som i 

hvert fald medfører afbrydelse af forældel-

sen i medfør af § 15. 

Ved forligsaftalen havde E påtaget sig at 

udbedre manglerne, men E havde fortsat 

svært ved at løse problemerne. I 2016 blev 

alle altandørene udskiftet, men det viste sig 

ikke at være tilstrækkeligt, for problemerne 

med vandindtrængen fortsatte. I sommeren 

2017 var parterne enige om, at E ikke 

havde afsluttet arbejdet med udbedring af 

manglerne, men der opstod uenighed om 

kvaliteten af de afhjælpningsforanstaltnin-

ger, som E allerede havde foretaget. Par-

ternes samarbejde ophørte i juni 2017, da 

ejerforeningen havde indhentet en uaf-

hængig vurdering fra R fra R A/S og frem-

lagt hans tilsynsnotat af 23. maj 2017. Der 

gik mindre end et år fra dette tidspunkt til 

ejerforeningens henvendelse til Voldgifts-

nævnet den 6. december 2017 med an-

modning om syn og skøn - hvorved foræl-

delsesfristenblev afbrudt på ny. Der gik 

også mindre end et år fra afslutningen af 

sagen om syn og skøn til indgivelsen af kla-

geskriftet af 4. august 2019, hvorved der 

på ny skete afbrydelse af forældelsesfri-

sten. 

Det er ikke rigtigt, når E hævder, at den 

nye voldgiftssag handler om andre mangler 

end den gamle sag, som blev afsluttet efter 

forligsaftalen i 2014. Der har hele tiden væ-

ret tale om de samme mangler - nemlig 

vandindtrængen i ejendommen som følge 

af håndværksmæssige fejl ved udførelsen 

af tagentreprisen. Det er disse mangler, 

som E gennem alle årene har forsøgt at ud-

bedre. Det har blot vist sig, at E ikke ev-

nede at finde skadesårsagerne og udbedre 

dem ordentligt trods de mange forsøg. Lige 

siden ejerforeningen reklamerede over 

utætheder i taget første gang, har ejerfor-

eningens krav været det samme - at mang-

lerne blev udbedret, således at man fik et 

tag uden utætheder og heraf følgende pro-

blemer med vandindtrængen og fugt i nogle 

af lejlighederne. Herudover har det været 

et krav, at de vandskader på ejendommen, 

som var forårsaget af vand og fugt, skulle 

udbedres. Når betalingspåstanden i den nye 

voldgiftssag er større end i den første sag, 

skyldes det alene, at skaderne og prisen for 

at udbedre dem er større end først antaget. 

5. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. reklamation og forældelse 

Voldgiftsretten lægger til grund, at entrepri-

sen med renovering af ejerforeningens tag 

ikke alene bestod af etablering af nye kvist-

lejligheder i ejendommen, men også en 

række andre væsentlige opgaver, og at 

færdiggørelsen af kvistlejlighederne i for-

året 2004 derfor ikke var ensbetydende 

med, at arbejdet var færdigt. E foretog al-

drig færdigmelding af entreprisen over for 

ejerforeningen, som derfor heller ikke 

havde anledning til at indkalde til en afleve-

ringsforretning efter reglerne i AB 92 § 28. 

Voldgiftsretten finder, at den heraf følgende 

usikkerhed om afleveringstidspunktet er E’s 

risiko, og at det efter bevisførelsen i øvrigt 

må lægges til grund, at arbejdet ikke var 

afsluttet før den 20. december 2004 som 

hævdet af ejerforeningen. Det er herefter 

voldgiftsrettens opfattelse, at afleveringen 

af entreprisen fandt sted den 20. december 

2004. 

Efter bevisførelsen, herunder navnlig ind-

holdet af parternes korrespondance om 

manglerne, finder voldgiftsretten det bevist, 

at de første problemer med vandindtræn-

gen blev observeret allerede i 2008, og at 

ejerforeningen straks reklamerede over 

disse mangler over for E. Reklamation over 

manglerne har således fundet sted inden 

udløbet af reklamationsfristen på 5 år i 

henhold til AB 92 § 36, og der er ikke 

grundlag for E’s indsigelse om, at ejerfor-

eningen ikke skulle have reklameret uden 

ugrundet ophold efter at have opdaget pro-

blemerne. Der var da heller ikke tale om, at 

E gjorde indsigelse om passivitet, da man 

modtog klagerne over manglerne fra ejer-

foreningen eller tog forbehold herom. 

Tværtimod reagerede E prompte med for-

søg på afhjælpning af manglerne for egen 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 154 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

regning. Dette gentog sig, da der efter E’s 

afhjælpningsforsøg i 2008 på ny opstod 

problemer med vandindtrængen i somme-

ren 2009 og de følgende år. Det er herefter 

voldgiftsrettens konklusion, at E’s indsigel-

ser om passivitet ikke kan tagestil følge. 

Ejerforeningens krav om erstatning for 

mangler, som følge af håndværksmæssige 

fejl ved det udførte arbejde, forældes efter 

3 år, og forældelsesfristen regnes fra det 

tidspunkt, hvor ejerforeningen vidste eller 

burde vide, at den havde et krav mod E, jf. 

forældelseslovens § 3, stk. 2. Som anført 

blev ejerforeningen opmærksom på, at der 

var mangler i form af utæthed mv. i taget 

allerede i 2008 - og ejerforeningen fik der-

med kendskab til grundlaget for sit krav på 

dette tidspunkt. Derfor skal forældelsesfri-

sten som udgangspunkt regnes fra det tids-

punkt i 2008, hvor ejerforeningen blev op-

mærksom på problemet. Det betyder, at 

der indtrådte forældelse af ejerforeningens 

krav mod E i 2011, medmindre forældelses-

fristen forinden blev afbrudt eller udskudt. 

Voldgiftsretten finder, at E’s positive indstil-

ling til ejerforeningens synspunkt om, at E 

var ansvarlig for manglerne, og at E var 

forpligtet til at afhjælpe manglerne for egen 

regning, ikke har karakter af en skylderken-

delse, som har den præcision med hensyn 

til erkendelse af kravet og dets størrelse, 

som er nødvendig for at kunne medføre af-

brydelse af forældelsen i medfør af foræl-

delseslovens § 15. E’s erkendelse af ansvar 

for manglerne og gentagne afhjælpnings-

forsøg i perioden 2008-2011 har derfor ikke 

afbrudt forældelsen efter § 15. Ansvarser-

kendelsen og de løbende bestræbelser på 

for egen regning at udbedre skadesårsagen 

og afhjælpe manglerne medførte derimod 

foreløbig afbrydelse af forældelsen i medfør 

af lovens § 21, stk. 5, eller denne bestem-

melses analogi, idet E herved udviste en 

sådan grad af imødekommenhed over for 

ejerforeningens krav, at ejerforeningen 

havde føje til at antage, at kravet ville blive 

honoreret fuldt ud, uden at det var nødven-

digt at anlægge voldgiftssag mod E. I perio-

der, hvor E forsøgte at udbedre skadesårsa-

gen og afhjælpe manglerne, havde ejerfor-

eningen derfor ikke anledning til at anlægge 

voldgiftssag med henblik på at afbryde for-

ældelsen, og efter § 21, stk. 5, kunne for-

ældelse tidligst indtræde et år efter det 

tidspunkt, hvor E senest havde afsluttet 

forsøg på fuldt ud at imødekomme ejerfor-

eningens krav om afhjælpning af manglerne 

for egen regning. 

Efter bevisførelsen, herunder parts- og vid-

neforklaringerne og den fremlagte korre-

spondance om manglerne, finder voldgifts-

retten det godtgjort, at der på intet tids-

punkt siden de første afhjælpningsforsøg i 

2008 har været en periode på et år, hvor E 

ikke har været i gang med forsøg på at 

finde skadesårsagen og afhjælpe manglerne 

for egen regning. Der har således ikke væ-

ret nogen periode af en varighed af et år, 

efter afslutningen af E’s seneste forsøg på 

afhjælpning, inden påbegyndelse af nye 

forsøg i erkendelse af, at det seneste forsøg 

ikke var tilstrækkeligt. Det gælder også i 

perioden efter 2011, hvor den 3-årige for-

ældelsesfrist i henhold til § 3 ellers må an-

ses for udløbet. Det følger derfor af foræl-

delseslovens § 21, stk. 5, eller denne be-

stemmelses analogi, at der ikke var ind-

trådt forældelse af ejerforeningens krav 

mod E, da parterne indgik suspensionsafta-

len den 7. marts 2012. 

Det var et led i parternes forligsforhandlin-

ger og E’s bestræbelser på at udbedre 

manglerne, at de blev enige om at gennem-

føre et udenretligt syn og skøn med Hen-

ning Olsen som skønsmand og at lade E 

forsøge at afhjælpe de mangler, som blev 

påpeget i Henning Olsens skønserklæring. 

Efter forligstilbuddet fra E’s advokat om be-

taling af 200.000 kr. til fuld og endelig af-

gørelse og den samtidige ophævelse af su-

spensionsaftalen den 30. april 2013 kunne 

der derfor ikke indtræde forældelse af ejer-

foreningens krav mod E, hvis ejerforenin-

gen afbrød forældelsen inden et år fra dette 

tidspunkt, jf. forældelseslovens § 21, stk. 
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5. 1-årsfristen var således ikke udløbet, da 

ejerforeningen anlagde voldgiftssag om 

manglerne ved taget den 28. juni 2013. 

Voldgiftssagen sluttede efter forligsaftalen i 

august 2014. I forligsaftalen er størrelsen 

af ejerforeningens krav mod E ikke fastlagt, 

og forliget er derfor ikke udtryk for en så-

dan anerkendelse af kravets eksistens og 

størrelse, som opfylder betingelserne i for-

ældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Det er 

heller ikke tilstrækkeligt til afbrydelse af 

forældelsen i medfør af lovens § 15. Der-

imod er det voldgiftsrettens opfattelse, at 

forliget, i sammenhæng med E’s efterføl-

gende fornyede bestræbelser på at finde 

skadesårsagerne og udbedre manglerne og 

vandskaderne for egen regning, er tilstræk-

keligt til foreløbig afbrydelse af forældelsen 

i medfør af § 21, stk. 5, eller denne be-

stemmelses analogi, idet ejerforeningen 

ikke havde anledning til på ny at anlægge 

voldgiftssag med henblik på fornyet afbry-

delse af forældelsen i den periode, hvor E 

forsøgte at leve op til sine forpligtelser i 

henhold til forliget. 1 denne periode havde 

ejerforeningen således føje til at antage, at 

alle mangler ville blive udbedret af E for 

egen regning, og at der derfor ikke ville 

være behov for iværksættelse af retslige 

skridt for at opnå fuld dækning for de ska-

der og det tab, som manglerne havde med-

ført. 

E fortsatte uden ophør sit arbejde med at 

identificere og udbedre manglerne og de 

vandskader, som manglerne havde medført 

i perioden fra indgåelsen af forligsaftalen i 

2014 og frem til parternes afbrydelse af 

samarbejdet omkring den 1. juni 2017. E’s 

rådgiver, …, har i sin vidneforklaring for 

voldgiftsretten givet udtryk for, at E ikke 

selv anså dette arbejde for afsluttet, da 

samarbejdet mellem parterne ophørte om-

kring den 1. juni 2017. 1-årsfristen i hen-

hold til forældelseslovens § 21, stk. 5, be-

gyndte derfor ikke at løbe før tidligst den 1. 

juni 2017, og inden udløbet af denne frist 

indgav ejerforeningen anmodning om syn 

og skøn til Voldgiftsnævnet den 6. decem-

ber 2017, hvorved der på ny skete foreløbig 

afbrydelse af forældelsen, jf. forældelseslo-

vens § 21, stk. 4. 

1-årsfristen i henhold til forældelseslovens 

§ 21, stk. 4, begyndte at løbe ved afslutnin-

gen af sagen om optagelse af syn og skøn 

ved Voldgiftsnævnet. Da den seneste sup-

plerende skønserklæring blev afgivet af 

skønsmanden Bjarne Rasmussen den 27. 

februar 2019, og da nærværende voldgifts-

sag blev anlagt den 4. august samme år - 

og dermed inden udløbet af fristen på 1 år, 

er det voldgiftsrettens opfattelse, at denne 

voldgiftssag er anlagt, inden forældelse er 

indtrådt. 

Voldgiftsretten finder, at det er uden betyd-

ning for resultatet, at ejerforeningen ikke 

før gennemførelsen af Bjarne Rasmussens 

skøn har været i stand til at præcisere stør-

relsen af sit krav mod E. Voldgiftsretten be-

mærker herved, at der efter voldgiftsret-

tens opfattelse i hele perioden har været 

tale om samme mangler og samme krav - 

nemlig de mangler ved tagentreprisen, som 

skyldtes mangelfuld projektering eller udfø-

relse af arbejdet med vandindtrængen samt 

fugt- og vandskader til følge. Disse mangler 

har ejerforeningen hele tiden krævet ud-

bedret eller erstattet af E, som frem til op-

høret af parternes samarbejde ca. den 1. 

juni 2017 havde påtaget sig ansvaret for 

manglerne og vist vilje til selv at afhjælpe 

manglerne for egen regning. Det kan såle-

des ikke føre til et andet resultat, at begge 

parter havde undervurderet manglerne og 

skadernes omfang og prisen for at udbedre 

dem, indtil de modtog skønserklæringerne 

fra Bjarne Rasmussen. Voldgiftsretten fin-

der derfor heller ikke grundlag for at for-

tolke forligsaftalen fra 2014, som lå tilgrund 

for afslutningen af den første voldgiftssag, 

på den måde, at den skulle angå andre 

mangler og krav end dem, der er omfattet 

af nærværende sag. 
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På den anførte baggrund er det voldgiftsret-

tens konklusion, at ingen del af ejerforenin-

gens krav mod E er ophørt ved passivitet 

eller forældelse. 

6. Parternes hovedsynspunkter om 

egen skyld 

E har gjort indsigelse om, at i hvert fald en 

del af manglerne må tilskrives ejerforenin-

gens misligholdelse af sin vedligeholdelses-

forpligtelse, navnlig for så vidt angår fuger 

omkring vinduer mv. Endvidere har ejerfor-

eningen selv deltaget i projekteringen i for-

bindelse med udskiftningen af terrassedøre 

i 2016, og det skyldes et ønske fra ejerfor-

eningens repræsentant, arkitekt …, at op-

kanten under terrassedørene blev for lav. 

Ejerforeningen er derfor selv medansvarlig 

for manglerne og vandskaderne. 

Ejerforeningen har bestridt egen skyld med 

henvisning til, at det er udokumenteret, at 

nogen del af skaderne skyldes mislighol-

delse af vedligeholdelsesforpligtelsen. Det 

bestrides endvidere, at ejerforeningen har 

deltaget i projekteringen, herunder beslut-

ningen om opkant under terrassedørene. 

7. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. egen skyld 

Ejerforeningen har ikke været repræsente-

ret af egen ekstern rådgiver i forbindelse 

med gennemførelsen af entreprisen eller E’s 

gentagne forsøg på at finde årsagen til pro-

blemerne med vand og fugt og udbedre 

manglerne og de skader, som var forårsa-

get af vandindtrængen i bygningen. Først i 

2017 engagerede ejerforeningen sin egen 

rådgiver - R fra R A/S. Under disse om-

stændigheder skærpes kravet til E’s bevis 

for, at en uheldig projektering skyldes ejer-

foreningens valg af løsningsmodel. I denne 

situation påhviler der således også entre-

prenøren et særligt ansvar for at orientere 

bygherren om de risici, der kan være for-

bundet med en løsningsmodel, som bygher-

ren eventuelt måtte have givet udtryk for 

ønske om. 

Efter den fremlagte korrespondance og for-

klaringerne for voldgiftsretten finder vold-

giftsretten det ikke godtgjort, at nogen af 

de projekteringsfejl, herunder fejl i forbin-

delse med E’s afhjælpningsforsøg, som er 

beskrevet i skønserklæringerne, skyldes 

ejerforeningens valg af løsningsmodel. Det 

er heller ikke bevist, at manglende vedlige-

holdelse er årsag eller medvirkende årsag 

til de meget betydelige problemer med 

vandindtrængen og heraf følgende vand-

skader på ejendommen, som viste sig gan-

ske få år efter færdiggørelsen af entrepri-

sen, og som har været forsøgt afhjulpet lige 

siden. 

Det er herefter voldgiftsrettens konklusion, 

at der ikke er grundlag for E’s indsigelser 

om ejerforeningens egen skyld. 

8. Parternes hovedsynspunkter om 

kravets størrelse 

Ejerforeningens krav om betaling af 

6.770.941 kr. er sammensat af følgende 

poster: 

Udbedringsudgifter på i alt 6.450.387 kr. 

ifølge skønserklæringer, sammensat af føl-

gende underposter: 

- udbedringsudgifter (ud-

vendige): 

3.248.089 

kr. 

- udbedringsudgifter (ind-

vendige): 

396.440 kr. 

- udbedringsudgifter (ind-

vendige for 3 lejligh.) 

402.000 kr. 

- projektering: 190.000 kr. 

- tilsyn: 260.000 kr. 

- strakstillæg: 500.000 kr. 

- vinterforanstaltninger: 163.781 kr. 

- moms 1.290.077 

kr. 

I alt: 6.450.387 

kr. 
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Hertil kommer de udgifter, som ejerforenin-

gen har afholdt for allerede gennemførte 

udbedringsforanstaltninger, og som er do-

kumenteret ved faktura fra firmaet X. Der 

er tale om et beløb på 129.250 kr. Endvi-

dere er der dokumenteret udgifter til afvær-

geforanstaltninger, udført af … Entreprise 

A/S. Der er tale om 11.025 kr. for opsæt-

ning af såkaldte »soldater« for at under-

støtte bærende tagbjælker, som var svært 

angrebet af råd og svamp, og hvor der der-

for var risiko for sammenstyrtning. 

Yderligere gør ejerforeningen krav om beta-

ling af en konventionalbod på 100.000 kr. 

for misligholdelse af forligsaftalen fra 2014 

og om betaling af udgifter på 9.007,50 kr. 

til genhusning af en beboer, hvis lejlighed 

var svært angrebet af skimmelsvamp. 

Endelig er der også et krav om erstatning 

for den udgift på 57.375 kr., som ejerfor-

eningen har afholdt for den vurdering (»se-

cond opinion«) fra R fra R A/S, hvorved 

ejerforeningen erfarede, at E’ s afhjælpning 

af mangler ikke var i orden, og som var 

grundlaget for, at ejerforeningen indså, at 

det var nødvendigt at gå videre med sagen 

ved gennemførelse af syn og skøn. Hertil 

kommer udgiften på 13.896,25 kr., som 

ejerforeningen har betalt for fugt- og skim-

melsvampeundersøgelsen, der blev udført 

af …, … Rådgivning. 

Kravene kan altså sammenfattes således: 

- Udbedringsudgifter ifølge 

Bjarne Rasmussens skøns-

erklæring: 

6.450.387 

kr. 

- Afholdte udgifter for ar-

bejde udført af X: 

129.250 

kr. 

- Afholdte udgifter for op-

sætning af »soldater«: 

11.025 kr. 

- Konventionalbod for mis-

ligholdelse af forlig: 

100.000 

kr. 

- Genhusning af beboer: 9.007 kr. 

- Erklæring fra R: 57.375 kr. 

- Erklæring fra …: 13.896 kr. 

I alt: 6.770.941 

kr. 

Ejerforeningen har anført, at der ikke er 

grundlag for at nedsætte betalingskravet. 

Hvad særligt angår udbedringsudgifterne i 

henhold til skønserklæringen er det ikke til-

strækkeligt, når E under sagen har kritise-

ret skønsmandens skøn. Der er ikke påvist 

fejl eller mangler i skønserklæringen. Seriøs 

kritik af en skønsmands vurdering af ud-

bedringsudgifternes størrelse må forud-

sætte, at skønsmanden får lejlighed til 

kommentere kritikken, og denne forudsæt-

ning er ikke opfyldt i det foreliggende til-

fælde. På nuværende tidspunkt har ejerfor-

eningen endnu ikke udført det projekt med 

udbedring og afhjælpning af manglerne, 

som skønsmanden har anbefalet, men kun 

udført de mest nødvendige og uopsættelige 

midlertidige foranstaltninger. 

Grundlaget for konventionalboden på 

100.000 kr. er parternes forligsaftale fra 

2014. E har misligholdt forliget ved ikke at 

udbedre manglerne inden for den aftalte 

tidsramme. Udgifterne til genhusning angår 

vidnet …, hvis lejlighed var ubeboelig som 

følge af skimmelsvamp og opsætning af 

»soldater« i hendes lejlighed. På et tids-

punkt stod der 15 »soldater« i hendes lej-

lighed på 65 m2 for at afværge nedstyrt-

ningsfare. Hun blev tilbudt genhusning i 

længere tid, men afslog. Det er grunden til, 

at udgiften ikke er større. Genhusningen 

dækker derfor kun en periode på 8 uger á 

150 EUR pr. uge 

E har anfægtet skønsmandens vurdering af 

udbedringsudgifternes størrelse med hen-

visning til, at en væsentligt billigere løsning 

er mulig, og at der ikke er grund til at for-

mode, at det afhjælpningsprojekt, som han 

har foreslået, nogensinde vil blive gennem-

ført. Det er da også bemærkelsesværdigt, 

at projektet endnu ikke er sat i værk, selv 

om skønsmanden lagde til grund, at det var 

nødvendigt at igangsætte det straks, såle-

des som det også afspejles i hans antagelse 
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om, at der skal betales både strakstillæg og 

vinterforanstaltninger. Det er ikke rimeligt, 

at E - som allerede har afholdt betydelige 

udgifter til afhjælpning af mangler - nu 

yderligere skal betale et beløb, som væ-

sentligt overstiger ejerforeningens forven-

tede faktiske udgifter til afhjælpning af 

mangler. 

Konventionalboden på 100.000 kr. angår 

opfyldelse af forligsaftalen fra 2014 inden 

for de aftalte tidsterminer. E har imidlertid 

ikke misligholdt vilkårene i denne aftale, 

men tværtimod udført de afhjælpningsfor-

anstaltninger, som blev anvist af Henning 

Olsen uden forsinkelse. Derfor havde ejer-

foreningen heller ikke anledning til at varsle 

opkrævning af bod for at få E til at udføre 

sine pligter i henhold til forliget, og sådan 

varsling fandt da heller ikke sted. Det er så-

ledes først under denne voldgiftssag, at 

ejerforeningen har fundet anledning til at 

gøre krav på betaling af konventionalboden. 

Efter E’s opfattelse har ejerforeningen ikke 

dokumenteret, at de afholdte rådgiverudgif-

ter til R og … var rimelige og nødvendige. 

Hvad angår udgiften til genhusning af en 

beboer er der tale om et indirekte tab, som 

ikke kan kræves erstattet, jf. AB 92 § 35, 

stk. 2. 

9. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. kravets størrelse 

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten 

ikke grundlag for at tilsidesætte skønsman-

dens vurdering af udbedringsbehovet og 

skøn over de udgifter, der vil v ære forbun-

det med gennemførelse af den nødvendige 

afhjælpning af de skader, som manglerne 

har medført. Voldgiftsretten bemærker her-

ved, at E, som uden succes selv har forsøgt 

at udbedre manglerne og afhjælpe ska-

derne over en længere årrække, ikke har 

fremlagt noget, som giver anledning til be-

rettiget tvivl om rimeligheden af skønsman-

dens konklusioner. E har haft mulighed for 

at konfrontere skønsmanden med sine 

synspunkter om billigere alternativer til de 

løsninger, som skønsmanden har anvist, og 

for at bede ham kommentere disse syns-

punkter, men det er ikke sket. 

Voldgiftsretten kan dog tilslutte sig E’s 

synspunkter om, at der ikke er grundlag for 

et strakstillæg på 500.000 kr. + moms og 

et vintertillæg på 163.781 kr. + moms. 

Voldgiftsretten lægger herved vægt på, at 

der er tale om tillæg, som hviler på en for-

udsætning om, at afhjælpningsprojektet 

omgående sættes i gang, og at dette fak-

tisk ikke er sket. Det må derfor lægges til 

grund, at det er muligt at tilrettelægge pro-

jektet på en måde, som betyder, at udgifter 

til tillæg af denne karakter ikke er nødven-

dige. Kravet skal derfor reduceres med 

disse beløb, som udgør i alt 829.726 kr. 

Der er ikke fremlagt nærmere oplysninger 

om det arbejde, som er udført af X for i alt 

129.250 kr. Af den grund, og da der ikke 

kan bortses fra muligheden for, at der er 

tale om arbejde, som er indeholdt i skøns-

mandens vurdering af det samlede arbejde 

med udbedring af mangler, er det voldgifts-

rettens opfattelse, at ejerforeningen ikke 

har krav på betaling af denne udgift ved si-

den af de samlede udbedringsomkostninger 

ifølge skønsmandens opgørelse. Ejerfor-

eningens krav skal derfor også reduceres 

med dette beløb. 

Af de grunde, som E har anført, finder vold-

giftsretten, at ejerforeningen ikke har krav 

på betaling af den konventionalbod, som 

var aftalt mellem parterne i forligsaftalen 

fra 2014. Ejerforeningens krav skal derfor 

også reduceres med beløbet på 100.000 kr. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten 

tilgrund, at udgifterne til genhusning af vid-

net … var nødvendige og rimelige, og der er 

ikke tale om indirekte tab i henhold til AB 

92 § 35, stk. 2. E’s indsigelse imod denne 

udgiftspost tages derfor ikke til følge. 

Efter konklusionerne om fejl og mangler 

ved det arbejde, som E havde udført, her-

under om afhjælpningsforanstaltningernes 

utilstrækkelighed, i tilsynsnotatet af 23. 
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maj 2017 fra R, finder voldgiftsretten, at 

ejerforeningens udgift til R A/S var rimelig 

og nødvendiggjort af de mangler, som E var 

ansvarlig for. Ejerforeningen har derfor 

også krav på erstatning for denne rådgiver-

udgift. Det samme gælder om ejerforenin-

gens udgift til … ’s rapport om fugt og skim-

melsvamp i bygningen. E’s indsigelser imod 

disse udgiftsposter tages derfor heller ikke 

til følge. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten 

endvidere til grund, at opsætning af »solda-

ter« for at afværge sammenstyrtning på 

grund af råd og svampeangreb i bærende 

konstruktioner var en nødvendig foranstalt-

ning som følge af de vandskader, som E’s 

mangelfulde arbejde havde medført. Derfor 

er E også erstatningsansvarlig for udgiften 

hertil. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at 

ejerforeningen er berettiget til det frem-

satte erstatningskrav med følgende redukti-

oner: 

- strakstillæg og vintertil-

læg: 

829.726 kr. 

- faktura fra X: 129.250 kr. 

- konventionalbod: 100.000 kr. 

Reduktioner i alt: 1.058.976 

kr. 

Ejerforeningen har herefter krav på et er-

statningskrav, som kan opgøres således: 

6.770.941 kr. 

÷ 1.058.976 kr. 

= 5.711.965 kr. 

10. Sammenfatning og konklusion 

Ejerforeningen har et erstatningskrav på 

5.711.965 kr. mod E som følge af mangler 

ved tagentreprisen, som E udførte for ejer-

foreningen og færdiggjorde i 2004. Ejerfor-

eningens erstatningskrav er ikke ophørt ved 

passivitet eller forældelse. 

Ejerforeningens betalingspåstand tages der-

for til følge med dette beløb. Beløbet skal 

betales med tillæg af procesrente som ne-

denfor bestemt. 

Efter sagens udfald og forløb skal E betale 

sagsomkostninger til ejerforeningen. Efter 

sagsgenstandens størrelse og sagens om-

fang og resultat fastsættes sagsomkost-

ningsbeløbet til 368.384 kr., heraf 250.000 

kr. til dækning af advokat udgifter og 

118.384 kr. til dækning af de udgifter til 

syn og skøn samt afhjelmning af skønser-

klæringer som foreløbigt er afholdt af ejer-

foreningen [fodnote med korrektion af 

nogle omkostningsbeløb udeladt]. 
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Hvad kan man kræve dækket af entreprenøren?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.9.1 

Som gengivet i TBB 2020.768 / Sag nr. C-15193 

Ejerforeningen E/F (adv. Jesper Nørgaard 

og adv. Mark Ruberg-Wurms) mod Entre-

prenør E (adv. Liv Ann Uggerhøj-Winther og 

adv. Julia Lisa Feuerhake) 

1. Indledning 

Mellem klageren, E/F …, herefter ejerfor-

eningen, og indklagede, entreprenør E A/S, 

herefter E, er der opstået tvist om bl.a. for-

ældelse af krav om erstatning for mangler 

ved udført tagentreprise med vandindtræn-

gen og skader til følge på ejerforeningens 

ejendom i …. Tagentreprisen er udført af E, 

som entreprenør for ejerforeningen, som 

bygherre i henhold til en entreprisekontrakt 

og på vilkår om bl. a., at AB 92 er gæl-

dende for retsforholdet mellem parterne. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af bygningsin-

geniør Søren Holse, ingeniør Michael Krog 

Hansen og højesteretsdommer Lars Apostoli 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Ifølge klagerens endelige påstand skal E 

A/S betale kr. 6.770.941,45 til E/F … med 

procesrente fra den 4. august 2019. 

Indklagede har nedlagt påstand om frifin-

delse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 17. 

og 18. juni 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, 

Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København 

V. 

Forud for voldgiftssagen er derunder Vold-

giftsnævnets j.nr. A-9525 gennemført syn 

og skøn med bygningskonstruktør Bjarne 

Rasmussen som skønsmand. Skønserklæ-

ringen og tillægserklæringerne er afhjemlet 

ved afhøring af Bjarne Rasmussen under 

hovedforhandlingen i voldgiftssagen. 

Endvidere er der under hovedforhandlingen 

afgivet partsforklaring af ejerforeningens 

bestyrelsesmedlem … og tidligere bestyrel-

sesformand i ejerforeningen, …. E’s direk-

tør, … har også afgivet partsforklaring. 

Yderligere er der sket vidneafhøring af R 

(teknisk rådgiver for ejerforeningen), … 

(teknisk rådgiver for E), … (teknisk rådgiver 

for E) og … (medlem af ejerforeningen). 

Parterne har erklæret sig indforstået med, 

at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges på 

sædvanligvis, uden fuldstændig sagsfrem-

stilling og uden gengivelse af forklarin-

gerne, og alene med gengivelse af parter-

nes påstande og hovedsynspunkter, samt 

voldgiftsrettens konklusioner og begrundel-

sen herfor. 

3. Sagsfremstilling 

I juni 2002 indgik parterne en entreprise-

kontrakt, hvorved E som entreprenør påtog 

sig at udføre bl.a. tagrenovering af ejerfor-

eningens ejendom og med ejerforeningen 

som bygherre. Ejendommen består af tre 

længer med opgange ud til … i …. Entrepri-

sen omfattede bl.a. nedtagning af den 

gamle tagstensbelægning og de gamle læg-

ter samt oplægning af nye røde vintagesten 

på nye lægter, etableret på den eksiste-

rende gamle tagkonstruktion. Ifølge entre-

prisekontrakten var udskiftning af opgangs-

vinduer og udskiftning af 5 gadedøre, etab-

lering af pulterrum i kælderen og renove-

ring af altaner også omfattet af entreprisen, 

ligesom E påtog sig for bygherrens regning 

at udføre maling af opgange i tilknytning til 

entreprisen. Som led i entreprisen blev der 

indrettet i alt 8 beboelseslejligheder i tidli-

gere pulter- og tørrerum i loftetagen (5. 

sal) i henhold til byggetilladelse fra … Kom-

mune. 

E engagerede eksterne håndværkere (…) til 

at udføre arbejdsopgaverne og foretog al-

drig færdigmelding af entreprisen over for 
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ejerforeningen. Der blev heller ikke gen-

nemført afleveringsforretning efter reglerne 

i AB 92 § 28. Der blev derfor heller ikke ud-

arbejdet afleveringsprotokol, jf. § 29. Par-

terne er ikke enige om, hvornår entreprisen 

skal anses for afsluttet og afleveret. 

Efter nogle år opstod der problemer med 

vand, der trængte ind i bygningen ved tag-

konstruktionen omkring nogle kvistlejlighe-

der og altaner med vandskade til følge i 

nogle af lejlighederne på 4. sal efter større 

regnskyl mv. Parterne er ikke enige om, 

hvornår dette skete for første gang, idet 

ejerforeningen mener, at det var i 2009, og 

E mener, at de første problemer med vand-

indtrængen blev observeret allerede i 2008. 

Parterne er heller ikke enige om, hvorvidt 

ejerforeningen reklamerede med det 

samme efter at være blevet opmærksom på 

problemet. 

E gjorde ikke indsigelse om passivitet eller 

forældelse ved modtagelsen af ejerforenin-

gens reklamationer om vandindtrængen, 

men forsøgte at afhjælpe problemerne. Af-

hjælpningsforsøgene var imidlertid forgæ-

ves, idet problemerne med vandindtrængen 

fortsatte de samme steder som hidtil, også 

efter at E med yderligere fugning og tagpap 

mv. havde forsøgt at lukke de huller ved al-

tanerne på de nye kvistlejligheder på 5. sal, 

hvor man mente, at vandet var trængt ind. 

Da problemerne fortsatte trods løbende af-

hjælpningsforsøg, og ejerforeningens for-

sikringsselskab havde afvist anmodning om 

dækning af vandskaderne, blev parternes 

advokater inddraget, og de indgik en aftale 

om suspension af forældelses- og reklama-

tionsfrister den 7. marts 2012, idet det dog 

var et vilkår, at E ikke skulle være afskåret 

fra at gøre forældelse gældende, hvis for-

ældelse måtte være indtrådt allerede inden 

indgåelsen af suspensionsaftalen. Parterne 

blev enige om at gennemføre et udenretligt 

syn og skøn med arkitekt Henning Olsen 

som skønsmand. Meningen var, at han 

skulle undersøge skadesårsagen og anvise 

de nødvendige afhjælpningsforanstaltnin-

ger, og at parterne skulle forsøge at nå til 

enighed på grundlag af hans konklusioner. 

Henning Olsen afgav sin skønserklæring i 

december 2012, og han fastslog bl.a., at 

vandskaderne med overvejende sandsynlig-

hed skyldtes utætheder i inddækningen af 

nogle kvistflunker, der ikke var udført fag-

ligt korrekt. Der var også mangler bl.a. ved 

zinkinddækningen på hjørnestolper mod 

kalfatringsfuge/vindue. Han konkluderede, 

at de af ham påpegede mangler skulle ud-

bedres, og at vandskaderne i boligerne 

skulle afhjælpes. 

På baggrund af skønserklæringen foreslog 

E’s advokat den 30. april 2013 et forlig med 

betaling af 200.000 kr. til ejerforeningen til 

fuld og endelig afgørelse, men det blev af-

vist af ejerforeningen, der insisterede på, at 

alle mangler ved taget skulle udbedres, så-

ledes at resultatet blev et tag, der var tæt 

og i orden. Da det ikke lykkedes parterne at 

nå til enighed, og suspensionsaftalen blev 

opsagt af E’s advokat den 30. april 2013, 

anlagde ejerforeningen en voldgiftssag ved 

indgivelse af klageskrift den 28. juni 2013 

med en betalingspåstand på ca. 700.000 

kr. I denne voldgiftssag nedlagde E påstand 

om frifindelse, bl.a. under påberåbelse af 

en indsigelse om forældelse. 

Voldgiftssagen blev afsluttet ved parternes 

indgåelse af et forlig i august 2014. Ifølge 

forliget skulle der gennemføres afhjælpning 

af manglerne med skønsmanden Henning 

Olsen som tilsyn. Det var også et vilkår, at 

»såfremt der måtte vise sig yderligere 

mangler end de af skønsmanden konstate-

rede under skønsforretningen,« skulle disse 

også afhjælpes. I forligsteksten er bl.a. an-

ført følgende: »Opdager E således andre 

steder på taget, hvor der er væsentlig risiko 

for utætheder, skal der foretages udbedring 

heraf. Der kan ikke udarbejdes et projekt 

herpå, og skønsmanden tilkaldes til god-

kendelse af de påtænkte yderligere udbed-

ringsarbejder.« Ifølge forliget skulle E be-

tale en bod på 100.000 kr., hvis arbejdet 
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med udbedring af manglerne ikke var af-

sluttet inden for den af skønsmanden fast-

lagte tidsramme og evt. tidsfristforlæn-

gelse. Ejerforeningen tog også forbehold 

om ret til at genanlægge voldgiftssagen i 

tilfælde af misligholdelse, således at den 

nye sag i givet fald i forældelsesmæssig 

henseende skulle anses for anlagt på tids-

punktet for anlæggelsen af voldgiftssagen i 

2013. 

Den 27. januar 2015 oplyste skønsmanden 

Henning Olsen, at han ikke havde bemærk-

ninger til det arbejde, som E havde udført 

med henblik på afhjælpning af problemerne 

med vandindtrængen, men at dette ikke 

betød, at afhjælpningen var mangelfri. Der 

var fortsat problemer med vandindtrængen 

i to lejligheder mod gadesiden, som nød-

vendiggjorde afhjælpning, og det var ikke 

afklaret, hvad der var årsagen til disse 

utætheder. En nærmere undersøgelse for-

udsatte opsætning af stillads på gadesiden. 

Der blev herefter afholdt et møde med del-

tagelse af parternes advokater i marts 

2016, hvor man drøftede yderligere af-

hjælpningsforanstaltninger, og der blev ef-

terfølgende enighed om, at E bl.a. skulle 

påtage sig udskiftning af altandøre. I marts 

2017 blev der også indgået aftale om nær-

mere undersøgelse af forholdene omkring 

lejlighederne mod gadesiden, idet man ville 

udnytte et stillads, som blev opsat til brug 

for noget facadearbejde på ejendommen, 

som ikke havde noget med de i sagen om-

handlede mangler at gøre. 

Inden E havde færdigmeldt arbejdet med 

afhjælpning af manglerne, bad ejerforenin-

gen en ekstern rådgiver, R A/S, om at fore-

tage gennemgang af tagarbejdet med hen-

blik på en udtalelse herom, herunder om 

kvaliteten af de afhjælpningsforanstaltnin-

ger, som E havde udført. Resultatet blev et 

tilsynsnotat af 23. maj 2017, der er udar-

bejdet af bygningskonstruktør R fra R A/S. 

Det fremgår af notatet, at der efter R’s op-

fattelse fortsat var en række fejl og mang-

ler af væsentlig betydning for problemer 

med vandindtrængen i ejendommen. 

Ejerforeningen forelagde tilsynsnotatet fra 

R for E’s rådgiver, der i en mail af 1. juni 

2017 meddelte ejerforeningen, at han ikke 

var enig med R, og at han ikke fandt ejer-

foreningens fremgangsmåde med inddra-

gelse af R A/S rimelig. Kort efter ophørte 

parternes samarbejde om afhjælpning af 

manglerne, og ejerforeningen valgte derfor 

at kontakte firmaet X A/S med henblik på 

udbedring af mangler på nogle af tagkvi-

stene. Endvidere fik ejerforeningen gen-

nemført en undersøgelse for fugt og skim-

melsvamp i 2 af ejendommens lejligheder. 

Herefter rettede ejerforeningen henven-

delse til Voldgiftsnævnet den 6. december 

2017 med begæring om syn og skøn. Syn 

og skøn blev gennemført under Voldgifts-

nævnets j.nr. A-9525 og mundede ud i 

skønserklæring af 29. maj 2018 fra skøns-

manden Bjarne Rasmussen. Han har yderli-

gere afgivet supplerende erklæringer den 

25. oktober 2018 og den 27. februar 2019. 

Efter afslutningen af sagen om syn og skøn 

drøftede parterne muligheden for forlig, og 

da ejerforeningen konkluderede, at der ikke 

var udsigt til en forligsmæssig løsning blev 

voldgiftssagen anlagt ved klageskriftet af 4. 

august 2019. Ejerforeningens betalingspå-

stand er nedlagt med udgangspunkt i 

skønsmandens konklusioner om mangler-

nes omfang og prisen for udbedring af 

manglerne. 

4. Parternes hovedsynspunkter om re-

klamation og forældelse 

E har anført, at ejerforeningen som følge af 

passivitet og forældelse er afskåret fra at 

gøre erstatningkrav i anledning af mangler 

gældende. Entreprisen skal anses for afle-

veret ved færdigmeldingen til … ’s Kom-

mune af arbejdet med etablering af de nye 

taglejligheder den 11. marts 2004 - og se-

nest ved kommunens ibrugtagningstilla-

delse den 17. maj 2004. Derfor var den 5-

årige ansvarsperiode i henhold til AB 92, § 

36 allerede udløbet, da ejerforeningen før-

ste gang reklamerede over problemer med 

vandindtrængen i juli 2009. Selv hvis det 
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lægges til grund, at entreprisen ikke blev 

afleveret før december 2004, som hævdet 

af ejerforeningen, er der alligevel reklame-

ret over manglerne ved taget for sent. Ejer-

foreningen blev således opmærksom på 

problemerne med vandindtrængen allerede 

i 2008 og har derfor ikke reklameret inden 

for rimelig tid. 

Forældelsesfristen på 3 år skal regnes fra 

det tidspunkt, hvor ejerforeningen fik eller 

burde have fået kendskab til, at den havde 

et krav mod E som følge af mangler ved en-

treprisen, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2, 

jf. stk. 1. Da ejerforeningen som nævnt 

blev opmærksom på manglerne allerede i 

2008, er forældelsesfristen derfor udløbet i 

2011 - inden ejerforeningen tog skridt til 

foreløbig afbrydelse af forældelsen ved kla-

geskriftet af 28. juni 2013. Suspensionsaf-

talen, der blev indgået den 7. marts 2012, 

er ikke til hinder for forældelse, idet det ud-

trykkeligt fremgår af aftalen, at den er 

uden betydning, hvis forældelse allerede er 

indtrådt inden aftalens indgåelse. 

E har siden ejerforeningens reklamation 

over manglerne forsøgt at afhjælpe disse. 

En entreprenørs forsøg på at afhjælpe 

mangler er imidlertid ikke udtryk for en 

skylderkendelse, som kan medføre etable-

ring af et retsgrundlag, der er omfattet af 

forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, eller 

som kan medføre afbrydelse af forældelsen 

i medfør af lovens § 15, jf. herved TBB 

2012.679, TBB 2016.856 og TBB 2017.538 

V. 

Heller ikke den forligsmæssige afslutning af 

den første voldgiftssag i 2014 er til hinder 

for forældelse. Som nævnt blev aftalen 

først indgået, efter at forældelse allerede 

var indtrådt, og i aftalen havde E ikke givet 

udtryk for erkendelse af en gæld af en be-

stemt størrelse. Ved forliget havde E alene 

påtaget sig en forpligtelse til at udbedre de 

mangler, som var påpeget i skønserklærin-

gen fra arkitekt Henning Olsen, eller som 

måtte vise sig under afhjælpningen af disse 

mangler. Længere rækkevidde havde for-

ligsaftalen således ikke. Navnlig fremgik det 

ikke af forliget, at E skulle være forpligtet til 

at udbedre alle mulige andre mangler end 

dem, som Henning Olsen havde opdaget, 

eller som blev opdaget i forbindelse med 

udbedringen af disse. E gik straks efter for-

liget i gang med at udbedre de mangler, 

som var omfattet af forliget og havde i det 

væsentlige afsluttet denne udbedring, da 

parternes samarbejde ophørte omkring den 

1. juni 2017. Manglerne, der er beskrevet i 

Bjarne Rasmussens skønserklæringer, er 

ikke de samme, som Henning Olsen havde 

påpeget, og de er derfor ikke omfattet af 

forligsaftalen - og dermed af den afhjælp-

ningsforpligtelse, som E havde påtaget sig 

ved forliget. Ret beset er der tale om 

skjulte mangler, som bygherren har påbe-

råbt sig ca. 14 år efter byggeriets aflevering 

- længe efter udløbet af såvel reklamations-

fristen på 5 år i henhold til AB 92 § 36 som 

forældelsesfristen på 3 år i henhold til for-

ældelsesloven. 

Ifølge forligsaftalen var ejerforeningen be-

rettiget til at genanlægge voldgiftssagen i 

tilfælde af E’s misligholdelse af forliget, og i 

relation til forældelse skulle den nye vold-

giftssag i givet fald anses for anlagt på det 

tidspunkt, hvor den første voldgiftssag blev 

anlagt - altså i 2013. Som nævnt var ejer-

foreningens krav faktisk allerede forældet, 

da den første voldgiftssag blev anlagt i 

2013, men selv hvis dette ikke havde været 

tilfældet, ville der alligevel være indtrådt 

forældelse, da den nye voldgiftssag blev 

anlagt i august 2019. Da den nye voldgifts-

sag blev anlagt, skyldtes det nemlig ikke 

E’s misligholdelse af forliget fra 2014, men 

derimod E’s afvisning af ansvar for alle de 

nye mangler, som er beskrevet i Bjarne 

Rasmussens skønserklæringer fra 2018 og 

2019. Det er således heller ikke den samme 

sag, der blev anlagt på ny, men derimod en 

anden sag om en lang række andre mang-

ler end dem, som Henning Olsen havde be-

skrevet, og som var omfattet af forliget. 
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Dette ses også af betalingspåstandens stør-

relse, som er meget forskellig i den første 

og den anden voldgiftssag. I den første sag 

nedlagde ejerforeningen påstand om beta-

ling af ca. 700.000 kr. I den nye sag har 

ejerforeningen nedlagt påstand om betaling 

af ca. 6,8 mio. kr. 

Selv hvis det måtte lægges til grund, at for-

ligsaftalen i 2014 afbrød forældelsen, ville 

der alligevel være sket forældelse, inden 

ejerforeningen ved indgivelse af begæring 

om syn og skøn i december 2017 afbrød 

forældelse på ny. Der gik således mere end 

3 år fra forligsaftalen i august 2014 til be-

gæringen om syn og skøn i december 2017. 

Ejerforeningen har anført, at kravet hver-

ken er fortabt ved passivitet eller foræl-

delse. Entreprisen blev ikke afleveret ved 

færdigmeldingen af opførelsen af de nye 

kvistlejligheder over for kommunen. Entre-

prisen omfattede således andet og mere 

end blot disse lejligheder, og arbejdet med 

at færdiggøre den øvrige del af entreprisen 

fortsatte hele efteråret 2004 frem til den 

20. december 2004, som skal anses for af-

leveringsdato. Færdigmeldingen til kommu-

nen af arbejdet med etablering af kvistlej-

lighederne er ikke det samme som en fær-

digmelding af entreprisen over for bygher-

ren, og ejerforeningen modtog i øvrigt hel-

ler ikke en kopi af den færdigmelding, som 

E sendte til kommunen. Det fremgår af re-

feratet fra ejerforeningens generalforsam-

ling i oktober 2004, at ejerforeningen på 

dette tidspunkt fortsat anså arbejdet med 

tagprojektet som igangværende - om end 

med udsigt til en snarlig færdiggørelse. I 

Henning Olsens skønserklæring af 12. sep-

tember 2012 er det anført, at aflevering af 

entreprisen fandt sted den 20. december 

2004. 

Det må lægges til grund, at de første pro-

blemer med vand indtrængen viste sig i 

sommeren 2009, og at ejerforeningen 

straks efter reklamerede over manglerne 

over for E, som uden indsigelse om foræl-

delse eller passivitet gik i gang med at for-

søge at udbedre manglerne. På dette tids-

punkt var 5-årsfristen i henhold til AB 92 § 

36 endnu ikke udløbet, og E’s ansvar for 

manglerne var derfor ikke ophørt, inden 

ejerforeningen foretog reklamation. Der var 

heller ikke indtrådt forældelse, idet foræl-

delsesfristen på 3 år først begyndte at løbe 

i 2009, da ejerforeningen fik kendskab til 

manglerne. 

Det viste sig vanskeligere end forventet at 

udbedre manglerne, og de efterfølgende år 

oplevede beboere fortsat problemer med 

vandindtrængen. E forsøgte løbende og 

uden ophør at finde årsagen til utæthe-

derne og at udbedre manglerne. Hver ene-

ste gang, det blev konstateret, at proble-

merne ikke var løst, reklamerede ejerfor-

eningen straks, hvorefter E uden indsigelse 

om manglende ansvar eller om passivitet 

eller forældelse på ny forsøgte at udbedre 

manglerne. Der var aldrig tale om, at E 

meddelte, at nu var problemerne løst og af-

hjælpningsarbejdet endeligt afsluttet. E’s 

handlemåde må derfor anses for udtryk for 

en skylderkendelse, der medfører afbry-

delse af forældelsen efter forældelseslovens 

§ 15 eller § 21, stk. 5. Derfor var der ikke 

indtrådt forældelse inden indgåelsen af su-

spensionsaftalen den 7. marts 2012. 

Efter suspensionsaftalen blev der optaget et 

udenretligt syn og skøn med Henning Olsen 

som skønsmand, og da han havde afgivet 

sin skønserklæring i december 2012, blev 

der indledt forhandlinger om en forligsmæs-

sig løsning. Efter ejerforeningens afvisning 

af E’s forligstilbud anlagde ejerforeningen 

voldgiftssag den 28. juni 2013 - mindre end 

et år efter modtagelsen af skønserklærin-

gen fra Henning Olsen og afslutningen af 

parternes forligsforhandlinger. Dermedblev 

forældelsen på ny afbrudt. 

Der var derfor ikke indtrådt forældelse af 

ejerforeningens krav mod E, da voldgiftssa-

gen blev hævet på baggrund af forligsafta-

len i august 2014. Forligsaftalen må anses 

for omfattet af forældelseslovens § 5, stk. 
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1, nr. 3, eller en skylderkendelse, som i 

hvert fald medfører afbrydelse af forældel-

sen i medfør af § 15. 

Ved forligsaftalen havde E påtaget sig at 

udbedre manglerne, men E havde fortsat 

svært ved at løse problemerne. I 2016 blev 

alle altandørene udskiftet, men det viste sig 

ikke at være tilstrækkeligt, for problemerne 

med vandindtrængen fortsatte. I sommeren 

2017 var parterne enige om, at E ikke 

havde afsluttet arbejdet med udbedring af 

manglerne, men der opstod uenighed om 

kvaliteten af de afhjælpningsforanstaltnin-

ger, som E allerede havde foretaget. Par-

ternes samarbejde ophørte i juni 2017, da 

ejerforeningen havde indhentet en uaf-

hængig vurdering fra R fra R A/S og frem-

lagt hans tilsynsnotat af 23. maj 2017. Der 

gik mindre end et år fra dette tidspunkt til 

ejerforeningens henvendelse til Voldgifts-

nævnet den 6. december 2017 med an-

modning om syn og skøn - hvorved foræl-

delsesfristenblev afbrudt på ny. Der gik 

også mindre end et år fra afslutningen af 

sagen om syn og skøn til indgivelsen af kla-

geskriftet af 4. august 2019, hvorved der 

på ny skete afbrydelse af forældelsesfri-

sten. 

Det er ikke rigtigt, når E hævder, at den 

nye voldgiftssag handler om andre mangler 

end den gamle sag, som blev afsluttet efter 

forligsaftalen i 2014. Der har hele tiden væ-

ret tale om de samme mangler - nemlig 

vandindtrængen i ejendommen som følge 

af håndværksmæssige fejl ved udførelsen 

af tagentreprisen. Det er disse mangler, 

som E gennem alle årene har forsøgt at ud-

bedre. Det har blot vist sig, at E ikke ev-

nede at finde skadesårsagerne og udbedre 

dem ordentligt trods de mange forsøg. Lige 

siden ejerforeningen reklamerede over 

utætheder i taget første gang, har ejerfor-

eningens krav været det samme - at mang-

lerne blev udbedret, således at man fik et 

tag uden utætheder og heraf følgende pro-

blemer med vandindtrængen og fugt i nogle 

af lejlighederne. Herudover har det været 

et krav, at de vandskader på ejendommen, 

som var forårsaget af vand og fugt, skulle 

udbedres. Når betalingspåstanden i den nye 

voldgiftssag er større end i den første sag, 

skyldes det alene, at skaderne og prisen for 

at udbedre dem er større end først antaget. 

5. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. reklamation og forældelse 

Voldgiftsretten lægger til grund, at entrepri-

sen med renovering af ejerforeningens tag 

ikke alene bestod af etablering af nye kvist-

lejligheder i ejendommen, men også en 

række andre væsentlige opgaver, og at 

færdiggørelsen af kvistlejlighederne i for-

året 2004 derfor ikke var ensbetydende 

med, at arbejdet var færdigt. E foretog al-

drig færdigmelding af entreprisen over for 

ejerforeningen, som derfor heller ikke 

havde anledning til at indkalde til en afleve-

ringsforretning efter reglerne i AB 92 § 28. 

Voldgiftsretten finder, at den heraf følgende 

usikkerhed om afleveringstidspunktet er E’s 

risiko, og at det efter bevisførelsen i øvrigt 

må lægges til grund, at arbejdet ikke var 

afsluttet før den 20. december 2004 som 

hævdet af ejerforeningen. Det er herefter 

voldgiftsrettens opfattelse, at afleveringen 

af entreprisen fandt sted den 20. december 

2004. 

Efter bevisførelsen, herunder navnlig ind-

holdet af parternes korrespondance om 

manglerne, finder voldgiftsretten det bevist, 

at de første problemer med vandindtræn-

gen blev observeret allerede i 2008, og at 

ejerforeningen straks reklamerede over 

disse mangler over for E. Reklamation over 

manglerne har således fundet sted inden 

udløbet af reklamationsfristen på 5 år i 

henhold til AB 92 § 36, og der er ikke 

grundlag for E’s indsigelse om, at ejerfor-

eningen ikke skulle have reklameret uden 

ugrundet ophold efter at have opdaget pro-

blemerne. Der var da heller ikke tale om, at 

E gjorde indsigelse om passivitet, da man 

modtog klagerne over manglerne fra ejer-

foreningen eller tog forbehold herom. 

Tværtimod reagerede E prompte med for-

søg på afhjælpning af manglerne for egen 
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regning. Dette gentog sig, da der efter E’s 

afhjælpningsforsøg i 2008 på ny opstod 

problemer med vandindtrængen i somme-

ren 2009 og de følgende år. Det er herefter 

voldgiftsrettens konklusion, at E’s indsigel-

ser om passivitet ikke kan tagestil følge. 

Ejerforeningens krav om erstatning for 

mangler, som følge af håndværksmæssige 

fejl ved det udførte arbejde, forældes efter 

3 år, og forældelsesfristen regnes fra det 

tidspunkt, hvor ejerforeningen vidste eller 

burde vide, at den havde et krav mod E, jf. 

forældelseslovens § 3, stk. 2. Som anført 

blev ejerforeningen opmærksom på, at der 

var mangler i form af utæthed mv. i taget 

allerede i 2008 - og ejerforeningen fik der-

med kendskab til grundlaget for sit krav på 

dette tidspunkt. Derfor skal forældelsesfri-

sten som udgangspunkt regnes fra det tids-

punkt i 2008, hvor ejerforeningen blev op-

mærksom på problemet. Det betyder, at 

der indtrådte forældelse af ejerforeningens 

krav mod E i 2011, medmindre forældelses-

fristen forinden blev afbrudt eller udskudt. 

Voldgiftsretten finder, at E’s positive indstil-

ling til ejerforeningens synspunkt om, at E 

var ansvarlig for manglerne, og at E var 

forpligtet til at afhjælpe manglerne for egen 

regning, ikke har karakter af en skylderken-

delse, som har den præcision med hensyn 

til erkendelse af kravet og dets størrelse, 

som er nødvendig for at kunne medføre af-

brydelse af forældelsen i medfør af foræl-

delseslovens § 15. E’s erkendelse af ansvar 

for manglerne og gentagne afhjælpnings-

forsøg i perioden 2008-2011 har derfor ikke 

afbrudt forældelsen efter § 15. Ansvarser-

kendelsen og de løbende bestræbelser på 

for egen regning at udbedre skadesårsagen 

og afhjælpe manglerne medførte derimod 

foreløbig afbrydelse af forældelsen i medfør 

af lovens § 21, stk. 5, eller denne bestem-

melses analogi, idet E herved udviste en 

sådan grad af imødekommenhed over for 

ejerforeningens krav, at ejerforeningen 

havde føje til at antage, at kravet ville blive 

honoreret fuldt ud, uden at det var nødven-

digt at anlægge voldgiftssag mod E. I perio-

der, hvor E forsøgte at udbedre skadesårsa-

gen og afhjælpe manglerne, havde ejerfor-

eningen derfor ikke anledning til at anlægge 

voldgiftssag med henblik på at afbryde for-

ældelsen, og efter § 21, stk. 5, kunne for-

ældelse tidligst indtræde et år efter det 

tidspunkt, hvor E senest havde afsluttet 

forsøg på fuldt ud at imødekomme ejerfor-

eningens krav om afhjælpning af manglerne 

for egen regning. 

Efter bevisførelsen, herunder parts- og vid-

neforklaringerne og den fremlagte korre-

spondance om manglerne, finder voldgifts-

retten det godtgjort, at der på intet tids-

punkt siden de første afhjælpningsforsøg i 

2008 har været en periode på et år, hvor E 

ikke har været i gang med forsøg på at 

finde skadesårsagen og afhjælpe manglerne 

for egen regning. Der har således ikke væ-

ret nogen periode af en varighed af et år, 

efter afslutningen af E’s seneste forsøg på 

afhjælpning, inden påbegyndelse af nye 

forsøg i erkendelse af, at det seneste forsøg 

ikke var tilstrækkeligt. Det gælder også i 

perioden efter 2011, hvor den 3-årige for-

ældelsesfrist i henhold til § 3 ellers må an-

ses for udløbet. Det følger derfor af foræl-

delseslovens § 21, stk. 5, eller denne be-

stemmelses analogi, at der ikke var ind-

trådt forældelse af ejerforeningens krav 

mod E, da parterne indgik suspensionsafta-

len den 7. marts 2012. 

Det var et led i parternes forligsforhandlin-

ger og E’s bestræbelser på at udbedre 

manglerne, at de blev enige om at gennem-

føre et udenretligt syn og skøn med Hen-

ning Olsen som skønsmand og at lade E 

forsøge at afhjælpe de mangler, som blev 

påpeget i Henning Olsens skønserklæring. 

Efter forligstilbuddet fra E’s advokat om be-

taling af 200.000 kr. til fuld og endelig af-

gørelse og den samtidige ophævelse af su-

spensionsaftalen den 30. april 2013 kunne 

der derfor ikke indtræde forældelse af ejer-

foreningens krav mod E, hvis ejerforenin-

gen afbrød forældelsen inden et år fra dette 

tidspunkt, jf. forældelseslovens § 21, stk. 
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5. 1-årsfristen var således ikke udløbet, da 

ejerforeningen anlagde voldgiftssag om 

manglerne ved taget den 28. juni 2013. 

Voldgiftssagen sluttede efter forligsaftalen i 

august 2014. I forligsaftalen er størrelsen 

af ejerforeningens krav mod E ikke fastlagt, 

og forliget er derfor ikke udtryk for en så-

dan anerkendelse af kravets eksistens og 

størrelse, som opfylder betingelserne i for-

ældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Det er 

heller ikke tilstrækkeligt til afbrydelse af 

forældelsen i medfør af lovens § 15. Der-

imod er det voldgiftsrettens opfattelse, at 

forliget, i sammenhæng med E’s efterføl-

gende fornyede bestræbelser på at finde 

skadesårsagerne og udbedre manglerne og 

vandskaderne for egen regning, er tilstræk-

keligt til foreløbig afbrydelse af forældelsen 

i medfør af § 21, stk. 5, eller denne be-

stemmelses analogi, idet ejerforeningen 

ikke havde anledning til på ny at anlægge 

voldgiftssag med henblik på fornyet afbry-

delse af forældelsen i den periode, hvor E 

forsøgte at leve op til sine forpligtelser i 

henhold til forliget. 1 denne periode havde 

ejerforeningen således føje til at antage, at 

alle mangler ville blive udbedret af E for 

egen regning, og at der derfor ikke ville 

være behov for iværksættelse af retslige 

skridt for at opnå fuld dækning for de ska-

der og det tab, som manglerne havde med-

ført. 

E fortsatte uden ophør sit arbejde med at 

identificere og udbedre manglerne og de 

vandskader, som manglerne havde medført 

i perioden fra indgåelsen af forligsaftalen i 

2014 og frem til parternes afbrydelse af 

samarbejdet omkring den 1. juni 2017. E’s 

rådgiver, …, har i sin vidneforklaring for 

voldgiftsretten givet udtryk for, at E ikke 

selv anså dette arbejde for afsluttet, da 

samarbejdet mellem parterne ophørte om-

kring den 1. juni 2017. 1-årsfristen i hen-

hold til forældelseslovens § 21, stk. 5, be-

gyndte derfor ikke at løbe før tidligst den 1. 

juni 2017, og inden udløbet af denne frist 

indgav ejerforeningen anmodning om syn 

og skøn til Voldgiftsnævnet den 6. decem-

ber 2017, hvorved der på ny skete foreløbig 

afbrydelse af forældelsen, jf. forældelseslo-

vens § 21, stk. 4. 

1-årsfristen i henhold til forældelseslovens 

§ 21, stk. 4, begyndte at løbe ved afslutnin-

gen af sagen om optagelse af syn og skøn 

ved Voldgiftsnævnet. Da den seneste sup-

plerende skønserklæring blev afgivet af 

skønsmanden Bjarne Rasmussen den 27. 

februar 2019, og da nærværende voldgifts-

sag blev anlagt den 4. august samme år - 

og dermed inden udløbet af fristen på 1 år, 

er det voldgiftsrettens opfattelse, at denne 

voldgiftssag er anlagt, inden forældelse er 

indtrådt. 

Voldgiftsretten finder, at det er uden betyd-

ning for resultatet, at ejerforeningen ikke 

før gennemførelsen af Bjarne Rasmussens 

skøn har været i stand til at præcisere stør-

relsen af sit krav mod E. Voldgiftsretten be-

mærker herved, at der efter voldgiftsret-

tens opfattelse i hele perioden har været 

tale om samme mangler og samme krav - 

nemlig de mangler ved tagentreprisen, som 

skyldtes mangelfuld projektering eller udfø-

relse af arbejdet med vandindtrængen samt 

fugt- og vandskader til følge. Disse mangler 

har ejerforeningen hele tiden krævet ud-

bedret eller erstattet af E, som frem til op-

høret af parternes samarbejde ca. den 1. 

juni 2017 havde påtaget sig ansvaret for 

manglerne og vist vilje til selv at afhjælpe 

manglerne for egen regning. Det kan såle-

des ikke føre til et andet resultat, at begge 

parter havde undervurderet manglerne og 

skadernes omfang og prisen for at udbedre 

dem, indtil de modtog skønserklæringerne 

fra Bjarne Rasmussen. Voldgiftsretten fin-

der derfor heller ikke grundlag for at for-

tolke forligsaftalen fra 2014, som lå tilgrund 

for afslutningen af den første voldgiftssag, 

på den måde, at den skulle angå andre 

mangler og krav end dem, der er omfattet 

af nærværende sag. 
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På den anførte baggrund er det voldgiftsret-

tens konklusion, at ingen del af ejerforenin-

gens krav mod E er ophørt ved passivitet 

eller forældelse. 

6. Parternes hovedsynspunkter om 

egen skyld 

E har gjort indsigelse om, at i hvert fald en 

del af manglerne må tilskrives ejerforenin-

gens misligholdelse af sin vedligeholdelses-

forpligtelse, navnlig for så vidt angår fuger 

omkring vinduer mv. Endvidere har ejerfor-

eningen selv deltaget i projekteringen i for-

bindelse med udskiftningen af terrassedøre 

i 2016, og det skyldes et ønske fra ejerfor-

eningens repræsentant, arkitekt …, at op-

kanten under terrassedørene blev for lav. 

Ejerforeningen er derfor selv medansvarlig 

for manglerne og vandskaderne. 

Ejerforeningen har bestridt egen skyld med 

henvisning til, at det er udokumenteret, at 

nogen del af skaderne skyldes mislighol-

delse af vedligeholdelsesforpligtelsen. Det 

bestrides endvidere, at ejerforeningen har 

deltaget i projekteringen, herunder beslut-

ningen om opkant under terrassedørene. 

7. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. egen skyld 

Ejerforeningen har ikke været repræsente-

ret af egen ekstern rådgiver i forbindelse 

med gennemførelsen af entreprisen eller E’s 

gentagne forsøg på at finde årsagen til pro-

blemerne med vand og fugt og udbedre 

manglerne og de skader, som var forårsa-

get af vandindtrængen i bygningen. Først i 

2017 engagerede ejerforeningen sin egen 

rådgiver - R fra R A/S. Under disse om-

stændigheder skærpes kravet til E’s bevis 

for, at en uheldig projektering skyldes ejer-

foreningens valg af løsningsmodel. I denne 

situation påhviler der således også entre-

prenøren et særligt ansvar for at orientere 

bygherren om de risici, der kan være for-

bundet med en løsningsmodel, som bygher-

ren eventuelt måtte have givet udtryk for 

ønske om. 

Efter den fremlagte korrespondance og for-

klaringerne for voldgiftsretten finder vold-

giftsretten det ikke godtgjort, at nogen af 

de projekteringsfejl, herunder fejl i forbin-

delse med E’s afhjælpningsforsøg, som er 

beskrevet i skønserklæringerne, skyldes 

ejerforeningens valg af løsningsmodel. Det 

er heller ikke bevist, at manglende vedlige-

holdelse er årsag eller medvirkende årsag 

til de meget betydelige problemer med 

vandindtrængen og heraf følgende vand-

skader på ejendommen, som viste sig gan-

ske få år efter færdiggørelsen af entrepri-

sen, og som har været forsøgt afhjulpet lige 

siden. 

Det er herefter voldgiftsrettens konklusion, 

at der ikke er grundlag for E’s indsigelser 

om ejerforeningens egen skyld. 

8. Parternes hovedsynspunkter om 

kravets størrelse 

Ejerforeningens krav om betaling af 

6.770.941 kr. er sammensat af følgende 

poster: 

Udbedringsudgifter på i alt 6.450.387 kr. 

ifølge skønserklæringer, sammensat af føl-

gende underposter: 

- udbedringsudgifter (ud-

vendige): 

3.248.089 

kr. 

- udbedringsudgifter (ind-

vendige): 

396.440 kr. 

- udbedringsudgifter (ind-

vendige for 3 lejligh.) 

402.000 kr. 

- projektering: 190.000 kr. 

- tilsyn: 260.000 kr. 

- strakstillæg: 500.000 kr. 

- vinterforanstaltninger: 163.781 kr. 

- moms 1.290.077 

kr. 

I alt: 6.450.387 

kr. 
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Hertil kommer de udgifter, som ejerforenin-

gen har afholdt for allerede gennemførte 

udbedringsforanstaltninger, og som er do-

kumenteret ved faktura fra firmaet X. Der 

er tale om et beløb på 129.250 kr. Endvi-

dere er der dokumenteret udgifter til afvær-

geforanstaltninger, udført af … Entreprise 

A/S. Der er tale om 11.025 kr. for opsæt-

ning af såkaldte »soldater« for at under-

støtte bærende tagbjælker, som var svært 

angrebet af råd og svamp, og hvor der der-

for var risiko for sammenstyrtning. 

Yderligere gør ejerforeningen krav om beta-

ling af en konventionalbod på 100.000 kr. 

for misligholdelse af forligsaftalen fra 2014 

og om betaling af udgifter på 9.007,50 kr. 

til genhusning af en beboer, hvis lejlighed 

var svært angrebet af skimmelsvamp. 

Endelig er der også et krav om erstatning 

for den udgift på 57.375 kr., som ejerfor-

eningen har afholdt for den vurdering (»se-

cond opinion«) fra R fra R A/S, hvorved 

ejerforeningen erfarede, at E’ s afhjælpning 

af mangler ikke var i orden, og som var 

grundlaget for, at ejerforeningen indså, at 

det var nødvendigt at gå videre med sagen 

ved gennemførelse af syn og skøn. Hertil 

kommer udgiften på 13.896,25 kr., som 

ejerforeningen har betalt for fugt- og skim-

melsvampeundersøgelsen, der blev udført 

af …, … Rådgivning. 

Kravene kan altså sammenfattes således: 

- Udbedringsudgifter ifølge 

Bjarne Rasmussens skøns-

erklæring: 

6.450.387 

kr. 

- Afholdte udgifter for ar-

bejde udført af X: 

129.250 

kr. 

- Afholdte udgifter for op-

sætning af »soldater«: 

11.025 kr. 

- Konventionalbod for mis-

ligholdelse af forlig: 

100.000 

kr. 

- Genhusning af beboer: 9.007 kr. 

- Erklæring fra R: 57.375 kr. 

- Erklæring fra …: 13.896 kr. 

I alt: 6.770.941 

kr. 

Ejerforeningen har anført, at der ikke er 

grundlag for at nedsætte betalingskravet. 

Hvad særligt angår udbedringsudgifterne i 

henhold til skønserklæringen er det ikke til-

strækkeligt, når E under sagen har kritise-

ret skønsmandens skøn. Der er ikke påvist 

fejl eller mangler i skønserklæringen. Seriøs 

kritik af en skønsmands vurdering af ud-

bedringsudgifternes størrelse må forud-

sætte, at skønsmanden får lejlighed til 

kommentere kritikken, og denne forudsæt-

ning er ikke opfyldt i det foreliggende til-

fælde. På nuværende tidspunkt har ejerfor-

eningen endnu ikke udført det projekt med 

udbedring og afhjælpning af manglerne, 

som skønsmanden har anbefalet, men kun 

udført de mest nødvendige og uopsættelige 

midlertidige foranstaltninger. 

Grundlaget for konventionalboden på 

100.000 kr. er parternes forligsaftale fra 

2014. E har misligholdt forliget ved ikke at 

udbedre manglerne inden for den aftalte 

tidsramme. Udgifterne til genhusning angår 

vidnet …, hvis lejlighed var ubeboelig som 

følge af skimmelsvamp og opsætning af 

»soldater« i hendes lejlighed. På et tids-

punkt stod der 15 »soldater« i hendes lej-

lighed på 65 m2 for at afværge nedstyrt-

ningsfare. Hun blev tilbudt genhusning i 

længere tid, men afslog. Det er grunden til, 

at udgiften ikke er større. Genhusningen 

dækker derfor kun en periode på 8 uger á 

150 EUR pr. uge 

E har anfægtet skønsmandens vurdering af 

udbedringsudgifternes størrelse med hen-

visning til, at en væsentligt billigere løsning 

er mulig, og at der ikke er grund til at for-

mode, at det afhjælpningsprojekt, som han 

har foreslået, nogensinde vil blive gennem-

ført. Det er da også bemærkelsesværdigt, 

at projektet endnu ikke er sat i værk, selv 

om skønsmanden lagde til grund, at det var 

nødvendigt at igangsætte det straks, såle-

des som det også afspejles i hans antagelse 
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om, at der skal betales både strakstillæg og 

vinterforanstaltninger. Det er ikke rimeligt, 

at E - som allerede har afholdt betydelige 

udgifter til afhjælpning af mangler - nu 

yderligere skal betale et beløb, som væ-

sentligt overstiger ejerforeningens forven-

tede faktiske udgifter til afhjælpning af 

mangler. 

Konventionalboden på 100.000 kr. angår 

opfyldelse af forligsaftalen fra 2014 inden 

for de aftalte tidsterminer. E har imidlertid 

ikke misligholdt vilkårene i denne aftale, 

men tværtimod udført de afhjælpningsfor-

anstaltninger, som blev anvist af Henning 

Olsen uden forsinkelse. Derfor havde ejer-

foreningen heller ikke anledning til at varsle 

opkrævning af bod for at få E til at udføre 

sine pligter i henhold til forliget, og sådan 

varsling fandt da heller ikke sted. Det er så-

ledes først under denne voldgiftssag, at 

ejerforeningen har fundet anledning til at 

gøre krav på betaling af konventionalboden. 

Efter E’s opfattelse har ejerforeningen ikke 

dokumenteret, at de afholdte rådgiverudgif-

ter til R og … var rimelige og nødvendige. 

Hvad angår udgiften til genhusning af en 

beboer er der tale om et indirekte tab, som 

ikke kan kræves erstattet, jf. AB 92 § 35, 

stk. 2. 

9. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat vedr. kravets størrelse 

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten 

ikke grundlag for at tilsidesætte skønsman-

dens vurdering af udbedringsbehovet og 

skøn over de udgifter, der vil v ære forbun-

det med gennemførelse af den nødvendige 

afhjælpning af de skader, som manglerne 

har medført. Voldgiftsretten bemærker her-

ved, at E, som uden succes selv har forsøgt 

at udbedre manglerne og afhjælpe ska-

derne over en længere årrække, ikke har 

fremlagt noget, som giver anledning til be-

rettiget tvivl om rimeligheden af skønsman-

dens konklusioner. E har haft mulighed for 

at konfrontere skønsmanden med sine 

synspunkter om billigere alternativer til de 

løsninger, som skønsmanden har anvist, og 

for at bede ham kommentere disse syns-

punkter, men det er ikke sket. 

Voldgiftsretten kan dog tilslutte sig E’s 

synspunkter om, at der ikke er grundlag for 

et strakstillæg på 500.000 kr. + moms og 

et vintertillæg på 163.781 kr. + moms. 

Voldgiftsretten lægger herved vægt på, at 

der er tale om tillæg, som hviler på en for-

udsætning om, at afhjælpningsprojektet 

omgående sættes i gang, og at dette fak-

tisk ikke er sket. Det må derfor lægges til 

grund, at det er muligt at tilrettelægge pro-

jektet på en måde, som betyder, at udgifter 

til tillæg af denne karakter ikke er nødven-

dige. Kravet skal derfor reduceres med 

disse beløb, som udgør i alt 829.726 kr. 

Der er ikke fremlagt nærmere oplysninger 

om det arbejde, som er udført af X for i alt 

129.250 kr. Af den grund, og da der ikke 

kan bortses fra muligheden for, at der er 

tale om arbejde, som er indeholdt i skøns-

mandens vurdering af det samlede arbejde 

med udbedring af mangler, er det voldgifts-

rettens opfattelse, at ejerforeningen ikke 

har krav på betaling af denne udgift ved si-

den af de samlede udbedringsomkostninger 

ifølge skønsmandens opgørelse. Ejerfor-

eningens krav skal derfor også reduceres 

med dette beløb. 

Af de grunde, som E har anført, finder vold-

giftsretten, at ejerforeningen ikke har krav 

på betaling af den konventionalbod, som 

var aftalt mellem parterne i forligsaftalen 

fra 2014. Ejerforeningens krav skal derfor 

også reduceres med beløbet på 100.000 kr. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten 

tilgrund, at udgifterne til genhusning af vid-

net … var nødvendige og rimelige, og der er 

ikke tale om indirekte tab i henhold til AB 

92 § 35, stk. 2. E’s indsigelse imod denne 

udgiftspost tages derfor ikke til følge. 

Efter konklusionerne om fejl og mangler 

ved det arbejde, som E havde udført, her-

under om afhjælpningsforanstaltningernes 

utilstrækkelighed, i tilsynsnotatet af 23. 
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maj 2017 fra R, finder voldgiftsretten, at 

ejerforeningens udgift til R A/S var rimelig 

og nødvendiggjort af de mangler, som E var 

ansvarlig for. Ejerforeningen har derfor 

også krav på erstatning for denne rådgiver-

udgift. Det samme gælder om ejerforenin-

gens udgift til … ’s rapport om fugt og skim-

melsvamp i bygningen. E’s indsigelser imod 

disse udgiftsposter tages derfor heller ikke 

til følge. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten 

endvidere til grund, at opsætning af »solda-

ter« for at afværge sammenstyrtning på 

grund af råd og svampeangreb i bærende 

konstruktioner var en nødvendig foranstalt-

ning som følge af de vandskader, som E’s 

mangelfulde arbejde havde medført. Derfor 

er E også erstatningsansvarlig for udgiften 

hertil. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at 

ejerforeningen er berettiget til det frem-

satte erstatningskrav med følgende redukti-

oner: 

- strakstillæg og vintertil-

læg: 

829.726 kr. 

- faktura fra X: 129.250 kr. 

- konventionalbod: 100.000 kr. 

Reduktioner i alt: 1.058.976 

kr. 

Ejerforeningen har herefter krav på et er-

statningskrav, som kan opgøres således: 

6.770.941 kr. 

÷ 1.058.976 kr. 

= 5.711.965 kr. 

10. Sammenfatning og konklusion 

Ejerforeningen har et erstatningskrav på 

5.711.965 kr. mod E som følge af mangler 

ved tagentreprisen, som E udførte for ejer-

foreningen og færdiggjorde i 2004. Ejerfor-

eningens erstatningskrav er ikke ophørt ved 

passivitet eller forældelse. 

Ejerforeningens betalingspåstand tages der-

for til følge med dette beløb. Beløbet skal 

betales med tillæg af procesrente som ne-

denfor bestemt. 

Efter sagens udfald og forløb skal E betale 

sagsomkostninger til ejerforeningen. Efter 

sagsgenstandens størrelse og sagens om-

fang og resultat fastsættes sagsomkost-

ningsbeløbet til 368.384 kr., heraf 250.000 

kr. til dækning af advokat udgifter og 

118.384 kr. til dækning af de udgifter til 

syn og skøn samt afhjelmning af skønser-

klæringer som foreløbigt er afholdt af ejer-

foreningen [fodnote med korrektion af 

nogle omkostningsbeløb udeladt]. 
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Hvilken betydning har HE’s manglende tilsyn for ekstrakrav?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.10.1 

Som gengivet i TBB 2020.823 / Sag nr. C-14951 

Underentrepenør UE (advokat Jesper Nør-

gaard) mod Hovedentrepenør HE (advokat 

Cristine Ussing) 

1. Indledning 

Mellem klageren, Tømrermester … A/S 

(herefter UE) og indklagede, … A/S (heref-

ter HE) er der opstået en tvist om det øko-

nomiske mellemværende i forbindelse med 

to forskellige entrepriser på henholdsvis … 

Gymnasium og … Hovedgade. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af tømrerme-

ster Michael Simonsen, ingeniør Kim Peters 

og landsdommer Finn Morten Andersen, 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren (UE) har nedlagt endelig påstand 

om, at Indklagede (HE) tilpligtes at betale 

UE kr. 402.523,73 med tillæg af rente med 

2 % pr. måned af 77.039,15 fra den 

30.5.2017, af kr. 166.604,46 fråden 

30.07.2017, af kr. 252.037,27 fra den 

30.08.2017 og af 402.523,73 fråden 

30.10.2017 alle tilbetaling sker. I forbin-

delse med proceduren er påstandsbeløbet 

nedsat til 386.273,73 kr. 

Indklagede har nedlagt påstand om frifin-

delse. 

Indklagede har tillige nedlagt selvstændig 

påstand om, at klager tilpligtes at betale 

155.517,84 kr. ekskl. moms med tillæg af 

renter fra sagens anlæg til betaling sker. 

Hovedforhandling har fundet sted den 26. 

juni og 29. juni 2020 i Voldgiftsnævnets lo-

kaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 Kø-

benhavn V. 

A (fra UE), … (fra HE), C (fra HE), … (fra 

UE), … (fra UE), F (fra UE), … (fra HE), og 

G (fra HE), J (fra HE), … (fra HE), M (fra 

HE) og … (fra HE) har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. Der er endvidere 

sket afhjemling af skønsmand Jack Sejr. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

3. Kort sagsfremstilling 

Denne voldgiftssag vedrører en række krav, 

som udspringer af to entrepriseforhold på … 

Hovedgade og … Gymnasium, hvor HE har 

været hovedentreprenør, og hvor UE har 

været antaget som underentreprenør til at 

forestå tømrerarbejde. UE har rejst krav om 

betaling for fakturerede arbejder, der til 

dels består i ekstraarbejder. HE, der til dels 

har anerkendt UE’s krav, har gjort en 

række modkrav gældende. Kravene er nær-

mere beskrevet under voldgiftsrettens be-

mærkninger. 

4. Procedure 

Parterne har afleveret henholdsvis på-

standsdokument og sammenfattende pro-

cesskrift og har i det væsentlige procederet 

i overensstemmelse hermed. 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

I det følgende gennemgås de enkelte krav 

efterfulgt af en samlet opgørelse. Da par-

terne skiftevis har opgjort deres krav inkl. 

og ekskl. moms, opgøres beløbene både 

med og uden moms. 

A. Opgørelse af UE’s tilgodehavender. 

1. Faktura 84589 (61.631,32 kr. ekskl. 

moms, 77.039,15 kr. inkl. moms) 
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Fakturaen vedrører UE’s krav på betaling 

for ekstraarbejde vedrørende montering af 

taghætter. Parterne er uenige om, hvorvidt 

UE kan kræve betaling for ekstraarbejder 

vedrørende denne opgave. 

De først monterede taghætter var af forkert 

dimension, og det var derfor nødvendigt at 

udskifte dem. Spørgsmålet er, hvem af par-

terne der skal bære risikoen for, at de først 

monterede taghætter var af forkert dimen-

sion. 

Af Arbejdsbeskrivelse & Bygningsbeskrivel-

ser af 10. juli 2015, som er en del af par-

ternes aftalegrundlag fremgår af pkt. 4.5 i 

beskrivelsen af tagdækning under tømrer-

entreprisen, at »Der skal koordineres med 

VVS- og ventilationsentreprenør«. Projekt-

materialet indeholder intet om dimensionen 

på taghætter. 

Af byggemødereferat 04 den 21. september 

2016 fremgår følgende under pkt. 8: »Tag-

gennemføring D (fra ventilationsentrepre-

nøren) har ikke kontaktet J endnu. Ventila-

tionsentreprenøren har fremsendt datablad 

på taggennemføring til HE. Det er aftalt at 

D selv kontakter J, så de kan koordinere 

hvornår de skal i. Placering er vist på tag-

plan.« 

Efter de forklaringer, der er afgivet af A (fra 

UE) og F (fra UE), må det lægges til grund, 

at det ikke lykkedes at få en aftale med D, 

ventilationsentreprenøren. Ifølge A (fra UE) 

mødte D ikke op til et aftalt møde. Da UE 

ikke havde nogen ide om størrelsen, og da 

hætterne skulle monteres samtidigt med 

taget, valgte man at montere nogle. F (fra 

UE) har forklaret, at taget blev lagt i okto-

ber/november, og at man vurderede stør-

relsen på hætter ud fra den bredde, der 

var. Man valgte taghætterne i dimensionen 

200-250 mm Ø. Han har også forklaret, at 

M (fra HE) blev spurgt utallige gange, og at 

han oplyste dimensionen til 200-250 mm Ø. 

M (fra HE) har forklaret, at han ikke har op-

lyst om størrelsen på taghætter. 

Af en mail den 14. december 2016 fremgår, 

at D, ventilationsentreprenøren, efter aftale 

med M (fra HE) sendte oplæg til taghætter, 

og det fremgår, at M (fra HE) videresendte 

denne til UE den 15. december 2016. Af 

den førstnævnte mail fremgår blandt andet: 

»Gennemføringer er kun et forslag, da tag-

tømreren bør stå for dette i forbindelse med 

de huller, som skal laves i taget. Der er 

ikke membraner til tætning af undertag + 

dampspærre med. Der kan bruges standard 

produkter. Taghætter er samme pris uanset 

model (VHA + VHP), så det er helt op til 

bygherre at bestemme. Taghætte til afkast 

fra »…« er ø315 og ikke markeret, men der 

er datablad med mål på alle dimensionerne. 

Hvis tagtømrer laver hullerne og inddæk-

ningerne, kan vi bare smide hætterne op 

med kran efterfølgende. Vi kan montere alt 

vores rørføring indefra loftsrum på nær 

selve hætterne.« 

Det står ikke klart for voldgiftsretten, om 

denne mail er sendt før eller efter, at de 

første taghætter var monteret sammen 

med taget, men voldgiftsretten lægger efter 

indholdet og oplysningerne i sagen til 

grund, at denne mail vedrører de nye tag-

hætter, som blev monteret efterfølgende. 

Det fremgår, at HE har betalt for de nye ta-

ghætter, som har kostet 48.232 kr. ekskl. 

moms. 

Voldgiftsretten finder, at en række forhold 

er uoplyst, men at UE har begået en fejl 

ved ikke at sikre sig, at det var de rigtige 

taghætter, der blev monteret sammen med 

monteringen af taget. Det må imidlertid 

lægges til grund, at HE bærer et medansvar 

som følge af svigtende tilsyn. Under disse 

omstændigheder finder voldgiftsretten at 

parterne bør dele den ekstraudgift, som op-

stod ved, at det blev nødvendigt at udskifte 

de først monterede taghætter. 

Da det ikke er godtgjort, at UE’s beløbsop-

gørelse på 61.61,32 kr. ekskl. moms er uri-

melig, lægges denne til grund. Herefter, og 
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da HE har afholdt udgiften til nye taghæt-

ter, udgør den samlede ekstraomkostning 

ca. 110.000 kr. ekskl. moms. Hver part skal 

således bære ca. 55.000 kr., hvorfor HE 

skal betale skønsmæssigt 10.000 kr. ekskl. 

moms til UE. 

2. Faktura 84685 (71.652,25 kr. ekskl. 

moms, 89.565,31 inkl. moms) 

HE har ikke bestridt denne faktura, som er 

udstedt af UE, men HE har gjort gældende, 

at der er betalt et beløb på 14.652,25 kr. til 

delvis udligning af fakturaen. 

Voldgiftsretten bemærker, at det ikke er 

dokumenteret ved sagens bilag, at der er 

sket betaling, eller at beløbet, i det omfang 

det måtte være betalt, ikke allerede indgår 

i opgørelsen over parternes mellemvæ-

rende. Betalingen er heller ikke sandsynlig-

gjort ved de afgivne forklaringer. 

Der kan derfor ikke gives indklagede med-

hold i, at dette beløb skal fradrages i par-

ternes økonomiske mellemværende. 

3. Faktura 84750 (68.346,25 kr. ekskl. 

moms, 85.432,81 inkl. moms) 

HE har ikke bestridt dette beløb, der er 

restbetaling af a conto nr. 6 i henhold til 

faktura 84750, som er udstedt af UE. HE 

har anført, at betaling er tilbageholdt som 

følge af HE’s modkrav. 

Fakturaen, der havde forfaldsdato den 30. 

august 2017, skal derfor betales af HE. 

4. Faktura 86064 (70.000,00 kr. ekskl. 

moms, 87.500,00 inkl. moms) 

Beløbet udgør et tilbageholdt restbeløb på 

en acontofaktura fra UE vedrørende sep-

tember 2017 på i alt 299.814,81 kr. HE har 

anført, at betaling er tilbageholdt som følge 

af HE’s modkrav. 

HE har anerkendt den beløbsmæssige op-

gørelse af kravet, der forfaldt til betaling 

den 30. oktober 2017, hvorfor beløbet skal-

betales af HE. 

5. ekstraarbejder på loft i hal på … Gymna-

sium (89.676,00 kr. ekskl. moms, 

112.095,00 kr. inkl. moms) 

UE har krævet ekstrabetaling som følge af, 

at de omhandlede lofter ikke kunne udføres 

i overensstemmelse med udbudsmaterialet. 

Det har været nødvendigt at anvende et 

større antal skinner til ophæng, og at fore-

tage tilpasning af T-plader i videre omfang 

end forudsat. 

Af arbejdsbeskrivelsen vedrørende de ned-

hængte lofter fremgår, at entreprisen om-

fatter levering og montering af træbetonlof-

ter med pålimet 18 mm isolering monteret 

på C60-stålskinnesystem. Det fremgår vi-

dere af pkt. 4.6., at entreprenøren inden 

arbejdet påbegyndes ved visuel og måle-

kontrol skal sikre sig, at forudsætningerne 

for konditionsmæssig udførelse af eget ar-

bejde er til stede og straks rette henven-

delse til entreprenøren, hvis dette ikke er 

tilfældet. 

Af pkt. 4.7. om projektering fremgår videre 

blandt andet: »Der påregnes ekstra bære-

skinner projektering af specialplader. Til-

pasningsplader tilvirkes af standardplader 

på stedet i henhold til projektmaterialet.« 

Det er videre under pkt. 4.8 anført, at »Der 

påregnes ikke projektering af specialplader. 

Tilpasningsplader tilvirkes af standardplader 

på stedet i henhold til projektmaterialet.« 

Endvidere er det under pkt. 4.9. anført, at 

der skal anvendes sort filt for lukning af 

hul, som fremkommer ved det valgte for-

bandt. Under pkt. 4.12 er det anført, at »in-

den bygningsdelen påbegyndes, udføres 

prøve indeholdende et indv. hjørne med til-

pasninger til vægge, længde samlinger 

samt min. 3 rækker påbegyndt og 3 hele 

plader i hver række. Prøven opsættes efter 

aftale med byggeledelsen.« 

Der er ikke for Voldgiftsretten fremlagt loft-

planer eller fotos af loftet. 

UE afgav tilbud på opgaven - efter det oply-

ste den 15. juli 2016. 
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Der afholdtes et projektgennemgangsmøde 

den 22. februar 2017, hvori blandt andre 

UE deltog. Det er under pkt. 3.10 i referatet 

anført, at 

»Der er konflikter med forskalling, isolering 

og sort filt. UE undersøger om leverandør af 

troltekt kan lave anden løsning med modsat 

forskalling. Det haster pga. leveringstid. Al-

ternativet er at der skal skæres i isolering.« 

I en mail af 21. juli 2017 fra A (fra UE) til C 

(fra HE) er det blandt andet anført: »Den 

løsning som arkitekten har valgt er kan ikke 

monteres efter Troldteks standard. Det vil 

kræve lidt over 33 % ekstra stål, og løsnin-

gen med 9 cm mellem nim vil gøre at alle 

plader skal skæres på bagsiden i hvert 

hjørne (isoleringen skal fjernes). Det vil ko-

ste meget ekstra tid, som nævnt tidligere…. 

Jeg kan ikke sige, hvor mange timer vi skal 

bruge på de ekstra løsninger som er ud 

over standard, men materialerne koster 

omkring 22.000,00 + moms, også kommer-

der også lidt fragt…. Der skal findes en løs-

ning, og allerede nu er loftet forsinket, husk 

vi spurgte til loftet i februar første gang, 

men uden at få en brugbar løsning og så 

står vi med problemet nu. ØV.« 

Den 28. juli 2016 sendte A (fra UE) en ny 

mail til C (fra HE) og J (fra HE), hvoridet 

blandt andet er anført, at 

»Ved gennemgangsmøde d. 22.02 oplyste 

vi første gang at der var en udfordring med 

loft forskalling i forhold til … med isolering. 

Vi oplyste at der ikke var plads til isolerin-

gen, og der kom et forslag om at vende for-

skallingen og skære isoleringen væk der 

hvor pladerne krydser forskallingen. Jegun-

dersøger om … evt. kan levere pladerne 

med udskæringerne, men får oplyst at det 

kan de ikke som standard, og hvis de skal 

gøre det bliver det manuelt. Det oplyser 

[jeg] til … fra HE mundtligt d. 28.02 og her-

efter hører jeg ikke mere om loftet. Jeg har 

oplyst jer mundtligt før opstart på loftet, at 

der vil komme en ekstra pris på at skære 

alt isoleringen væk på bagsiden af loftpla-

derne i det omfang det bliver nødvendigt…. 

Forskallingen og loftpladerne kan ikke 

passe sammen, uden der bruges 2/3 dele 

ekstra stål og samtidig skal samtlige plader 

skæres på bagsiden, da målet på forskallin-

gen bliver mindre en der er plads til på …’s 

loftplader.« 

Efter de afgivne forklaringer må det lægges 

til grund, at der herefter blev lavet en 

mockup på stedet med deltagelse af blandt 

andre C (fra HE) og G (fra HE). Der blev 

ved denne mockup anvendt 3 ophængs-

skinner ved siden af hinanden i stedet for 1 

skinne som forudsættes ved et standardop-

hæng. G (fra HE) har forklaret, at han alene 

forholdt sig til loftets udtryk, og C (fra HE) 

mener ikke, at han accepterede en ekstra-

udgift. … (fra UE) har forklaret, at han del-

tog i denne mockup, hvor C (fra HE) fik for-

ståelsen af, at det blev nødvendigt at an-

vende flere materialer, men også gav ud-

tryk for, at han ikke så andre muligheder. 

Voldgiftsretten finder, at det må lægges til 

grund, at der var fælles forståelse om at 

montere loftet i overensstemmelse med 

den valgte løsning. 

Efter forklaringerne må det videre lægges 

til grund, at den første del af hallen blev 

udført på denne måde, medens den anden 

halvdel, der blev påbegyndt efter, at J (fra 

HE) var kommet hjem fra ferie, i overens-

stemmelse med dennes anvisninger blev 

udfør tved, at pladerne blev vendt, så de 

blev monteret på tværs af skinnesystemet i 

stedet for på langs. Endvidere blev der pla-

ceret sortmalede aluminiumsplader i mel-

lemrummene i stedet for sort filt, som det 

ellers var forudsat i den løsning, der var gi-

vet tilbud på. 

Det er oplyst for Voldgiftsretten, at UE er 

blevet kompenseret for den ekstraudgift, 

der er en følge af, at der er anvendt sort-

malede aluminiumsplader i stedet for sort 

filt. 

Voldgiftsretten finder, at det må lægges til 

grund, at projektmaterialet ikke har været 

entydigt, og at ansvaret herfor påhviler 
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bygherren. Det må imidlertid lægges til 

grund, at UE var opmærksom herpå alle-

rede på projektgennemgangsmødet i fe-

bruar 2017. Det må videre lægges til 

grund, at det af projektmaterialet fremgår, 

at der i et vist omfang skulle ske tilpasning 

af T-plader, og at det ligeledes fremgår, at 

der påregnedes ekstra bæreskinner. 

Det var aftalt, at entreprenøren inden påbe-

gyndelse af arbejdet ved visuel og måle-

kontrol skulle sikre sig, at forudsætningerne 

for konditionsmæssig udførelse af eget ar-

bejde var til stede og straks rette henven-

delse til entreprenøren, hvis dette ikke var 

tilfældet. Det må lægges til grund, at UE 

gjorde opmærksom på problemer ved pro-

jektgennemgangen den 22. februar 2017, 

og at dette muligvis efterfølgende blev drøf-

tet. Det må imidlertid have stået UE klart, 

at spørgsmålet ikke var afklaret. Trods 

dette rejste man først problemstillingen på 

ny i juli måned, da arbejdet skulle påbe-

gyndes. 

Under disse omstændigheder finder vold-

giftsretten, at UE ikke kan rejse krav på 

ekstrabetaling ud over den betaling, der er 

modtaget som følge af ændringen fra filt til 

stålplader. Det kan heller ikke lægges til 

grund, at det ved godkendelsen af mockup 

blev aftalt eller accepteret, at UE kunne 

kræve ekstrabetaling. 

Der gives derfor ikke UE medhold i kravet 

på ekstrabetaling under dette punkt. 

6. DEKO genopstart (6.983,00 kr. ekskl. 

moms, 8.728,75 kr. inkl. moms) 

HE har bestridt, at det har været nødven-

digt for DEKO at udføre en genopstart på 

entreprisen. HE har endvidere bestridt be-

løbsopgørelsen, herunder at UE skulle være 

berettiget til et dækningsbidrag på 18 % på 

denne udgift. 

Efter skønsmandens besvarelse af spørgs-

mål 4, og idet voldgiftsretten ikke finder, at 

der er grundlag for at beregne dækningsbi-

drag til UE af en udgift af denne karakter, 

finder voldgiftsretten, at udgiften til gen-

start må opgøres til skønsmæssigt 5.726 

kr. ekskl. moms. 

Det er ikke efter bevisførelsen godtgjort, 

hvad der har været drøftet i forbindelse 

med denne aftale om genopstart, idet alene 

parterne har afgivet forklaring herom. Un-

der hensyn hertil, og da det efter de af-

givne forklaringer ikke kan udelukkes, at 

DEKO kan have haft en interesse i at ud-

skyde arbejderne, finder voldgiftsretten, at 

HE må bære 1/3 af den skønnede udgift el-

ler 1.972 kr. ekskl. moms. 

7. Gipsskørt over forrum (9.125,00 kr. 

ekskl. moms, 11.406,25 kr. inkl. moms) 

HE er enig i, at gipsskørtet er udført, og har 

ikke bestridt at skulle afholde dette beløb, 

hvorfor beløbet skal betales af HE. 

8. Levering af MDF til tømrer (1.250,00 kr. 

ekskl. moms, 1.562,50 kr. inkl. moms) 

HE har ikke bestridt at skulle afholde dette 

beløb, hvorfor beløbet skal betales af HE. 

UE har således et samlet krav på betaling 

på 232.346,10 kr. 

B. opgørelse af HE’s modkrav 

1. … Gymnasium - Døre samt vinduesparti 

Der er mellem parterne enighed om, at HE 

har et modkrav som følge af, at UE ikke har 

leveret dørene UD 1.03 og UD 1.05 samt et 

vinduesparti, som er omfattet af UE’s entre-

prise. Der er endvidere enighed om, at dø-

ren UD 01.04. er leveret forkert, idet den er 

leveret som en almindelig glasdør, selvom 

det skulle have været en branddør. 

Parterne er uenige om, hvor stort et fradrag 

der skal foretages i entreprisesummen. 

Idet voldgiftsretten ikke finder det doku-

menteret, at parterne ved aftale har frave-

get det, som fremgår af aftalegrundlaget, 

lægger voldgiftsretten efter dørlisten til 

grund, at dør UD 1.03 skulle være en 

aludør, og at UD 1.05 skulle være en 
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træ/aludør. Det fremgår ikke af dørlisten el-

ler i øvrigt af prospektmaterialet med for-

nøden klarhed, at de omhandlede døre 

skulle være branddøre. 

Parterne er enige om at prissætte dør UD 

1.03 til 16.700 kr. ekskl. moms. 

Efter skønsmandens besvarelse af spørgs-

mål A sammenholdt med sagens bilag 11, 

s. 4, og skønsmandens forklaring under af-

hjemlingen, finder voldgiftsretten, at prisen 

på dør UD 1.05 kan sættes til 6.425 kr. 

med tillæg af 2.000 kr. til beslagsæt og 

montering eller i alt skønsmæssigt 8.500 

kr. ekskl. moms. 

UE har gjort gældende, at man har været 

berettiget til at afhjælpe døren UD 1.04, og 

at dette kunne ske ved udskiftning af glas-

set, således at døren opfylder brandkra-

vene. 

Voldgiftsretten finder ikke, at døren ville 

kunne bringes til at opfylde brandkravene 

ved udskiftning af glasset i døren. Manglen 

ved døren kunne således alene afhjælpes 

ved udskiftning af døren. Voldgiftsretten 

finder på den baggrund, at HE kan gøre et 

modkrav gældende vedrørende denne dør. 

Dette modkrav fastsættes skønsmæssigt til 

16.700 kr. ekskl. moms. 

Med hensyn til det vinduesparti, som ikke 

er leveret, så er det sparsomt beskrevet i 

projektmaterialet. Efter beskrivelsen kan 

det ikke lægges til grund, at det skulle 

være med oplukkeligt vindue. Herefter og 

under hensyn til skønsmandens besvarelse 

af spørgsmålene 2.1-2.3 og 6 samt forkla-

ringen under afhjemlingen finder voldgifts-

retten, at prisen på det omhandlede vindu-

esparti kan sættes til 4.964 kr. med tillæg 

af 1.700 kr. til en sprosse og 1.500 kr. til 

montering eller i alt 8.164 kr. ekskl. moms. 

Voldgiftsretten finder samlet set, at HE un-

der dette punkt er berettiget til at mod-

regne et beløb på skønsmæssigt 50.000 kr. 

ekskl. moms. 

2. … Gymnasium - Dør til depot under 

trappe (14.897,00 kr. ekskl. moms, 

18.621,25 kr. inkl. moms) 

HE har gjort et modregningskrav på 14.897 

kr. gældende, idet det er anført, at HE har 

måttet udskifte en dør, som var mangelfuld 

ved leveringen. 

Det er ubestridt, at der er tale om en dob-

beltdør, som var en del af UE’s entreprise, 

og som stod på byggepladsen og væltede 

én muligvis to gange, og som dermed blev 

beskadiget. Omfanget af skader er ikke 

nærmere dokumenteret. 

A (fra UE) har i en mail af 28. november 

2017 til C (fra HE) anført blandt andet føl-

gende: »Døren under trappen spartles og 

males i nødvendigt omfang på indvendig 

side og vaskes af på udvendig side«. C (fra 

HE) har i et svar samme dato anført vedrø-

rende denne dør: »OK. Mener du at leve-

randørgaranti opretholdes trods døren har 

været udsatfor af vind og vejr?« 

Af den Byggeweb Registreringsrapport, som 

parterne anvendte, fremgår under registre-

ring 193, at … den 5. december har anført 

»Udført« med følgende tekst: »Spartling 

udført maling afventer«. C (fra HE) har her-

efter den 8. december 2017 anført »Afvist« 

med teksten: »Dør er isat. På nuværende 

tidspunkt betragtes den dog som kasseret. 

Døren binder, låsen går dørligt, den er møj 

beskidt og skaderne er ikke udbedret«. 

Voldgiftsretten finder, at en ny dør, som 

har været væltet på en byggeplads, og som 

er påført de skader, som fremgår af de ud-

vekslede mails og af de fremlagte fotos, 

ikke kan afhjælpes ved spartling og maling, 

men skal udskiftes med en ny. Da Vold-

giftsretten finder prisen rimelig, kan HE 

derfor gøre et modregningskrav på 14.897 

kr. ekskl. moms gældende vedrørende 

denne dør. 

3. Fradrag vedrørende fast plademateriale 

(2.400,00 kr. ekskl. moms, 3.000,00 kr. 

inkl. moms) 
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UE har ikke bestridt dette krav og den be-

løbsmæssige opgørelse. 

HE’s krav anerkendes derfor med 2.400,00 

kr. ekskl. moms og 3.000,00 kr. inkl. 

moms. 

4. Malet karm (950,00 kr. ekskl. moms, 

1.187,50 kr. inkl. moms) 

UE har ikke bestridt dette krav og den be-

løbsmæssige opgørelse. 

HE’s krav anerkendes derfor med 950,00 

kr. ekskl. moms og 1.187,50 kr. inkl. 

moms. 

5. Kabler til ABDL-døre (5.700,00 kr. ekskl. 

moms, 7.125,00 kr. inkl. moms) 

Det er enighed om, at UE skulle montere 

døre med gerigter, og at UE i den forbin-

delse skulle bore ud for elkabler til ABDL-

dørpumper, hvor disse skulle monteres. 

HE har gjort gældende, at det viste sig, at 

kablerne var ført ud et forkert sted, og at 

man er berettiget til et fradrag på 5.700 kr. 

i UE’s tilgodehavende som følge af den eks-

traudgift der har været forbundet med den 

flytning af kablerne, som UE burde have fo-

retaget. 

UE, der har bestridt, at kablerne var ført ud 

et forkert sted, har tillige bestridt beløbets 

størrelse. 

Efter sagens dokumenter, herunder e-mail 

af 31. januar 2018 lægger voldgiftsretten til 

grund, at kablerne ikke var ført ud det rig-

tige sted. 

… (fra UE) har forklaret, at han opsatte ge-

rigter og trak kablet ud der, hvor C (fra HE) 

anviste. C (fra HE), der har forklaret, at 

tømreren har boret i gerigterne på det for-

kerte sted, har ikke bekræftet, at han har 

anvist, hvor kablerne skulle bores ud. Det 

er ikke for voldgiftsretten oplyst, hvor 

mange ABDL-dørpumper, der er tale om. 

Voldgiftsretten finder, at det må lægges til 

grund, at UE har boret huller på de forkerte 

steder, og at det ikke er godtgjort, at det 

skyldes HE. Da det ikke er godtgjort, at det 

krævede fradrag er urimeligt, er HE beretti-

get til fradraget på 5.700 kr. ekskl. moms. 

6. Skader på væg på grund af manglende 

dørstoppere (2.375,00 kr. ekskl. moms, 

2.968,75 kr. inkl. moms) 

UE har anerkendt dette krav og den beløbs-

mæssige opgørelse. 

HE’s krav anerkendes derfor med 2.375,00 

kr. ekskl. moms og 2.968,75 kr. inkl. 

moms. 

7. Udhæng ikke udført (20.033,84 kr. 

ekskl. moms og 25.042,30 kr. inkl. moms). 

UE har anerkendt dette krav og den beløbs-

mæssige opgørelse. 

HE’s krav anerkendes derfor med 

20.033,84 kr. ekskl. moms og 25.042,30 

kr. inkl. moms. 

8. Opsætning af brandisoleringsbats (1.500 

kr. ekskl. moms og 1.875,00 kr. inkl. 

moms). 

UE har ikke bestridt dette krav. UE har an-

erkendt kravet med 500 kr., men har ikke 

redegjort nærmere for dette beløb. 

HE’s modkrav anerkendes derfor med 1.500 

kr. ekskl. moms og 1.875,00 kr. inkl. 

moms. 

9. Udarbejdelse af staderapport (20.000,00 

kr. ekskl. moms, 25.000,00 kr. inkl. moms) 

HE har ladet udarbejde en rapport med 

prissætning vedrørende … Gymnasium. 

Rapporten, der angiveligt er en staderap-

port dateret den 14. januar 2018, er udar-

bejdet af civilingeniør Henrik Jensen. 

HE har gjort gældende, at rapporten var 

nødvendiggjort af, at UE havde standet ar-

bejdet. For at tilgodese UE antog HE eks-

tern bistand til udarbejdelse af en staderap-

port. 
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UE, der har bestridt, at man var indkaldt til 

det syn, der ligger til grund, har gjort gæl-

dende, at det ikke har været nødvendigt for 

HE at få udarbejdet en sådan rapport. 

Voldgiftsretten bemærker, at der ikke er 

nærmere oplysninger om formalia i forbin-

delse med udarbejdelse af rapporten, hvori 

er anført, at der ikke var nogen til stede fra 

UE, da forholdene blev besigtiget. Det er 

ikke anført, om besigtigelsen var efter af-

tale med UE eller om UE var indkaldt. C (fra 

HE) har forklaret, at UE må være blevet in-

viteret pr. mail, men der er ikke fremlagt 

dokumentation herfor. Det kan ikke lægges 

til grund, at rapporten har været nødvendig 

eller haft betydning i opgørelsen af parter-

nes mellemværende. 

Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at 

der tale om en ensidigt indhentet erklæring 

som UE ikke kan pålægges at bidrage til. 

10. Indkøb og montering af fodblik 

(36.430,00 kr. ekskl. moms, 45.537,50 kr. 

inkl. moms) 

Efter entreprisekontrakten skulle UE mon-

tere fodblik i forbindelse med tagarbejderne 

på ejendommen i …. Der er enighed om, at 

UE ikke udførte disse arbejder, men at par-

terne aftalte, at HE skulle lade en blikken-

slager udføre arbejderne. 

HE har gjort et beløb på 36.430 kr. ekskl. 

moms gældende til modregning. 

Af en mail af 18. august 2017 fra M (fra 

HE) til A (fra UE) fremgår imidlertid, at HE 

har modtageten opgørelse fra … Blik for at 

ilægge fodblik, og at denne opgørelse lyder 

på 29.144 kr. ekskl. moms. Da dette beløb 

inkl. moms vil udgøre 36.430 kr., lægger 

voldgiftsretten til grund, at HE har tillagt 

beløbet moms to gange. 

A (fra UE) og F (fra UE) har forklaret, at 

grunden til, at UE ikke monterede fodblik, 

var, at hængestilladset var monteret på en 

måde, som gjorde det umuligt at montere 

fodblik fra stilladset, men at dette måtte 

ske efterfølgende fra en lift. Efter aftale 

med HE ilagde UE i stedet et stykke jern 

under tagpladerne, som gjorde det muligt 

at eftermontere fodblik, og som kunne fjer-

nes, når fodblik var monteret. M (fra HE) 

har forklaret, at det ikke skyldtes stilladset, 

men at det på grund af de bygningsmæs-

sige forhold ikke var muligt at montere 

standard fodblik, og at det derfor blev af-

talt, at HE lod en blikkenslager udføre dette 

arbejde. 

Efter den forklaring, som er afgivet af M 

(fra HE), lægger voldgiftsretten til grund, at 

der ikke kunne anvendes standard fodblik 

på 138 m af murkronen, sådan som det op-

rindeligt var forudsat. Som følge heraf ville 

UE være berettiget til ekstrabetaling, hvis 

UE havde udført arbejdet, og HE kan derfor 

alene gøre et modregningskrav gældende 

svarende til den besparelse, som UE har 

haft i forhold til det oprindeligt forudsatte. 

Når det lægges til grund, at der er tale om 

138 m fodblik, finder voldgiftsretten, at 

UE’s besparelse kan opgøres til skønsmæs-

sigt 14.000 kr. ekskl. moms til materialer 

og arbejdsløn, hvilket er det beløb, HE kan 

modregne i UE’s krav. 

11. Bortkørsel af affald (16.899,35 kr. 

ekskl. moms, 21.124,87 kr. inkl. moms) 

Af parternes entreprisekontrakt af 17. juni 

2016 fremgår under pkt. 5.13 Oprydning og 

renholdelse, at 

»Den enkelte entreprenør skal dagligt fore-

tage oprydning og rengøring efter egne ar-

bejder og sørge for, at affald bortkøres fra 

pladsen… Såfremt oprydning og rengøring 

ikke sker, vil oprydning og rengøring uden 

yderligere varsel blive iværksat af HE, og 

udgiften vil blive fordelt på de implicerede 

entreprenører efter HE’s skøn.« 

Det fremgår videre af de fremlagte bygge-

mødereferater, at spørgsmålet om opryd-

ning har været drøftet i hvert tilfælde på 

byggemøde 01, 03, 04, 07 og 15. Af bygge-

mødereferat 04 af 21. september 2016 

fremgår: »Oprydning ser fornuftigt ud efter 
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et eksternt firma har været her i fredags.« 

Af byggemødereferat 07 af 16. november 

2016 fremgår tillige følgende: »HE frem-

sender hurtigst muligt en opgørelse på de 

oprydninger der har været om fredagen for-

delt med en procentsats til de entrepriser, 

som har fået fjernet affald«. Det fremgår 

ikke af de nævnte referater, hvilke entrepri-

ser, der har været tale om. Tilsvarende 

fremgår af byggemødereferat 15 af 8. 

marts 2017, at »Oprydning er ekstremt vig-

tigt med alle de entrepriser som er i gang 

med den sparsomme plads. Glemmer man 

at få affald med hjem fredag, så kan man 

ikke vente til den efterfølgende fredag med 

at få det fjernet. HE får en bil til at hente 

affald som står efter henstilling og afregner 

med et administrationsgebyr og omkostnin-

ger som beskrevet i kontraktnotatet. HE 

sender hurtigst muligt en opgørelse på de 

oprydninger der har været om fredagen for-

delt med en procentsats til de entrepriser, 

som har fået fjernet affald«. 

Der er fremlagt en mail af 23. november 

2016 fra … til F (fra UE), hvori det er an-

ført, at 

»Som jeg sagde til dig i formiddags, var 

kommunen forbi her til morgen og påpe-

gede at vi skulle fjerne affaldetog materia-

lerne fra …. Da du ikke har fået fjernet je-

res affald (se vedhæftede billede) som jeg 

har bedt dig om, har jeg været nødsaget til 

at få en mand til at fjerne det. Omkostnin-

gerne til dette dækkes af dig.« 

A (fra UE) har forklaret, at UE løbende fjer-

nede affald. En arbejdsmand i firmaet kørte 

affald bort i en bil med anhænger. F (fra 

UE) har ligeledes forklaret herom og har 

forklaret, at der måske gik 14 dage mellem 

afhentningerne af affald. Hvis der ikke var 

affald, kunne der godt gå lidt længere tid. 

Han har aldrig modtaget en opgørelse. Hvis 

han havde, ville han have fået det ført til 

referat på et byggemøde. 

Under hensyn til indholdet af dennævnte 

mail af 23. november 2016 samt forklarin-

gen fra F (fra UE) om, at der gik 14 dage 

mellem, at UE selv kørte affald bort, finder 

voldgiftsretten de tubetænkeligt at lægge til 

grund, at HE har måttet bortkøre affald for 

UE, og at HE efter kontrakten er berettiget 

til betaling herfor. 

I en mail af 18. august 2017 oplyser M (fra 

HE), at HE’s udgifter til oprydning og bort-

kørsel af affald er opgjort, og at UE’s andel 

er på 16.899,45 kr. I en senere mail af 28. 

august 2017 har han imidlertid nedskrevet 

kravet til 10.864,35 kr. under henvisning til 

at billeddokumentationen vedrørende en af-

kørslerne ikke er god nok. 

Voldgiftsretten finder derfor, at HE kan 

modregne et beløb på 10.864,00 kr. vedrø-

rende bortkørsel af affald. 

HE’s modkrav kanherefter samlet opgøres 

til 106.519,84 kr. 

Når dette modkrav fratrækkes det beløb, 

som UE har krav på, har UE et krav på be-

taling af samlet 125.826,26 kr. ekskl. 

momseller 157.282,82 kr. inkl. moms. 

C. Forrentning 

UE har krævet sit krav forrentet med 2 % 

pr. måned i overensstemmelse med det, 

der er anført på de fremsendte fakturaer. 

Der er herved henvist til, at den opkrævede 

rente er rimelig og sædvanlig i entreprise-

forhold, og i øvrigt må anses for godkendt 

af HE som en professionel medkontrahent. 

HE har gjort gældende, at en sådan rente 

hverken er drøftet eller på anden vis ud-

trykkeligt aftalt mellem parterne. Det er be-

stridt som udokumenteret, at der eksisterer 

en branchekutyme. 

Voldgiftsretten finder, at der i parternes af-

tale eller omstændighederne i øvrigt ikke er 

grundlag for at kræve andet end den sæd-

vanlige procesrente, som følger af rentelo-

ven. Den omstændighed, at HE ikke har 

gjort indsigelse mod rentekravet på de 

modtagne fakturaer, kan ikke føre til andet 

resultat. Der tillægges derfor UE rente som 

nedenfor bestemt. 
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D. Sagsomkostninger 

Efter sagsgenstandens størrelse, parternes 

påstande og sagens udfald samt ud fra en 

vurdering af omfanget af bevisførelse ved-

rørende de enkelte poster i parternes mel-

lemværende findes parterne samlet set at 

have vundet og tabt i det væsentlige lige 

meget. Hver part skal derfor bære egne 

omkostninger for Voldgiftsretten, og om-

kostningerne forbundet med voldgiftsret-

tens behandling af sagen, herunder om-

kostningerne til syn og skøn, deles ligeledes 

ligeligt mellem parterne. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen 

betales af parterne med halvdelen hver ef-

ter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnæv-

net. 

Kendelsen skal opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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Hvornår kan man kræve tillægsbetaling for kontraktarbejder?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.11.1 

Som gengivet i TBB 2020.784 / Sag nr. C-14942 

Hovedentrepenør E (advokat Anders Lind-

quist) mod Bygherre BH1 (advokat Niels 

Meldgaard) og Bygherre BH2 (advokat Jens 

Anker Hansen) 

Indledning 

Mellem klageren, hovedentreprenør HE, 

herefter HE, og indklagede, bygherre 1 og 

bygherre 2, herefter BH (evt. tillige afd. 1 

og afd. 2), er der opstået en tvist om byg-

herrens manglende betaling for udført eks-

traarbejde i forbindelse med to entreprise-

opgaver i BH’s afd. 1 og 2 i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med landsdommer Ulla Langholz 

som eneste voldgiftsdommer. 

Påstande og hovedforhandling 

Klageren har nedlagt følgende påstande: 

Indklagede, BH afd. 1, skal til klageren skal 

betale 2.701.035,66 kr. med tillæg af pro-

cesrente af 19.148,81 kr. fra den 21. ja-

nuar 2018, af 215.797,38 kr. fra den 21. 

januar 2018, af 86.202,96 kr. fra den 21. 

marts 2018, af 202.333,74 kr. fra den 21. 

april 2018, af 186.886,03 kr. fra den 21. 

juli 2018 og af 1.990.666,74 kr. fra den 21. 

september 2018. 

Indklagede, BH afd. 2, skal til klageren be-

tale 378.152,06 kr. med tillæg af proces-

rente af 231.684,66 kr. fra den 21. januar 

2018, 37.440,84 kr. fra den 21. marts 2018 

og 109.026,56 kr. fra den 21. juni 2018. 

De indklagede har nedlagt påstand om fri-

findelse, subsidiært mod betaling af et min-

dre beløb. 

Hovedforhandling har fundet sted den 11. 

juni 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Ve-

sterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

Kort sagsfremstilling 

HE og BH indgik den 29. maj 2017 to entre-

priseaftaler vedrørende udskiftning af 

brugsvandsinstallationer og renovering af 

badeværelser i henholdsvis afd. 1, der om-

fattede 272 boliger, og afd. 2, der omfat-

tede 116 boliger. I afd. 1 skulle 25 badevæ-

relser totalrenoveres, mens det tilsvarende 

antal i afd. 2 var 10. Entreprisesummen an-

drog 11.648.250 kr. inkl. moms for afd. 1 

og 5.454.750 kr. inkl. moms for afd. 2. 

Under og efter arbejdets udførelse opstod 

der tvist mellem parterne om, hvilke ydel-

ser der var indeholdt i aftalerne, hvilket 

førte til, at BH undlod at betale fakturaer 

svarende til de påståede beløb. Efter at de 

indklagede har frafaldet nogle modkrav, 

vedrører BH’s indsigelser betaling for ekstra 

fliser, genmontering af toiletter og isolering 

af stigestrenge samt fradrag som følge af 

mindre ydelse ved reetablering af terrazzo-

gulve, i alt 1.613.521 kr. vedrørende afd. 1 

og 342.709 kr. vedrørende afd. 2. BH har 

således ikke under hovedforhandlingen be-

stridt at skylde 1.087.514 kr. (afd. 1) og 

35.443 kr. (afd. 2) til HE. 

Forklaringer 

A (fra HE), C (fra BH), rådgiver R, D (fra 

HE), F (fra HE), og … har afgivet forklaring 

under hovedforhandlingen. 

Procedure 
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Parterne har procederet i det væsentlige i 

overensstemmelse med deres påstandsdo-

kumenter. 

Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat 

Vedrørende fliser 

Tvisten på dette punkt drejer sig om, hvor-

vidt HE er berettiget til en tillægspris på 

1.185.291 kr. for fliseudskiftning i afd. 1, 

idet HE i sit tilbud alene har indregnet 448 

fliser, men måtte udskifte 4873 fliser i alt. I 

afd. 2 har HE regnet med 272 fliser, men 

har udskiftet 928 fliser, hvorfor man har 

krævet en tillægspris på 128.428 kr. De 

indklagede har alene anerkendt en tillægs-

pris på 131.520 kr. for afd. 1, mens man 

mener at have et tilgodehavende på 10.281 

kr. vedrørende afd. 2. 

I udbudsmaterialet er under pkt. 3.4.4.1 

anført: 

»Flisereparationer i baderum 

Arbejdet omfatter reparation af gulvfliser 

efter udboring af eksisterende bøsninger fra 

gamle brugsvandsstigstrenge i badeværel-

ser i afd. 1, der ikke totalrenoveres. Der 

skal i tilbuddet medregnes reparation af 8 

stk. gulvfliser (10x10 cm) og 8 vægfliser 

(15x15 cm) pr. lejlighed. Der regnes med 

at 28 lejligheder har gulvfliser. 

… 

Det skal påregnes at prisen efterfølgende 

kan anvendes som reguleringspris efter det 

eksakte antal flisereparationer.« 

Pkt. 3.4.4.2. indeholdt en enslydende be-

stemmelse angående afd. 2, bortset fra at 

det vedrørende afdelingen var anført, at der 

regnes med, at 17 lejligheder har gulvfliser. 

I tilbudslisten var anført 96.000 kr. vedrø-

rende flisereparationer i afd. 1 og 42.600 

kr. vedrørende samme i afd. 2. 

A (fra HE) har forklaret bl.a., at hans be-

regner læste bestemmelsen således, at der 

kun var 28 lejligheder, hvori der skulle ud-

skiftes væg- og gulvfliser i afd. 1 og tilsva-

rende 17 lejligheder i afd. 2. De har derfor i 

tilbuddet medregnet 448 vægfliser i afd. 1 

og 272 vægfliser i afd. 2. 

Han besigtigede 3-4 lejligheder forud for til-

budsafgivelsen, og i nogle af dem stod der 

stigstrenge i brusenichen, som skulle fjer-

nes, hvorfor han regnede med, at fliserepa-

rationerne angik vægfliser i forbindelse her-

med. 1 arbejdet indgik imidlertid også ud-

skiftning af håndvaske i alle lejligheder, og i 

den forbindelse viste det sig, at de gamle 

fliser kun sad fast i fugerne og derfor faldt 

ned, når de tog håndvaskene ned. De ud-

skiftede i alt 4873 fliser i afd. 1 og 928 fli-

ser i afd. 2. Han har beregnet, at udgiften 

pr. ekstra flise er 214,29 kr. + moms i afd. 

1 og 156 kr. + moms i afd. 2. Det er om-

stændeligt at udskifte eksisterende fliser 

enkeltvis, så man undgår, at hele flisevæg-

gen falder ned. De brugte ikke aftalesedler i 

forbindelse med arbejdets udførelse, men 

lavede opgangsopgørelser, hvori fliseforbru-

get blev angivet. R kontrollerede flisefor-

bruget og spørgsmålet om ekstrabetaling 

for fliserne blev drøftet på et byggemøde. 

BH’s byggeudvalg ville imidlertid ikke god-

kende hans fortolkning af bestemmelsen i 

udbudsmaterialet og fastholdt, at der i til-

buddet var indregnet 247 lejligheder à 8 

vægfliser i afd. 1 og 106 lejligheder à 8 

vægfliser i afd. 

2. Det er rigtigt, at han forud for tilbuddets 

afgivelse havde fået adgang til dropbox 

med fotos af 80 % af lejlighedernes bade-

værelser. Som han husker det, var der 

nogle lejligheder uden vægfliser. 

R har forklaret bl.a., at han har lavet ud-

buddet, og han udførte også tilsynet med 

arbejdet. Hans erfaring er, at der ved den 

type badeværelsesrenovering gennemsnitlig 

skal udskiftes 8 vægfliser, hvilket er bag-

grunden for formuleringen af bestemmelsen 

i pkt. 3.4.4.1 og 3.4.4.2. Der var vægfliser i 

alle lejligheder. Da han fik opgangsopgørel-
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serne, blev han opmærksom på misforstå-

elsen, og han undersøgte de 4 tilbud på lici-

tationen, hvoraf han kunne se, at 2 andre 

tilbudsgivere lå på linje med HE med hen-

syn til vægfliser, mens en tredje var bety-

delig højere. Han indstillede på den bag-

grund til byggeudvalget, der skulle god-

kende tillægsarbejder, at man accepterede 

en tillægspris, men det ville byggeudvalget 

og byggerådgiveren ikke. Han tog dette og 

de øvrige omtvistede punkter - bortset fra 

isoleringen af stigstrenge - med i bygge-

regnskabet for at få det afsluttet, selvom 

han vidste, at det ikke ville blive godkendt. 

Det er rigtigt, at han i et senere udbud har 

anvendt samme bestemmelse som pkt. 

3.4.4.1, men udtrykkelig anført, hvor 

mange lejligheder udskiftningen af vægfli-

ser omfatter for at undgå misforståelser. 

F (fra HE) har forklaret bl.a., at han er mu-

rerformand hos HE. Udskiftningen af en en-

kelt flise tager ca. 15 minutter, hvis under-

laget er i orden og ellers 25 minutter. Fli-

serne i afd. 1 sad meget dårligt fast. 

Voldgiftsretten bemærker, at det er ube-

stridt, at udbuddet omfattede helt eller del-

vis renovering af samtlige badeværelser i 

afd. 1 og afd. 2. Det lægges efter R’ s for-

klaring til grund, at der var vægfliser i alle 

badeværelser, og at der var 247 lejligheder, 

hvori badeværelset blev delvist renoveret. 

En almindelig læsning af bestemmelserne i 

pkt. 3.4.4.1 og 3.4.4.2. giver ikke noget 

grundlag for at antage, at der i tilbuddet 

alene skulle indregnes udskiftning af 8 

vægfliser i henholdsvis 28 og 17 lejligheder. 

HE må derfor bære risikoen for den misfor-

ståelse, som deres beregner har gjort sig 

skyldig i, og den omstændighed at R har 

indstillet, at det fulde krav anerkendes, kan 

ikke føre til andet resultat. Herefter kan HE 

kræve ekstrabetaling for 4873 - 1976 = 

2897 fliser. Efter indholdet af regulerings-

bestemmelsen i pkt. 3.4.4.1 kan HE heref-

ter alene kræve 175.931 kr. inkl. moms i 

tillæg for ekstra fliser. Da der i HE’s krav 

indgår 1.185.291 kr. inkl. moms, skal dette 

reduceres med 1.009.360 kr. 

Vedrørende afd. 2 bemærkes, at HE har le-

veret det antal fliser, som efter udbudsma-

terialet skulle medregnes i tilbuddet, og der 

er derfor ikke noget grundlag for fradrag 

heri, men heller ikke grundlag for et til-

lægskrav. 

Vedrørende terrazzo 

I klagerens arbejde indgik udbedring af hul-

ler i terrazzogulvene efter gamle rør og 

stigstrenge. Dette var beskrevet således i 

udbudsmaterialets pkt. 3.4.5.1: 

»Arbejdet omfatter reparation af terrazzo-

gulve efter udboring af eksisterende bøs-

ninger fra gamle stigstrenge i afd. 1. Der 

skal i tilbuddet medregnes reparation af 0,5 

m2 terrazzogulv pr. lejlighed. Der regnes 

med at i alt 244 lejligheder har terrazzo-

gulve…« 

Der var under pkt. 3.4.5.2. anført tilsva-

rende for afd. 2, dog skulle der kun regnes 

med 102 lejligheder i denne afdeling. I til-

budslisten var afsat 195.200 kr. til repara-

tion af badeværelsesgulvene i afd. 1 og 

81.600 kr. i afd. 2. 

C (fra BH) har forklaret, at han skønner, at 

reparationen af terrazzogulvene snarere an-

drager 0,05 m2 end 0,5 m2 terrazzo, idet 

det viste sig, at det ikke var muligt at ud-

bedre terrazzoen mellem nye stigrør, som 

stod for tæt, og bag disse pga. en hulkel. 

De har fået et samlet afslag på 29.470 kr. i 

den anledning, hvilketer for lidt, da der 

både er sparet materialer og en arbejds-

gang. Efter BH’s opfattelse bør afslaget 

være på 80 % svarendetil 168.050 kr. for 

afd. 1 og 70.000 kr. for afd. 2. 

A (fra HE) har forklaret, at de steder, hvor 

der er fjernet gamle rør, har HE fyldt beton 

i hullerne og reetableret terrazzoen. Det er 

dog rigtigt, at det ikke var muligt at gen-

etablere terrazzoen omkring de nye stigrør, 

hvor der blev fyldt op med beton og pudset. 

Besparelsen bestod således alene i, at der 

ikke blev lagt terrazzo omkring disse rør. 

Han aftalte med de indklagedes rådgiver, R, 
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at HE i den anledning ydede en dekort på 

80 kr. pr. lejlighed svarende til det ydede 

fradrag. 

Voldgiftsretten bemærker, at bevisbyrden 

for, at de indklagede har krav på en større 

dekort, påhviler dem. Der er ikke afholdt 

syn og skøn, og det kan ikke alene ved C’ s 

(fra BH) forklaring anses for bevist, at af-

slaget er urimelig lavt. Der er herefter ikke 

grundlag for at give de indklagede yderli-

gere fradrag i denne anledning. 

Vedrørende genmontering af toiletter 

I tilbudslisten er under pkt. 3.4.3 er afsat 

185.200 kr. til de- og genmontering af toi-

letter i afd. 1 og 42.600 kr. til samme op-

gave i afd. 2. 

HE har krævet et tillæg hertil på henholds-

vis 62.300 kr. i afd. 1 og 25.900 kr. i afd. 

2. De indklagede har bestridt, at der er 

grundlag for tillægget. 

A (fra HE) har forklaret, at genmonteringen 

tog længere tid end forudsat, idet gulvene i 

2/3 af lejlighederne var usædvanligt skæve. 

Der var en forskel på mellem 5 mm og 35 

mm i toiletfoden, hvilket er usædvanligt. Et 

toilet skal stå i vater. Han har beregnet til-

lægsprisen ud fra, at arbejdet tog ca. 1/2 

time à 480 kr. samt 40 kr. til materialer. 

Han bemærkede ikke de skæve gulve, da 

han var på besigtigelse forud for tilbudsaf-

givningen. 

D (fra HE) har forklaret, at han er vvs-for-

mand i HE og stod for genmonteringen af 

toiletterne. I 2/3 af alle lejlighederne var 

gulvene så skæve, at de måtte bruge kiler 

for at få toiletterne i vater, ligesom de 

måtte fuge af flere omgange. Der medgik 

ca. 1/2 time til genmonteringen af toilet-

terne. 

Voldgiftsretten bemærker, at entreprenøren 

som udgangspunkt bærer risikoen for, at 

han har kalkuleret rigtigt med hensyn til 

materiale og tidsforbrug i forbindelse med 

sin tilbudsafgivelse. Såfremt entreprenøren 

skal kunne kræve tillægsbetaling for et 

kontraktsarbejde, må han derfor bevise, at 

der foreligger ekstraordinært store omkost-

ninger forårsaget af omstændigheder, som 

han ikke med rimelighed kunne have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 

Forholdet er ikke søgt belyst gennem syn 

og skøn. Det fremgår af udbudsmaterialets 

pkt. 3.4.3, at arbejdet omfattede 275 toilet-

ter i afd. 1 og 116 toiletter i afd. 2. De i til-

budslisten afsatte beløb svarer til 673 kr. 

pr. toilet i afd. 1 og 367 kr. pr. toilet i afd. 

2. Det er herefter ikke ved de afgivne for-

klaringer bevist, at der er grundlag for en 

tillægspris, og beløbene skal derfor fradra-

ges i HE’s krav. 

Vedrørende isolering af stigstrenge 

I udbudsmaterialet er under afsnittet om 

vvs-arbejder pkt. 2.1.3.11, der bl. a. om-

handler rørisolering, anført, at »synlige rør i 

badeværelser/toiletrum isoleres ikke«. I af-

snittet om Følgearbejder er anført under 

pkt. 3.4.15: 

»Isolering af rør og ventiler samt rørmærk-

ning 

Arbejdet omfatter varme- og kondensisole-

ring af nye hoved- og fordelingsledninger i 

kældre i afd. 1. 

Endvidere skal tilbuddet indeholde isolering 

af nye stigstrenge i badeværelser. 

….« 

Der var anført tilsvarende bestemmelse 

vedrørende afd. 2. 

I tilbudslisten er angivet pos. 3.4.15 Isole-

ring af rør og ventiler samt rørmærkning 

afd. 1 kr. 422.000 og afd. 2 kr. 239.600 

I sagen foreligger en skrivelse fra isolatøren 

MP-Isolerings advokat til Tekniq Installatø-

rernes Organisation, hvoraf fremgår, at 

kostprisen for isolering af stigstrengene i 

afd. 1 og afd. 2 androg 240.951,50 kr. 
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HE har krævet en tillægspris på 263.520 kr. 

+ moms for afd. 1 og 86.480 kr. + moms 

for afd. 2. 

A (fra HE) har forklaret bl.a., at isolerings-

arbejderne blev udført af deres underentre-

prenør MP-Isolering. Efter at stigstrengene 

var blevet isoleret, modtog han ekstrakra-

vet fra MP-Isolering. Han forelagde proble-

met på byggemøde 28, hvor R straks afvi-

ste det under henvisning til udbudsmateria-

lets pkt. 3.4.15. Han rettede derefter hen-

vendelse til sin faglige organisation Tekniq, 

som efter at have gennemgået udbudsma-

terialet ikke mente, at MP-Isolering havde 

krav på ekstrabetaling. Han afviste derfor 

kravet over for MP-Isolering. Underentre-

prenøren har ikke anlagt sag mod ham, 

men har ikke villet frafalde kravet, hvilket 

er årsagen til, at det er medtaget under 

denne sag. 

R har forklaret bl.a., at bemærkningen om 

synlige rør i afsnittet om vvs-arbejder ved-

rører vandrette rør, som også kaldes kob-

lingsrør. Lodrette vandrør kaldes normalt 

stigstrenge, og det var direkte anført under 

pkt. 3.14.15, at disse skulle isoleres. I til-

budslisten er der også henvist direkte til 

dette punkt. Han fandt derfor ikke, at der 

kunne være tvivl herom, og afviste derfor 

straks tillægskravet, da det blev fremsat. 

Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, 

hvorunder der ikke er afgivet forklaring af 

underentreprenøren og efter den af R af-

givne forklaring, ikke, at HE har godtgjort, 

at udbudsmaterialet lider af en sådan uklar-

hed, at der med rette kan kræves tillæg for 

isoleringen af stigstrenge. Beløbene skal 

derfor fradrages i HE’s krav. 

Sammenfatning 

Som følge af det ovenfor anførte skal der i 

HE’s krav på 2.701.035,66 kr. overfor afd. 

1 fradrages 1.009.360 kr. + 62.300 kr. + 

329.400 kr. = 1.401.060 kr. Kravet udgør 

herefter 1.299.975,66 kr. med renter heraf 

som påstået. 

I HE’s krav på 378.152,06 kr. overfor afd. 2 

skal fradrages 25.900 kr. + 108.100 kr. = 

134.000 kr. Kravet udgør herefter 

244.152,06 kr. med renter heraf somp-

åstået. 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt. 

Thi bestemmes: 

Indklagede, BH, afd. 1, skal til klageren HE 

A/S betale 1.299.975,66 kr. inkl. moms 

med procesrente af 19.148,81 kr. fra den 

21. januar 2018, af 215.797,38 kr. fra den 

21. januar 2018, af 86.202,96 kr. fra den 

21. marts 2018, af 202.333,74 kr. fra den 

21. april 2018, af 186.886,03 kr. fra den 

21. juli 2018 og af resten fra den 21. sep-

tember 2018. 

Indklagede, BH, afd. 2, skal til klageren HE 

A/S betale 244.152,06 kr. inkl. moms med 

procesrente af 231.684,66 kr. fra den 21. 

januar 2018 og af resten fra den 21. marts 

2018. 

I sagsomkostninger skal BH, afd. 1 og afd. 

2, til HE A/S betale 65.000 kr. Beløbet er 

ekskl. moms. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af HE A/S og BH, afd. 1 og afd. 2, 

med halvdelen hver efter opgørelse og på-

krav fra Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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Kan HE og UUE indgå aftale og kræve betaling af UE?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.12.1 

Som gengivet i TBB 2020.842 / C-15336 

Under-under entrepenør UUE (advokat Mar-

tin Gräs Lind) mod Underentreprenør UE 

(advokat Preben Meinecke-Søes) 

1. Indledning 

Der er mellem klageren, under-underentre-

prenør UUE (herefter UUE) og indklagede, 

underentreprenør UE (herefter UE) opstået 

tvist om parternes økonomiske mellemvæ-

rende i forbindelse med UUE’s levering og 

montering af en elevator i … Skole, Køben-

havn. 

Hovedentreprenør for arbejderne på skole-

bygningen var HE A/S, der havde antaget 

UE til at udføre el-entreprisen. UUE var un-

derentreprenører for UE. HE A/S blev taget 

under konkursbehandling ved dekret af 23 

Juli 2019. 

Det er mellem UUE og UE aftalt, at AB 92 er 

gældende. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med landsdommer Henrik Gunst 

Andersen som eneste voldgiftsdommer. 

2. Påstande og hovedforhandling 

UUE har nedlagt påstand om, at UE tilplig-

tes at betale til UUE 171.356,90 kr. med til-

læg af procesrente fra sagens anlæg den 

19. december 2019. 

UE har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagen er hovedforhandlet den 10. august 

2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbro-

gade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

forklaring af A (UUE), C (UE), D (tidl. UUE) 

og F (tidl. HE A/S). 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse er det aftalt med parterne, at ken-

delsen udfærdiges uden fuldstændig sags-

fremstilling og uden fuldstændig gengivelse 

af forklaringerne og proceduren og alene 

med gengivelse af parternes påstande og 

voldgiftsrettens resultat og begrundelsen 

herfor. 

Parterne har i det væsentlige procederet i 

overensstemmelse med påstandsdokumen-

terne. 

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Faktura 17161 og 171622 

Kravet ifølge faktura 17161 omhandler be-

taling for ventetid den 13. marts 2019 med 

henvisning til, at elevatorskakten ikke var 

klar til aftalt tid til udførelse af montage af 

elevator. 

Kravet ifølge faktura 17162 omhandler for-

ceringsomkostninger. 

Leveringstiden var i UUE’s ordrebekræftelse 

angivet til ca. 10 uger fra tidspunktet for 

godkendt tegning. Det er ikke skriftligt ma-

teriale, der dokumenterer, hvornår der fo-

relå godkendt tegning. 

Der blev ikke udarbejdet en tidsplan, som 

nærmere angav tidspunkterne for de en-

kelte aktiviteters udførelse, idet den så-

kaldte tentative plan, som var beskrevet af 

A (fra UUE) i en mail af 13. februar 2019, 

ikke kan anses for en bindende kontrakts-

tidsplan. Der er herved lagt vægt på, at 

planen var benævnt som tentativ og der-

med foreløbig, og at den ikke angav præ-

cise datoer for flere af delmålene, foruden 

at den var gjort betinget af en afklaring af 

udestående spørgsmål, som kunne ændre 

planen. Montagestart var planlagt til den 

25. marts 2018. 

A (fra UUE) har forklaret, at C (fra UE) og 

folk fra HE A/S deltog i et møde, hvor det 
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blev drøftet, at det var nødvendigt at for-

cere. Det blev ikke sagt, at udgiften skulle 

gå uden om UE. Der er indgået en service-

aftale med bygherren efter byggeriets afle-

vering, som intet har med denne sag at 

gøre. 

D (tidl. hos UUE) har … forklaret, at der var 

vanskeligheder med at indpasse elevatoren 

i det skaktrum, der stod færdigt i midten af 

2018. Bygherrens rådgiver var skyld i, at 

det var vanskeligt at få fastlagt, hvordan 

elevatoren og skakten skulle tilpasses. Det 

tog lang tid at få målene fastlagt, og da det 

var sket, opstod der problemer med place-

ringen af teknikskabet. Det var meget van-

skeligt at få en dialog med UE om entrepri-

sens udførelse, men det blev løst ved at 

tale med byggelederen. 

C (fra UE) har forklaret, at han var i dialog 

med ansatte hos HE A/S, der tilkendegav, 

at HE A/S ville betale UUE for at få elevato-

ren leveret til tiden. Det blev ikke aftalt, at 

han skulle have fakturaerne, og dermed at 

han kunne beregne sig et tillæg over for HE 

A/S. Han har først set aftalesedlerne fra 

UUE i april eller maj måned 2019. Hans 

firma har været indkaldt til en aflevering 

sammen med bygherren. Han er bekendt 

med, at elevatoren ikke har været funkti-

onsdygtig. Der har også været problemer 

med funktionaliteten i forhold til ABA-an-

lægget. 

F (tidl. hos HE) har forklaret, at HE A/S blev 

presset af UUE, da aftalen om betaling for 

ventetid og aftalen om forcering blev ind-

gået, da bygherren ville kræve betydelige 

dagbodsbeløb betalt af HE, hvis byggeriet 

ikke var færdigt senest den 29. juni 2019, 

hvor der skulle afleveres til bygherren. Byg-

herren krævede, at arbejderne reelt var 

færdige den 29. maj, således at der var en 

måned til rådighed til at udbedre eventuelle 

mangler. Elevatorleverancen var meget 

problemfyldt, og det var vanskeligt at tale 

med elevatorfirmaets folk. Dette var bag-

grunden for, at HE A/S gik i direkte dialog 

med UUE om ventetid og forcering og her-

under accepterede kravene fra UUE. UE var 

ikke involveret heri. Elevatorskakten stod 

færdig allerede i sommeren 2018. 

Voldgiftsretten lægger til grund, at UUE 

ikke involverede UE i den aftale, som blev 

indgået mellem HE A/S og UUE om påbe-

gyndelse af montage af elevatoren den 13. 

marts 2019, der indebar en fravigelse af 

den tidligere udsendte tentative tidsplan. 

UE er derfor ikke blevet forpligtet af HE 

A/S’ tilsagn om, at arbejdet kunne påbe-

gyndes den 13. marts 2019, og skal derfor 

ikke betale for ventetid. 

Kravet om forcering var varslet i en mail af 

8. februar 2019 fra UUE til bl.a. UE. Ved 

mail af 12. februar 2019 meddelte HE A/S 

til UUE, at »vi er villig til at betale …« for le-

vering i uge 17/18 (23. april til 3. maj 

2019). 

UE modtog ikke orientering om mailen af 

12. februar 2019 fra HE A/S til UUE. UE 

havde således ikke anledning til at reagere 

over for HE A/S’ disposition. 

UUE har derfor ikke godtgjort, at UE har 

været indforstået med, at UE skulle betale 

for de ydelser, som er omhandlet i de to af-

talesedler. 

Negotium gestio-synspunkter forstået såle-

des, at UUE handlede i UE’s interesse og 

reddede dennes forretning fra forsinkelse, 

kan ikke begrunde kravene, allerede fordi 

UUE ikke har godtgjort, at der forelå for-

hold, som kunne begrunde en tidsfristfor-

længelse i forhold til en fastlagt tidsplan. 

UE frifindes derfor for betaling af de to fak-

turabeløb. 

Faktura 17216 

Kravet er angivet til at vedrøre fjernelse af 

kasser fra byggepladsen ifølge aftale på 

mail med …/HE. 
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Det er ikke godtgjort af UUE, at den om-

handlede ydelse har relation til UE, hvorfor 

kravet ikke tages til følge. 

Faktura 17579 

Kravet omhandler arbejde udført den 4. juli 

2019. Det er anført, at »de to sidekarme 

ved tilsætning havde været limet fast og 

montøren kunne se, at de var brækket fri«. 

Det lægges til grund, at arbejdet er udført 

efter bygherrens ibrugtagning af bygnin-

gen. 

C (fra UE) har benægtet, at han har bestilt 

arbejdet, således som det er anført i faktu-

rateksten. 

UUE har på den anførte baggrund ikke 

godtgjort, at kravet kan rettes mod UE. 

Rente vedr. faktura 17142 

Kravet omhandler et rentebeløb som følge 

af ikke rettidigbetaling af faktura 17142 af 

29. marts 2019, der er et restbeløb i for-

hold til entreprisesummen. 

Opkrævning af ratebetaling af entreprise-

summen må antages at være baseret på 

bestemmelsen i Standardforbehold for leve-

ring og montering af elevatorer punkt 6. 

Der kan ske opkrævning af de sidste 10 

procent af entreprisesummen, når nærmere 

angivne betingelser er opfyldt. 

Da der ikke var sket aflevering af entrepri-

sen den 29. marts 2019, kunne der tidligst 

opkræves 1 måned efter montagens afslut-

ning. 

Der er ikke ført bevis af UUE for, at kablet 

til ABA-anlægget, som skulle tilsluttes ele-

vatorens styresystem, ikke var trukket af 

UE. Det lægges således til grund, at UUE 

skulle have reklameret over for UE, såfremt 

det ikke var muligt at konstatere kablets til-

stedeværelse ved elevatorskakten. 

Da montagen ikke kan anses for afsluttet, 

før der var sket tilslutning til ABA-anlægget, 

hvilket ifølge en mail af 24. maj 2019 fra 

UUE ville ske den 27. maj 2019, har det 

ikke været berettiget at afkræve afslut-

tende betaling ved fakturaen af 29. marts 

2019. 

Den »afleveringsforretning«, som fandt 

sted den 3. maj 2019, og som UE ikke var 

indkaldt til, har ikke nogen relevans for sa-

gen. Afleveringen involverede heller ikke 

bygherren, hvilket ses af den håndskrevne 

bemærkning om forbehold for bygherrens 

kommentarer, som medarbejderen hos HE 

A/S anførte. 

Rentebeløbet kan derfor ikke kræves betalt. 

Betaling af 67.50,31 kr. (faktura 17243) 

UE har tilbageholdt betalingen af 67.560,31 

kr. med henvisning til, at bygherren ikke 

har villet tage stilling til, om der er grund-

lag for fremsættelse af et mangelskrav over 

for UE med relation til elevatoren. 

Da UE ikke har godtgjort, at der er mangler 

ved elevatoren og relaterede ydelser, er UE 

forpligtet til at betale det krævede beløb. 

Den omstændighed, at bygherren har ind-

gået aftale med UUE efter byggeriets ibrug-

tagning om betaling af forskellige ydelser 

med relation til elevatoren kan ikke føre til 

et andet resultat. 

Sagsomkostninger 

Efter sagens forløb og udfald skal UE betale 

28.000 kr. (ekskl. moms) til UUE til dæk-

ning af udgiften til advokatbistand. 

Udgiften til voldgiftsrettens behandling af 

sagen skal betales af UUE og UE med halv-

delen hver. 
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Hvornår kan en aftale tilsidesættes?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.12.2 

Som gengivet i TBB 2020.799 / Sag nr. C-14032 

Byggeskadefonden (advokat Liv Helth Lau-

ersen) mod Totalentreprenør TE (advokat 

Michael Clemmensen) og Rådgiver R (advo-

kat Peter Henrik Würtz) 

1. Indledning 

Mellem klageren, Byggeskadefonden, og 

indklagede, totalentreprenør TE, (herefter 

TE), er der opstået en tvist om krav om er-

statning for mangler ved et byggeri, som TE 

som totalentreprenør har opført for byg-

herre BH [en boligorganisation]. Klageskrif-

tet er indleveret den 12. maj 2016. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af arkitekt 

m.a.a Kim Christiansen, afdelingschef Niels 

Bank og landsdommer Henrik Estrup, med 

sidstnævnte som formand. 

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 4. 

januar 2017 har Byggeskadefonden ved 

adcitation inddraget rådgiver R (herefter R) 

i sagen. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Byggeskadefonden har nedlagt påstand om, 

at TE og R til Byggeskadefonden principalt 

solidarisk, subsidiært pro rata og mere sub-

sidiært alternativt skal betale 4.811.384,50 

kr. med procesrente af 3.958.750 kr. fra 

den 12. maj 2016 og af 852.634,50 kr. fra 

den 26. juli 2018. 

TE har nedlagt påstand om frifindelse, sub-

sidiært betaling af et mindre beløb. 

R har nedlagt påstand om frifindelse, subsi-

diært betaling af et mindre beløb. 

R har overfor TE nedlagt påstand om, at TE 

skal friholde R for ethvert beløb, subsidiært 

en del heraf, som R måtte blive pålagt at 

betale til Byggeskadefonden, herunder ren-

ter og sagsomkostninger. 

TE har overfor denne påstand nedlagt på-

stand om frifindelse. 

Byggeskadefondens påstand er i påstands-

dokumentet opgjort således: 

Byggeregnskab af 31. 

oktober 2018 (bilag 38) 

4.506.080,50 

kr. 

Byggeregnskab af 13. 

maj 2015 (bilag 39.1) 

305.304,00 kr. 

I alt inkl. moms 4.811.384,50 

kr. 

Hovedforhandling har fundet sted den 18.-

20. maj 2020 … i …. 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

forklaring af A (fra BH), C (fra BH), D (fra 

TE), G (fra TE), J (fra R), ingeniør I og F-A 

(fra producent F). 

Skønsmændene, rådgivende ingeniør Jens-

Eduard Schønfeldt og civilingeniør Per Jo-

hansen, blev afhjemlet. 

3. Sagsfremstilling 

Henholdsvis den 20. og 26. april 2011 un-

derskrev R og BH en aftale om teknisk råd-

givning og bistand i forbindelse med opfø-

relsen af 39 nye almene energi 0-boliger. 

Opgaven skulle udføres i totalrådgivning, 

men det fremgik, at der blev stilet mod of-

fentligt udbud i totalentreprise. 

Ifølge aftalens pkt. 4 med overskriften Råd-

giverens ydelser skulle R levere de ydelser, 

der var opregnet i pkt. 4.1.1-4.1.4, herun-

der byggeprogram mv., som var nødvendig 

for myndighedernes behandling og princi-

pielle godkendelse af projektet og medde-

lelse af støttetilsagn. Herefter ønskede BH 

ifølge pkt. 4.1.5 ikke flere ydelser, før støt-

tetilsagn fra myndighederne forelå. Af pkt. 

4.2 fremgik, at aftalen, når støttetilsagnet 

forelå, kunne udvides til at omfatte bl.a. 

projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, 
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projekteringsledelse, kvalitetssikring og 

projektgranskning til og med kontraktskriv-

ning, og overdragelse til totalentreprenøren 

var helt gennemført. 

Henholdsvis den 12. og 19. maj 2011 un-

derskrev parterne en allonge til rådgiv-

ningsaftalen. Af allongen fremgik, at det nu 

var besluttet at udbyde projektet i totalen-

treprise. Totalentreprenøren skulle forstå 

byggeledelsen, og R skulle gennemføre pro-

jektgranskning og kontrol af det af totalen-

treprenøren udførte totalprojekt. Efter ind-

gåelse af totalentreprisekontrakten skulle R 

udføre bygherrerådgivning i overensstem-

melse med PAR og F.R.I.’s ydelsesbeskri-

velse for bygherrerådgivning af december 

2003 afsnit 2. 

Ifølge allongen skulle der ikke udarbejdes 

dispositionsforslag, idet et såkaldt Energi 0-

koncept, som blev oplyst at være blevet 

udarbejdet i samarbejde mellem bygherren 

og rådgiveren, sammen med et konkurren-

ceprojekt skulle erstatte dispositionsforsla-

get. 

Ifølge Energi 0-konceptet dateret den 27. 

april 2011 kunne der arbejdes med 2 for-

skellige facade løsninger, hvoraf den ene 

var en ventileret løsning, mens den anden 

var en ikke-ventileret løsning. Kravene til 

de 2 mulige løsninger var beskrevet i både 

tegninger og tekst. 

I Arbejdsbeskrivelse af 1. juni 2011 udar-

bejdet af R var valgfriheden mellem en ven-

tileret og en ikke-ventileret løsning udgået, 

idet der under pkt. (21) 1 var anført føl-

gende: 

»Let ydervægge 

Udføres i let konstruktion i henhold til en-

treprenørens byggesystem og afsluttes ud-

vendigt med en ensartet ventileret pudset 

overflade. Facade opbygges af vent. under-

konstruktion hvorpå er monteret en facade-

plade der forsynes med grundpuds, arme-

ringsvæv og slutpuds. 

… 

Ydervægge afsluttes med ventileret pudset 

overflade, se også pkt. (41)1.« 

I pkt. (41) 1 var anført følgende: 

»Udv. facade pudsede overflader 

Facadesystem monteres som en ventileret 

facadebeklædning …« 

Den 17. august 2011 afgav TE tilbud på i 

totalentreprise at opføre de pågældende 

boliger i overensstemmelse med udbuds-

materialet, det vil sige med facadebeklæd-

ning som en ventileret løsning. 

Den 22. august 2011 udarbejdede R et 

sagsnotat med ændringer til udbudsbetin-

gelserne. Notatet er fremlagt i 4 ikke ensly-

dende eksemplarer, der alle bærer den 

nævnte dato og nummeret 020. Ydervægs-

konstruktionen er ikke omtalt. 

Den 24. august 2011 afgav TE et revideret 

tilbud, nu med en detaljeret beskrevet ikke-

ventileret ydervægskonstruktion beklædt 

med F HD-plader. 

Ved underskrift henholdsvis den 1. og 2. 

november 2011 indgik TE og BH totalentre-

prisekontrakt. Ifølge kontrakten skulle TE 

selv entrere med alle teknikere, der skulle 

medvirke ved byggeriet, og TE antog bl.a. 

… A/S og … A/S. 

Efter at totalprojektet (benævnt hovedpro-

jektet) var udarbejdet, foretog R som fore-

skrevet i aftalen mellem R og BH gransk-

ning af projektet. Resultatet af gransknin-

gen fremgår af en rapport af 25. april 2012. 

Der er i rapporten ingen bemærkninger til 

valget af en ikke-ventileret facadeløsning. 

Efter byggeriets færdiggørelse og aflevering 

foretog [en tegnestue] TS på foranledning 

af Byggeskadefonden udvidet eftersyn af 

tagventilation, afslutning ved tagfod og-

ydervægskonstruktionen. Undersøgelserne 

fandt sted henholdsvis den 10. april 2014 

og 13. maj 2014 og førte til en rapport af 3. 

juni 2014 fra T. 
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Den 10. juni 2014 afgav Byggeskadefonden 

rapport om 1 års eftersyn af bebyggelsen. 

Skønsmændene har afgivet erklæring af 4. 

april 2017, supplerende erklæring af 7. 

marts 2018, supplerende erklæring 2 af 24. 

juli 2018 og supplerende erklæring 3 af 19. 

november 2018. 

Byggeskadefonden har ladet udarbejde et 

afhjælpningsprojekt, som skønsmanden i 

den supplerende erklæring af 7. marts 2018 

har forholdt sig til. 

Der er efterfølgende sket udbedring af de 

konstaterede forhold ved entreprenør …. 

Forholdene vedrørende tagpappet er dog i 

henhold til særskilt aftale udbedret af … 

ApS. 

4. Forklaringer 

A har forklaret, at han i 18 år har været be-

styrelsesformand i …, der tidligere hed BH. 

Han er uddannet blikkenslager, maskininge-

niør og datamatiker. Formelt var det BH, 

der var bygherre på det projekt, som sagen 

angår, men BH fik bistand af BH’s hovedor-

ganisation. BH deltog ikke i byggemøder, 

men i bygherremøder. I bygherremøderne 

deltog også totalentreprenøren og bygher-

rerådgiveren. Bygherrerådgiveren, det vil 

sige R, skulle granske projektet som en sik-

kerhedsforanstaltning for bygherren. De 

første tilbud fra de interesserede entrepre-

nører lå uden for budgettet. BH måtte der-

for finde nogle besparelser og eller finde 

yderligere midler. Han og bestyrelsen var 

slet ikke »inde over« de tekniske løsninger, 

herunder udformningen af ydervæggene. 

De blev ikke gjort opmærksom på, at ikke-

ventilerede ydervægge var i strid med SBi-

anvisning 224. De fik heller ikke at vide, at 

konstruktionen ikke var i overensstemmelse 

med udbudsmaterialet, eller at de valgte F 

HD-plader var et uprøvet materiale i Dan-

mark. I forbindelse med bygherrerådgive-

rens (R’s) granskning af projektet fik han 

og bestyrelsen ikke at vide, at ydervæg-

gene som en afvigelse fra udbudsmaterialet 

var en ikke-ventileret konstruktion. Han 

deltog i 2012 i et besøg på TE’s fabrik. Han 

vil tro, at hele byggegruppen, det vil sige 

ham og et par yderligere repræsentanter 

for bestyrelsen, var med. Han vil også tro, 

at projektlederen, M fra BH’s hovedorgani-

sation, var med. De skulle ikke godkende 

noget. Solcelleanlæggene var ikke en byg-

herreleverance. Der var ingen bygherrele-

verancer. Det bruger BH ikke. Foreholdt 

Byggesagsbeskrivelsens pkt. 1.2.3 med 

overskriften Bygherreleverancer hvorefter 

energisystemet, hårde hvidevarer og køk-

keninventar var bygherreleverancer, har 

han forklaret, at det kommer bag på ham. 

Palle Adamsen, der på vegne af BH har un-

derskrevet Totalentreprisekontrakten med 

TE, var adm. direktør i BH’s bygge afdeling. 

Ulrik Steen Jensen, der også har underskre-

vet kontrakten, var også ansat i BH’s byg-

geafdeling. Totalentreprisekontrakten var 

ikke »omkring« hans byggegruppe. Han 

kender ikke nærmere til de efterfølgende 

opståede problemer med tagpappet. Det 

ligger under »driften«. 

C (fra BH) har forklaret, at han er uddannet 

arkitekt, og at han siden den 1. august 

2018 har været projektudviklingsdirektør i 

BH. Forud herfor var han fra den 1. februar 

2012 ansat i BH’s hovedorganisation. Han 

overtog M’s stilling som projektleder på det 

projekt, som sagen angår. Det var hovedor-

ganisationen, der efter aftale med BH admi-

nistrerede byggesagen i »hverdagen«, men 

alle væsentlige beslutninger blev truffet af 

BH. Han deltog i bygherremøder sammen 

med bl.a. BH. Der blev på de møder ikke 

truffet tekniske beslutninger. Sådanne be-

slutninger blev truffet på byggemøder, hvor 

bygherrerådgiveren R og TE deltog. Pro-

jektgranskning har til formål at finde uhen-

sigtsmæssigheder eller problemer i et pro-

jekt. Han kan ikke huske, om han har set 

R’s granskningsrapport af 25. april 2012, 

eller om han har talt med R herom. Ham 

bekendt talte man ikke om facadekonstruk-

tionen. Han blev ikke gjort bekendt med, at 

man i projektet fraveg SBi-anvisning 224. 

Han fik heller ikke at vide, at valget af F 
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HD-plader var en ikke-prøvet løsning. Hvis 

han havde vidst det, ville han ikke være 

gået med til det. Han var med på besøget 

på TE’s produktionsanlæg, men han og BH 

skulle ikke godkende noget i den forbin-

delse. Han kan ikke huske, hvad det var for 

en indbygningsprofil der blev forevist på 

mødet. Han er bekendt med forskellen mel-

lem en ventileret og en ikke-ventileret kon-

struktion. Han kan ikke huske, hvornår han 

blev bekendt med, at der i det projekt, som 

sagen angår, skulle anvendes en ikke-ven-

tileret konstruktion. Han har sikkert set 

tegningerne. Det er rigtigt, at han derved 

blev klar over, at der var tale om en ikke-

ventileret konstruktion. Det kunne han som 

arkitekt generelt godt være betænkelig ved, 

men det var ikke BH, der skulle stå på mål 

for de tekniske løsninger. Det havde total-

entreprenøren og bygherrerådgiveren jo 

forholdt sig til. Han er enig i, at løsningerne 

vist side 11 i det fremlagte »Energi 0-boli-

gen Koncept« (sagens bilag A) er henholds-

vis ventileret og ikke-ventileret. Han ville 

foretrække den ventilerede løsning, men 

den ikke-ventilerede løsning kunne da bru-

ges, hvis den var rigtigt udført. Han har 

som projektleder ikke haft til opgave at 

gennemgå R’s granskningsnotat af 25. april 

2012. 

D (fra TE) har forklaret, at han startede 

[firmaet] TE i 1970. Han er uddannet byg-

ningssnedker. TE har haft afdelinger i Tysk-

land. Der lærte han F’s produktet at kende. 

I 2011-2012 ville han gerne omlægge for-

retningen, så han ikke havde så mange pri-

vate bygherrer. På det tidspunkt havde TE 

ca. 100 medarbejdere og egenproduktion af 

vægelementer. Det projekt, sagen angår, 

var det første, som TE udførte for BH. Han 

kendte A (fra BH) og i mindre omfang M. 

Det første tilbud af 17. august 2011, som 

TE afgav, var som udbudsmaterialet fore-

skrev på en ventileret ydervægskonstruk-

tion. En uges tid efter afgivelsen af tilbud-

det blev han kontaktet af M fra bygherren, 

der sagde, at de var nødt til at finde nogle 

besparelser og justere tilbuddet, da det var 

over BH’s budget. Han skulle »vende tilbud-

det om«, således at det beskrev, hvad BH 

kunne få for de penge, der var til rådighed. 

Han havde i den forbindelse møde med M 

og måske også A (fra BH). Det var i den 

drøftelse, at man besluttede at skifte til en 

ikke-ventileret ydervægskonstruktion. 

Denne løsning indebar en betydelig bespa-

relse, og da ydervæggene blev tyndere, gav 

løsningen også mere plads i husene. Solcel-

leanlæggene var ikke med i det første til-

bud, da der var tale om en bygherreleve-

rance. BH ville imidlertid gerne have solcel-

leanlæg med i det andet tilbud. Drøftelsen 

førte til tilbuddet af 24. august 2011, hvor 

der dog kun var solcelleanlæg i 20 af 39 

boliger. BH skaffede efterfølgende flere 

penge, og i totalentreprisekontrakten af 2. 

november 2011 var der derfor solcellean-

læg i alle boliger. På et møde før kontrakt-

indgåelsen hvor bl.a. A (fra BH) deltog, blev 

der forevist en model af den ikke-ventile-

rede facadekonstruktion. I begyndelsen af 

2012 var der et besøg på TE’s produktions-

anlæg, hvor 10-12 personer fra BH var til 

stede. TE havde lavet en mock-up, hvoraf 

det tydeligt fremgik, at der var tale om en 

ikke-ventileret konstruktion. Da projektet 

var gået i gang, var han kun frontfigur. Det 

var hans søn, G, der havde ansvaret, men 

de havde en byggeleder ansat, der »boede« 

på pladsen. I september 2012 var der 

vandindtrængning i byggeriet som følge af 

et voldsomt uvejr. Episoden blev imidlertid 

håndteret og førte ikke til varige skader. 

Han havde erfaring med de valgte F HD-

plader fra et familiehus med aflevering 3 år 

forinden det projekt, sagen angår, og må-

ske et yderligere hus. Det er rigtigt, at det 

ikke står nogen steder, hvad den eksakte 

besparelse var ved at gå fra en ventileret 

løsning til en ikke-ventileret løsning, men 

dengang var der naturligvis klarhed over 

det. 

G (fra TE) har forklaret, at han er uddannet 

tømrer og bygningskonstruktør. Han er søn 

af D og har været i TE »hele sit liv«. Løs-
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ning 11 side 11 i Energi 0-Boligen-koncep-

tet (bilag A) egner sig ikke til kravene i 

samme koncepts side 4 til »rumstore ele-

menter«. Der er tale om en modsætning. 

Han var med til at beregne TE’s tilbud af 

17. august 2011. Tilbuddet byggede på en 

ventileret ydervægskonstruktion. Efter afgi-

velsen af tilbuddet fik han af sin far til op-

gave at finde nogle besparelser. Han fik at 

vide, hvilket budget BH havde tilrådighed, 

og dermed hvilket beløb tilbuddet skulle 

holdes indenfor. En af de besparelser, han 

forslog, var at gå over til en ikke-ventileret 

ydervægskonstruktion. Det er ham, der har 

formuleret ydervægskonstruktionsbeskri-

velsen i tilbuddet af 24. august 2011. Inden 

afgivelsen af dette tilbud blev han kaldt til 

et møde i TE’s mødelokale, hvor han skulle 

fortælle om F HD-plade løsningen. Til stede 

ved mødet var A og M fra BH og J fra R. På 

mødet fremviste han den model af F HD, 

som er til stede i retslokalet. Den eneste 

bemærkning hertil fra de tilstedeværende 

kom fra J, og den gik ikke på konstruktio-

nen, men på pudsets kornstørrelse. Han 

deltog i mødet den 8.-9. februar 2012 hos F 

i … i Tyskland. Inden det projekt, som sa-

gen angår, havde TE uden problemer opført 

2 byggerier med anvendelse af F HD-plader 

på ikke-ventilerede konstruktioner. I fe-

bruar-marts 2012 var repræsentanter for 

BH på besigtigelse på TE’s produktionsan-

læg. De pågældende fik i den forbindelse 

forevist en 1:1 mock-up af et hjørne af den 

konstruktion, der senere blev opført. Man 

kunne tydeligt se, at der var tale om en 

ikke-ventileret konstruktion. De tilstede-

værendes reaktion var, at mock-up’en var 

flot. Der var ingen kritiske bemærkninger 

eller spørgsmål. På et projektmøde den 22. 

februar 2012 fremviste han et dilatations-

profil. J’s (fra R) reaktion var, at løsningen 

med et tværgående dilatationsprofil ikke 

var pæn, men han gik med til, at den skulle 

anvendes. I byggeprocessen var F-A fra F 

»inde over«, både på fabrikken og på byg-

gepladsen. F-A var på pladsen flere gange 

og besvarede spørgsmål om montagen. I 

efteråret 2012 var der en episode, hvor der 

kom vand ind i en blok. Det blev udbedret, 

og episoden har ikke noget at gøre med 

den fugt, som denne sag angår. Hans op-

fattelse er, at den konstaterede fugt i kon-

struktionen kommer ude fra og kommer 

gennem HD-pladen på en eller anden 

måde. Han ved ikke, om problemet er fu-

gen, pudset, pladen eller andet. Et ekspan-

derende fugebånd bruges som en midlerti-

dig foranstaltning, indtil skinnesystemet er 

monteret. Fugebåndet har teknisk set ikke 

nogen betydning, når det udvendige skin-

nesystem er monteret. Der er tale om en 

midlertidig vejrligsbeskyttelse. Behovet for 

en pladestrimmel kommer an på etagesam-

lingens udformning. Der er anvendt X’s 

pudssystem på F's HD-pladerne yderst. Der 

står i X’s vejledning, at pudsen er godkendt 

til F's HD-plader. Anvendelsen heraf blev 

godkendt af F-A. Han mener ikke, at stern-

inddækningen er for lille, da byggeriet er 

under 10 m i højden, og bebyggelsen er i 

terrænkategori 3. På det møde, som han 

forklarede om før, hvor J (fra R) var til 

stede, og hvor han fremviste en model af F 

HD-pladen og forklarede om F’s ikke-venti-

lerede løsning, er det hans opfattelse, at 

det blev accepteret, at det var den løsning, 

der skulle anvendes. Projektet blev rettet til 

i anledning af R’s granskningsnotat af 25. 

april 2012. Han opfattede granskningsrap-

porten som R’s endelige godkendelse af den 

ikke-ventilerede løsning. Han kan ikke hu-

ske, om der var nogen fra R med på besø-

get på TE. Han er bekendt med SBi-anvis-

ninger og vant til at arbejde hermed. F-A’s 

godkendelse af X-pudsen var mundtlig. F 

HD-pladerne er meget anvendt i Tyskland 

og Østrig. 

J (fra R) har forklaret, at han blev uddannet 

arkitekt i 1982. Han har siden da arbejdet 

som rådgivende arkitekt, herunder i 18 år 

hos R. I de sidste 3 år har han arbejdet for 

…. Den oprindelige aftale mellem BH og R 

vedrørende det projekt, som denne sag an-

går, indebar, at R skulle være totalrådgiver. 

Det var dog hele tiden meningen, at projek-

tet skulle udbydes i totalentreprise. BH ville 
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gerne have flere varer på hylderne i form af 

billige energi 0-boliger. I det fremlagte 

»koncept«, Energi 0-Boligen, var der 2 mu-

lige løsninger, en ventileret og en ikke-ven-

tileret. Den allonge til aftalen, der blev un-

derskrevet i maj 2011, indebar, at R over-

gik fra at være totalrådgiver til at være 

bygherrerådgiver. Opgaven med at udar-

bejde hovedprojekt overgik dermed til to-

talentreprenøren. R skulle derefter alene 

udføre det overordnede tilsyn. Der var ikke 

tale om et dagligt fagtilsyn. Det lå hos to-

talentreprenøren. Ifølge den fremlagte Ar-

bejdsbeskrivelse blev arbejdet udbudt såle-

des, at facaden skulle være ventileret. De 

modtagne licitationsbud lå uden for den 

økonomiske ramme. Det blev derfor beslut-

tet at lave en licitation med en targetpris, 

hvor de bydende skulle angive, hvad man 

kunne få for det budget, der var til rådig-

hed. Der var ingen ufravigelige krav i ud-

budsmaterialet. Det var derfor op til de by-

dende entreprenører at komme med deres 

forslag. TE foreslog en ikke-ventileret faca-

dekonstruktion med F HD-plader. I ugen 

mellem de første tilbud og TE’s andet tilbud 

var der en intens forhandling mellem TE og 

bygherren, det vil sige BH. De tekniske an-

læg, køkkener og hårde hvidevarer skulle 

nu indgå i tilbuddet. Der blev også fundet 

besparelser bl.a. ved de udvendige anlæg 

og gulvene. En yderligere besparelse be-

stod i, at ydervæggene blev ændret fra at 

være ventilerede som projekteret til at 

være ikke-ventilerede. R var ikke med i det 

forhandlingsforløb, der førte til TE’s andet 

tilbud af 24. august 2011. R blev først præ-

senteret for dette tilbud, da det forelå. Løs-

ningen var da handlet af mellem TE og BH. 

R var ikke med på rejsen den 8.-9. februar 

2012 til F’s fabrik i … i Tyskland. BH var 

lykkelig for, at man havde fundet en løs-

ning, som indebar, at boligerne kunne opfø-

res inden for budgettet. TE sagde, at man 

havde anvendt F’s produkter i mange år. R 

fik ikke at vide, at der var tale om et nyt 

produkt. R havde ingen anledning til at 

være bekymret for F’s HD-plader. Som byg-

herrerådgiver granskede R projektet. Ud-

gangspunktet herfor var at kontrollere, at 

BH som bygherre fik det, der var aftalt, og 

påse om der var noget, der sprang i øj-

nene. På det tidspunkt var spørgsmålet om 

en ventileret eller ikke ventileret ydervægs-

konstruktion uddebateret. Han undrer sig 

over, at TE’s arkitekt, Feldthaus Arkitekter, 

ikke er involveret i denne sag, så man 

kunne have fået at vide, hvordan de er nået 

frem til den valgte løsning. R har efterføl-

gende kontaktet F for at få eksempler på 

anvendelsen af F’s HD-plader i ikke-ventile-

rede løsninger. Fredericia Gymnasium er et 

eksempel med en ikke-ventileret løsning 

med HD-plader på en bærende betonvæg. 

Varde Rådhus er et andet eksempel. F’s 

HD-plader er også anvendt i det fremlagte 

eksempel fra Gørtlervej i Vejen (bilag Adc. 

Å). Man kan ikke af fotoet se, at der er tale 

om en ikke-ventileret løsning, men det har 

den pågældende arkitekt oplyst over for 

ham, at der er. Han var ikke involveret i 

valget af X-puds i det projekt … i som 

denne sag angår. Som det fremgår af til-

synsnotat af 6. september 2012, var der 

vandindtrængning i blok D, men det blev 

der taget hånd om. R var med til afleve-

ringsforretningen. Arbejdsbeskrivelsen var 

meget detaljeret for at komme i mål med 

kravet om energi 0-boliger. Han ved ikke, 

hvorfor der er forskellige versioner af sags-

notat 020 af 22. august 2011 (bilag Adc. 

U). Notatet drejede sig om, hvad de by-

dende entreprenører kunne ændre på i for-

hold til udbudsmaterialet. Han ved ikke, 

hvorfor der ikke står noget om, at en venti-

leret konstruktion kunne ændres til en ikke-

ventileret konstruktion. Han vidste imidler-

tid godt, at det var en mulighed. TE’s tilbud 

af 24. august 2011 var resultatet af det, 

der var handlet af mellem BH og TE. Han 

italesatte, at det indebar en fravigelse af 

udbudsbetingelserne om en ventileret yder-

vægskonstruktion, og det var i den forbin-

delse, at TE redegjorde for, at F havde gode 

erfaringer med at anvende HD-pladerne i 

en ikke-ventileret konstruktion. Han vendte 

det med sine kollegaer på tegnestuen og 
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foretog egne undersøgelser, og han kunne 

da se, at F havde anvendt produktet i hvert 

fald siden 2001. Han blev derved overbevist 

om, at produktet var fagligt i orden. Han 

kontaktede ikke selv F. Han er enig i, at 

den valgte løsning ikke er i overensstem-

melse med SBi-anvisning 224. Han sagde til 

BH, at løsningen ikke var i overensstem-

melse med det udbudte, men at R mente, 

at den var fagligt i orden. Han gjorde ikke 

opmærksom på, at den ikke var i overens-

stemmelse med SBi-anvisning 224. I Høje 

Taastrup havde BH opført et energi 0-byg-

geri med en ikke ventileret løsning. Den 

samme løsning blev ikke valgt i …, fordi 

man vidste, at den ville blive for dyr. Når 

BH … havde kunnet gennemføre denne løs-

ning, skyldtes det, at BH Sjælland havde 

fået et godt tilbud fra …, der gerne ville ind 

på markedet for lavenergihuse. Sagsnotat 

020 af 22. august 2011 med ændringer til 

tilbudsbetingelserne blev udarbejdet i dia-

log med M fra BH. M var fagligt kompetent, 

og han er overbevist om, at M var bekendt 

med forskellen mellem en ventileret og 

ikke-ventileret løsning. Han så TE’s tilbud af 

24. august 2011 umiddelbart efter, at det 

var afgivet. Han vil ikke sige, at han var 

overrasket over de mange ændringer i for-

hold til udbudsbetingelserne. Der var de 

ændringer, der var nødvendige for at 

komme i mål i forhold til budgettet. Alle var 

klar over, at tilbuddet indebar en ikke-ven-

tileret ydervægskonstruktion. Han italesatte 

det som forklaret før over for BH. Han var 

godt klar over, at ændringen havde til for-

mål at spare penge. Han har set mock-

up’en på TE’s fabrik. Han så den sammen 

med …, der var en arkitekt ansat i BH. Han 

kan ikke erindre, at … havde bemærkninger 

til den ikke-ventilerede ydervægskonstruk-

tion. Havde … haft det, ville han kunne 

have husket det. 

Ingeniør I har forklaret, at han er bygge- 

og anlægsingeniør. Han har været ansat i … 

siden 1981. Det er ham, der har lavet ud-

bedringsprojektet. Det er lavet på baggrund 

af skønsmændenes besvarelser. Ved ud-

bedringen er der anvendt en ventileret 

ydervægskonstruktion. Det har kun i be-

grænset omfang været nødvendigt at fjerne 

angrebet træ bag de udvendige F HD-pla-

der. I det væsentlige har træskellettet kun-

net bevares. Da udbedringsarbejdet blev 

påbegyndt i 2018, var træværket kraftigt 

opfugtet bag F pladerne. Ved udbedringen 

anvendte man en systemleverance fra … og 

ikke en … plade som nævnt i skønsmænde-

nes besvarelse af spørgsmål SB 3. Under 

udbedringen viste der sig at være proble-

mer med tagpappen. Teknologisk Institut 

undersøgte 2 blokke, hvoraf tagpappet på 

den ene var i orden, mens tagpappet på 

den anden ikke var. Han har efterfølgende 

undersøgt de 2 sidste blokke, hvoraf be-

fæstigeIsen af tagpappet var dårlig på den 

ene og i orden på den anden ene. Tagpap-

pet på de 2 blokke, hvor det ikke var i or-

den, det vil sige blok A og C, er blevet ud-

bedret. Udbedringsudgiften var som anført i 

bilag 39.1. I specifikationen vedrørende 

blok A (underbilag til bilag 38.2) angår 

21.300 kr. råd. I specifikationen vedrø-

rende blok B (underbilag til bilag 38.2) an-

går 8.700 kr. råd. I specifikationen vedrø-

rende blok C og D (underbilag til bilag 38.2) 

angår henholdsvis 8.700 kr. og 11.200 kr. 

råd. I specifikationen vedrørende blok B an-

går beløbet på 27.000 kr. til inddækning af 

stillads ikke råd, men udskiftning af facade-

plader. Pudsvingen på altansiden nævnt i 

samme bilag skulle udbedres, da træværket 

var opfugtet bag pladen. I forbindelse med 

udbedringen af det løse tagpap var der tale 

om en partiel udbedring af tagpappen. Tag-

pappen på blok A og C blev således udbed-

ret, mens det ikke var nødvendigt at ud-

bedre tagpappen på blok B og D. Det er 

ham, der har konstateret, at tagpappen på 

blok A var løs. Teknologisk Institut har ikke 

undersøgt tagpappen på blok A. Teknolo-

gisk Institut har alene undersøgt tagpappen 

på blok B og C. Den tagpap, som Teknolo-

gisk Institut i sin erklæring af 21. juni 2018 

konstaterede var løs under testnumrene 2-

5, var løs fordi, D.A.I. ikke var færdig med 
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sit arbejde. Det er rigtigt, at tagpappen un-

der testnumrene 8, 10, 11, 13 og 14 som 

anført i Teknologisk Instituts erklæring ved-

rørende samme blok var løs. Han har lavet 

en tilsvarende undersøgelse for blok A. 

Vedrørende posten eftergåelse af isolering 

på 6.375 kr. vedrørende blok A, jf. underbi-

lag til bilag 38.2, var der nogle steder, hvor 

der manglede isolering. Isoleringen kan 

være røget ud i forbindelse med nedbryd-

ning af pladerne. Posten montering af eks-

tra underlag i samme bilag var af hensyn til 

den nye vindspærreplade. Vedrørende po-

sten pudsvinge på altanside skulle træet 

blotlægges for at få stolpen udtørret. Po-

sten tilpasning af skure var nødvendig for 

at få plads til den udvidelse af ydervæg-

gene, som ændringen fra en ikke-ventileret 

til en ventileret konstruktion indebar. Det 

var kun ved blok A. Posten ekstraarbejde i 

tagfod på 6.200 kr. var for at få en smar-

tere løsning end i udbedringsprojektet. Po-

sten mekanisk fastgørelse af eksisterende 

tagpap drejer sig om, at den eksisterende 

tagpap blev skruet fast, inden den nye tag-

pap blev brændt ovenpå på det udbedrede 

område. Alle arbejderne i det pågældende 

bilag var nødvendige for gennemførelsen af 

udbedringsprojektet. 

F-A har forklaret, at han er uddannet tøm-

rer og bygningskonstruktør. Han er ansat i 

F. I 2011-2012 var han key account mana-

ger i en salgsfunktion. F har afdelinger i 

hele Europa og i nogle få lande uden for Eu-

ropa. Der er ca. 1.000 ansatte. F har et 

testcenter i … i Tyskland. Han er bekendt 

med det byggeri på …vej i …, som denne 

sag angår. Han førte ikke tilsyn med det. 

Han var på byggepladsen for at vise anven-

delsen af F’s HD-plader til sine kolleger. 

Han har måske svaret på et par spørgsmål 

fra TE, men han har ikke godkendt bygge-

riet trin for trin, efterhånden som det skrev 

frem. Han var med på en tur til F’s testcen-

ter i Tyskland i 2012 for at fortælle om pro-

duktet. På turen besigtigede de et par pro-

jekter i henholdsvis Flensborg og Hamborg, 

hvor der var anvendt F’s HD-plader. Den 

ikke-ventilerede løsning med F’s HD-plader 

har været på markedet i Tyskland siden 

1999 og i Danmark siden 2006. Der er tale 

om en ettrinsløsning med en diffusions-

åbenplade. Den ikke-ventilerede facadekon-

struktion er stadig på markedet. 

Der er solgt ca. 250.000 m2 i Danmark og 

4 mio. m2 i Europa. Løsningen har ikke gi-

vet anledning til problemer, og pladerne 

sælges stadig. De problemer, der er kon-

stateret på …vej, skyldes ikke F’s HD-plade. 

Han har ikke bemærkninger til skønsmæn-

denes besvarelse af spørgsmål PRC2. F’s 

HD-plader er vandtætte. Han er bekendt 

med ejendommen … i …. Den er opført i 

2009 af en arkitekt, …, som en egen bolig. 

Ejendommen er opført på samme måde 

som bygningerne på …vej. Det er rigtigt, at 

han overfor TE har anbefalet X’s facade-

puds. Han har set opfugtningen på …vej i 

forbindelse med et destruktivt indgreb, hvor 

Byggeskadefonden var til stede. Når F sæl-

ger HD-plader, sker det til byggemarkeder, 

der videresælger pladerne til entreprenører 

og bygherrer. F får dermed normalt ikke 

kendskab til, hvad slutbrugerne anvender 

pladerne til. HD-p laden kan bruges både til 

en ventileret og en ikke-ventileret kon-

struktion, men en HD plade er noget dyr at 

bruge til en ventileret konstruktion. Han fik 

ikke forevist tegninger af …vej projektet, og 

han har ikke godkendt projektet. F har ham 

bekendt ikke erfaringer med 0-energi-byg-

gerier. Det øverste foto i ekstrakten side 

470 viser et prøvehul, som F lavede. Prøven 

blev testet på F’s testcenter i … for at finde 

ud af, om den var opfugtet. Testen viste, at 

det var den ikke. Foreholdt at der er lavet 

forsøg, der viser, at F’s HD-plade optager 

fugt, har han forklaret, at det ikke er rig-

tigt. Det er pudsen og ikke pladen, der har 

optaget fugt. Forsøget skulle have været la-

vet på en ikke pudset plade. Forespurgt om 

opfugtningen kan skyldes, at bygningen er 

for velisoleret, så der ikke er den tilstræk-

kelige temperaturforskel til at få diffusionen 

i pladerne til at fungere, har han forklaret, 
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at han ikke mener, at det er årsagen. Fore-

vist fotos med påførte fugtmålingsresultater 

fra TS’s rapport af 24. marts 2015, ekstrak-

ten side 560-561, har han forklaret, at kon-

struktionen ved den ikke isolerede del har 

haft bedre mulighed for at blive ventileret. 

Det, der fremgår af bl.a. figur 4.14 i F’s 

montagevejledning, ekstraktens side 875, 

viser profilskinnesystemet. Den skinne, som 

han netop er blevet forevist, er F’s skinne 

Topprofil HD. Foreholdt at Teknologisk In-

stitut har konstateret, at der kan trænge 

vand ind ved skinnen, har han forklaret, at 

det kan han ikke genkende. Der er udført 

tests hos F i …, der viser, at skinnerne er 

tætte. Anvendelsen af pladestrimmel var 

ikke nødvendig på …vej. Det er rigtigt, at 

der i 2014 uden problemer blev anvendt F 

HD-plader på … Rådhus på en ikke-ventile-

ret konstruktion. Der skal tætningsbånd i 

samling mellem plader bag profilskinnen. 

Skinnerne kommer i en vis længde, og der 

er derfor skinner, der skal samles. Det sker 

ved at støde dem sammen. Han må have 

set skinnesystemet blive sat op på …vej, 

men han erindrer det ikke. 

Skønsmændene, Jens-Eduard Schønfeldt og 

Per Johansen, har forklaret, at de kan ved-

stå deres syns- og skønserklæring af 4. 

april 2017. En af årsagerne til fugten i kon-

struktionen er, at der er anvendt en ikke-

ventileret løsning i kombination med, at 

samlingerne ved etageadskillelsen ikke er 

tætte. De fotos, der er indeholdt i erklærin-

gen af 24. marts 2015 fra TS (bilag 15), vi-

ser, at der var en høj fugtighed både over 

og under etageadskillelsen. Det var også 

utæthed ved tagkonstruktionen. En ettrins-

løsning er mere sårbar end en totrinsløs-

ning. Ved en ettrinsløsning kan vand på 

bagsiden af facadeelementerne ikke nå at 

komme ud af facadeelementerne, før van-

det har påvirket og opfugtet træværket. 

SBi-anvisning 224 fraråder en ettrinsløs-

ning. De kan også vedstå deres supple-

rende syns- og skønserklæring af 7. marts 

2018. Svaret på spørgsmål AL9, hvorefter 

den valgte facadekonstruktion ikke var al-

mindelig anvendt i Danmark på monte-

ringstidspunktet, er baseret på deres egen 

vurdering og erfaring. Den pågældende fa-

cadekonstruktion er efter deres opfattelse 

heller ikke blevet almindelig efter 2012. In-

gen af dem er nogensinde stødt på kon-

struktionen, hverken før eller efter 2012. 

Vedrørende svaret på spørgsmål AL 10 er 

de ikke bekendt med, at den facadekon-

struktion, sagen angår, er omtalt i Byg Erfa 

eller andet alment teknisk fælleseje som en 

anerkendt og forsvarlig løsning. Risikoen 

ved en ettrinsløsning er for stor. Det faglige 

rigtige valg ville have været en totrinsløs-

ning, både set fra en entreprenørs side og 

en rådgivers side. Hvis man kaster sig ud i 

en ettrinsløsning, skal man have fokus på 

tilsyn med udførelsen og sikre sig, at de 

løsninger, producenten har foreskrevet, bli-

ver fulgt. Hvis man nøje har fulgt producen-

tens anvisninger og været omhyggelig med 

udførelsen af arbejdet, er det deres opfat-

telse, at de pågældende plader godt kunne 

have været anvendt ved den pågældende 

ikke-ventilerede konstruktion. Skinnerne 

kommer i en vis længde, og de skal derfor 

samles. Der kan trænge vand ind ved sam-

lingerne. Skønsmændene kan vedstå deres 

supplerende syns- og skønserklæring 2 af 

24. juli 2018. Ifølge svaret på spørgsmål 

AL12 blev der konstateret råd i den øverste 

del af facadekonstruktionen. Det skyldes 

mangelfuld inddækning. Der blev også kon-

stateret råd ved etageadskillelsen. Den 

konstaterede råd ville ikke være opstået 

ved en ventileret konstruktion. Den anslå-

ede udgift til udbedring af tagpap i svaret 

på spørgsmål AL17 vedrører alle 4 blokke. 

Teknologisk Instituts prøvningsrapport af 

21. juni 2018 angår kun blok B og C. De 

(skønsmændene) har ikke selv undersøgt 

blok A og D, men har lagt til grund, at for-

holdene var de samme som på blok B og C. 

Manglerne ved tagpappet skyldes hånd-

værksmæssige fejl. 

Med hensyn til besvarelsen af spørgsmål 

AL5 går svaret ikke på, om man fra starten 
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kunne have udført løsningen med tætte 

samlinger. Svaret går på, at man ikke kan 

bringe den løsning, der var lavet, til at blive 

tæt. Med hensyn til besvarelsen af spørgs-

mål PRC3 tror de ikke, at samlingerne ville 

have været fuldstændig tætte, selv om man 

fra starten havde anvendt et korrekt og 

korrekt monteret fugebånd. Et ekspande-

rende fugebånd er ikke vandtæt. Den 

manglende pladestrimmel har ikke betyd-

ning for fugtophobningen. Det var ikke en 

mangel ved den håndværksmæssige udfø-

relse, at der ikke var pladestrimmel. 

Det er rigtigt forstået, at rådskaderne ved 

træværket for oven skyldes, at inddæknin-

gen er for lille (kappen er for kort). Det 

gælder uanset, om konstruktionen var ven-

tileret eller ikke-ventileret. Deres besva-

relse vedrørende kravene til sternkanten 

går på de krav, der var gældende på udfø-

relsestidspunktet. Der var for stor afstand 

mellem inddækning og væg. Inddækningen 

var for langt væk fra muren, jf. foto 5, eks-

trakten side 154, og foto 13, ekstrakten 

side 158. De har ikke set tegninger, der gør 

det muligt at svare på, om manglerne ved 

steminddækningen er en projekteringsfejl 

eller udførelsesfejl. 

Beskrivelsen i rapporten fra TS af 24. marts 

2015 under overskriften »Tagkant« angår 

de samme forhold, som efter deres opfat-

telse er årsag til rådangrebet. 

5. Procedure 

Byggeskadefonden har gjort gældende, at 

den valgte facadekonstruktion uden et ven-

tileret hulrum mellem regnskærm og vind-

spærre er i modstrid med anvisningerne i 

SBi-anvisning 224. Der var derfor tale om 

en løsning, som både var i strid med god 

projekterings- og rådgivningsskik og i strid 

med god håndværksmæssig skik. Valget 

var ikke i overensstemmelse med byggeti-

dens viden. Både TE som totalentreprenør 

og R som først totalrådgiver og senere byg-

herrerådgiver er ansvarlig herfor. 

TE har tilsidesat sin pligt til loyalt at gøre 

bygherren opmærksom på, at der var tale 

om en løsning, som ikke var gennemprøvet, 

anerkendt og forsvarlig, men tværtimod i 

strid med SBi-anvisning 224. TE har herved 

tilsidesat sine forpligtelser i henhold til kva-

litetssikringsreglerne for alment byggeri. 

Det bestrides, at facadekonstruktionen 

skulle være aftalt med bygherren. TE har 

endvidere begået flere og væsentlige fejl 

ved udførelsen af projektet. 

R har pådraget sig ansvar ved som total-

rådgiver og senere bygherrerådgiver ikke at 

gøre bygherren opmærksom på, at der var 

tale om et projekt i strid med SBi-anvisning 

224, og at løsningen ikke var gennemprø-

vet og ikke i overensstemmelse med alment 

teknisk fælleseje eller god projekterings-

skik. R har endvidere pådraget sig ansvar 

ved i forbindelse med sin granskning af pro-

jektet ikke at have gjort bygherren op-

mærksom på projektets uegnethed og løs-

ningens manglende overensstemmelse med 

kravene i udbudsprojektet og god faglig 

skik. R er endvidere erstatningsansvarlig 

som følge af tilsidesættelse af sin tilsynsfor-

pligtelse. 

Det bestrides, at nogen del af kravet er 

udokumenteret eller forældet eller bortfal-

det som følge af passivitet. 

TE har gjort gældende, at den valgte løs-

ning var aftalt med bygherren og godkendt 

af R som bygherrens rådgiver. Det bestri-

des, at der er begået væsentlige fejl ved 

udførelsen af projektet. Kravet vedrørende 

råd er forældet, da det kunne have været 

fremsat allerede, da rapporten af 27. fe-

bruar 2015 fra TS forelå. Kravet vedrørende 

tagpap er ikke tilstrækkeligt dokumenteret. 

Posterne ide fremlagte specifikationer af 

ekstraarbejder (bilag 38.2) bestrides, bort-

set fra posterne vedrørende inddækning af 

stillads og ekstra stilladsleje. 

Det bestrides, at der er grundlag for, at TE 

skal friholde R. 
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R har gjort gældende, at R ikke er erstat-

ningsansvarlig for Byggeskadefondens tab. 

R har hverken projekteret eller godkendt 

den valgte løsning. R gjorde bygherren op-

mærksom på, at TE’s tilbud afveg fra ud-

budsmaterialet, men det bestrides, at R 

skulle have advaret bygherren mod den 

valgte løsning, da R blev bekendt med til-

buddet eller senere i forbindelse med 

granskningen. Da R blev bekendt med til-

buddet, var der allerede indgået en mundt-

lig aftale mellem TE og bygherren om, at 

det var sådan, projektet skulle udføres. 

Granskningen havde alene til formål at fast-

slå, om bygherren fik det, der i totalentre-

prisekontrakten var aftalt med TE som to-

talentreprenør. R blev ikke af TE oplyst om, 

at der var tale om et nyt og uprøvet pro-

dukt, og det bestrides, at det skulle være 

tilfældet, idet F’s ikke-ventilerede facade-

løsning ifølge sagens bilag har været på 

markedet siden starten af 00’erne. 

Det bestrides, at R var forpligtet til at føre 

fagtilsyn med byggeriet. 

Friholdelsespåstanden over for TE støttes 

navnlig på, at TE gav urigtig oplysning til R 

om, at F havde ført tilsyn med byggeriet. 

Det bestrides, at der er grundlag for i givet 

fald at lade R og TE hæfte solidarisk, og R’s 

eventuelle ansvar er under alle omstændig-

heder subsidiært i forhold til TE’s ansvar. 

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Ydervægskonstruktionen og de anvendte F 

HD-plader: 

Det lægges efter skønsmændenes besva-

relse af spørgsmål AL 4 til grund - og er i 

øvrigt ubestridt - at ydervægskonstruktio-

nen ikke er i overensstemmelse med SBi-

anvisning 224 (2009), da der er tale om en 

ettrins(ikke-ventileret)løsning. Ifølge anvis-

ningens pkt. 4.5.1 bør anvendelse af et-

trinsløsninger således så vidt muligt und-

gås. 

Skønsmændene har i besvarelsen af 

spørgsmål AL 10 anført, at de ikke anser 

den anvendte ettrinsløsning som en for-

svarlig løsning. 

Skønsmændene har i besvarelsen af 

spørgsmål AL 9 endvidere anført, at det er 

deres opfattelse, at den valgte facadekon-

struktion med F HD-plader monteret som 

sket ikke var almindeligt anvendt i Dan-

mark på monteringstidspunktet. Skøns-

mændene har forklaret, at den pågældende 

facadekonstruktion efter deres opfatte Ise 

heller ikke er blevet almindelig efter 2012. 

I svaret på spørgsmål AL 11 har skøns-

mændene anført, at den anvendte løsning 

og det anvendte materiale efter skønsmæn-

denes opfattelse ikke kan betegnes som 

gennemprøvet på anvendelsestidspunktet. 

Voldgiftsretten kan tiltræde skønsmænde-

nes vurdering. De oplysninger om udbredel-

sen af F HD-plader, som R har fremlagt, 

kan ikke føre til et andet resultat. 

Efter voldgiftsrettens faglige vurdering ville 

det dog have været muligt at udføre en 

mangelfri ikke-ventileret ydervægskon-

struktion med anvendelse af F HD-plader, 

hvis man havde fulgt producentens anvis-

ninger præcist, udarbejdet sternløsningen 

korrekt og været pertentlig med udførelsen 

af arbejdet. Voldgiftsretten anser ikke 

denne vurdering for uforenelig med skøns-

mændenes forklaring under hovedforhand-

lingen. 

Forholdet mellem Byggeskadefonden og TE: 

Ifølge den arbejdsbeskrivelse, som R havde 

udarbejdet, og som indgik i udbudsmateria-

let, skulle facaden (ydervæggene) opbyg-

ges som en ventileret konstruktion. 

Det tilbud, som TE afgav den 17. august 

2011, var i overensstemmelse hermed. 

Den 24. august 2011 afgav TE et revideret 

tilbud, ifølge hvilket ydervæggene nu skulle 

udføres som en ikke-ventileret konstruktion 

med en pudset F HD-plade. 
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Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at der i den uge, der gik mellem TE’s 

1. og 2. tilbud, havde været forhandlinger 

mellem TE og BH med henblik på at finde 

besparelser i forhold til TE’s 1. tilbud, såle-

des at tilbuddet kunne rummes indenfor 

BH’s budget. 

Efter bevisførelsen lægges det endvidere til 

grund, at TE i den forbindelse foreslog en 

ikke-ventileret facadeløsning baseret på F’s 

HD-pladebeklædning i stedet for den i ud-

budsmaterialet foreskrevne ventilerede løs-

ning, og at BH på et møde accepterede 

denne løsning. 

TE og BH indgik herefter i november 2011 

en totalentreprisekontrakt. 

Uanset at det således lægges til grund, at 

BH accepterede TE’s forslag om at fravige 

udbudsbetingelsernes krav om en ventileret 

facadekonstruktion og i stedet udføre pro-

jektet med en ikke-ventileret facade be-

klædt med F HD-plader, og at der dermed 

var indgået en aftale mellem parterne 

herom, finder voldgiftsretten, at TE ved at 

foreslå og projektere denne løsning har 

handlet ansvarspådragende. TE burde såle-

des have gjort BH opmærksom på, at der 

var tale om en ikke-gennemprøvet og risi-

kabel løsning, der var i strid med anvisnin-

gerne i SBi 224, således at BH på dette 

grundlag kunne forholde sig til, om man 

ville gøre brug af løsningen. 

Efter skønsmændenes erklæringer og for-

klaring lægger voldgiftsretten til grund, at 

der var mangler ved det facadearbejde, 

som TE som totalentreprenør var ansvarlig 

for, og at disse mangler var årsag til den 

konstaterede opfugtning og det konstate-

rede råd. 

Facadepladesamlingerne var således 

utætte, jf. svaret på spørgsmål AL 4 i 

skønserklæringen af 4. april 2017, hvilket 

efter voldgiftsrettens opfattelse har sam-

menhæng med det manglende eller under-

dimensionerede fugebånd, der er omtalt i 

Teknologisk Instituts rapport af 9. marts 

2017, der er et bilag til skønserklæringen. 

Der var endvidere mangler ved stemind-

dækningen, jf. skønsmændenes forklaring 

og svaret på bl.a. adciteredes spørgsmål 3 i 

supplerende skønserklæring 2 af 24. juli 

2018, som bevirkede, at der kunne presses 

vand op under steminddækningen og ind på 

den øverste del af træunderlaget. Det er 

voldgiftsrettens opfattelse, at vandet herfra 

har kunnet trænge længere ned i konstruk-

tionen og opfugte træværket der. 

Der var endvidere mangler ved det tagar-

bejde, som TE som totalentreprenør også 

var ansvarlig for, jf. bl.a. skønsmændenes 

besvarelse af spørgsmål AL 16 og AL 17 i 

supplerende skønserklæring 2 af 24. juli 

2018. 

Voldgiftsretten finder, at TE ved at være 

ansvarlig for de nævnte mangler ved udfø-

relsen af byggeriet også derved har handlet 

ansvarspådragende. 

TE er derfor erstatningsansvarlig for det 

tab, som Byggeskadefonden har lidt ved at 

skulle udbedre manglerne ved byggeriet, 

for så vidt kravet ikke er forældet, og for så 

vidt kravet kan anses for dokumenteret. 

Voldgiftsretten finderikke grundlag for at 

fastslå, at kravet vedrørende råd er foræl-

det, idet BH ikke allerede, da rapporten af 

27. februar 2015 fra TS forelå, burdehave 

indset, at der var et krav om råd at gøre 

gældende. 

Voldgiftsretten finder endvidere Byggeska-

defondens krav vedrørendeudbedring af ta-

get tilstrækkeligt dokumenteret ved skøns-

mændenes erklæringer og forklaringer, 

Teknologisk Instituts rapport af 21. juni 

2018 (bilag til supplerende skønserklæring 

af 24. juli 2018), økonomiopstilling jf. bilag 

39.1 og ingeniør I’s forklaring. 

Udgifterne til ekstraarbejder anses ligeledes 

for tilstrækkeligt dokumenteret ved frem-

læggelsen af bilag 38.2 og ingeniør I’s for-
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klaring sammenholdt med udgifternes be-

grænsede omfang set i forhold til de sam-

lede udbedringsudgifter. 

Voldgiftsretten tager herefter, og da rente-

kravet ikke er bestridt, Byggeskadefondens 

påstand overfor TE til følge. 

Forholdet mellem Byggeskadefonden og R 

R var i henhold til aftale om teknisk rådgiv-

ning og bistand og den efterfølgende al-

longe totalrådgiver, indtil totalentreprise-

kontrakten blev indgået, hvorefter R over-

gik til at være bygherrerådgiver. 

Totalentreprisekontrakten blev indgået i no-

vember 2011. 

Det er ubestridt, at R straks efter afgivelsen 

blev bekendt med TE’s reviderede tilbud af 

24. august 2011, hvor der som en fravi-

gelse fra udbudsbetingelserne indgik en 

ikke-ventileret ydervægskonstruktion med 

anvendelse af F HD-plader. 

Det fremgår af J’s (fra R) forklaring og er i 

øvrigt ubestridt, at han på vegne af R 

gjorde opmærksom på, at der var tale om 

en fravigelse af udbudsbetingelserne. 

Voldgiftsretten finder imidlertid, at R, der 

på dette tidspunkt stadig var totalrådgiver, 

burde have oplyst BH om, at der var tale 

om en risikabel løsning, der ikke var i over-

ensstemmelse med SBi-anvisning 224. 

Ved ikke at have gjort dette har R handlet 

ansvarspådragende. 

Den omstændighed, at R’s opgaver som to-

talrådgiver ifølge rådgivningsaftalens pkt. 4 

var begrænsede, kan ikke føre til et andet 

resultat. 

Uanset at R har handlet ansvarspådrag-

ende, er R imidlertid ikke erstatningsan-

svarlig for de udgifter, der har været for-

bundet med udbedringen af facaderne mv. 

Det skyldes, at det som anført oven for 

lægges til grund, at det ville have været 

muligt at udføre en mangelfri ikke-ventile-

ret ydervægskonstruktion med anvendelse 

af F HD-plader, hvis man nøje havde fulgt 

producentens anvisninger og været omhyg-

gelig med udførelsen af arbejdet. 

Byggeskadefonden har dermed ikke bevist, 

at der er den til erstatningsansvar påkræ-

vede årsagssammenhæng mellem det an-

svarspådragende forhold og det lidte tab. 

Voldgiftsretten finder heller ikke, at R efter, 

at totalentrepriseaftalen i november 2011 

var indgået, og R dermed var overgået fra 

at være totalrådgiver til at være bygherre-

rådgiver, har handlet ansvarspådragende. R 

har således ikke i forbindelse med sin 

granskning af hovedprojektet i april 2012, 

der havde til formål at påse, at bygherren 

fik det, der var aftalt med totalentreprenø-

ren, haft nogen pligt til at advare mod den 

valgte ikke-ventilerede løsning. Der er hel-

ler ikke grundlag for at fastslå, at R har be-

gået fejl i forbindelse med denoverordnede 

tilsynsforpligtelse, som opgaven som byg-

herrerådgiver indebar. 

Voldgiftsretten tager herefter R’s påstand 

om frifindelse til følge. 

Efter sagens udfald skal TE betale sagsom-

kostninger til Byggeskadefonden med 

462.509,84 kr. 

Af beløbetvedrører 250.000 kr. udgifter til 

advokatbistand. Beløbet indeholder moms, 

da Byggeskadefonden ikke er momsregi-

streret. Der er ved fastsættelsen af beløbet 

lagt vægt på sagens værdi, omfang og for-

løb, herunder at hovedforhandlingen varede 

3 dage, og at der har været et omfattende 

syn og skøn. 

Den øvrige del af beløbet vedrører Bygge-

skadefondens udgifter til syn og skøn. Vold-

giftsnævnet har oplyst, at Byggeskadefon-

den frem til hovedforhandlingen har afholdt 

udgifter til syn og skøn på 189.719,28 kr. 

til syn og skøn. Hertil kommer de beløb på 

henholdsvis 13.290,56 kr. og 9.500 kr., 
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som Byggeskadefonden foreløbig har af-

holdt i anledning af afhjemlingen af skøns-

mændene. 

Ligeledes efter sagens udfald skal Bygge-

skadefonden betale sagsomkostninger til R 

med 226.908,60 kr. 

Af beløbet vedrører 185.000 kr. udgifter til 

advokatbistand. Beløbet er uden moms, da 

R er momsregistreret. Der er ved fastsæt-

telsen af beløbet lagt vægt på sagens 

værdi, omfang og forløb, herunder at ho-

vedforhandlingen varede 3 dage, og at der 

har været et omfattende syn og skøn, hvor 

R, der først blev adciteret den 4. januar 

2017, dog ikke var involveret i skønsforret-

ningen den 20. december 2016. 

Den øvrige del af beløbet vedrører R’s ud-

gifter til syn og skøn, der ifølge Voldgifts-

nævnet oplysninger udgør 41.908,60 kr. 

Efter sagens udfald og forløb skal ingen 

part i øvrigt betale sagsomkostninger til no-

gen anden part. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

skal efter sagens udfald betales af TE efter 

opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
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Retten til dagbod bortfalder ved manglende eller for sen reklamation  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.13.1 

Som gengivet i TBB 2009.576 / Sag nr. C-10130 

Entreprenør E ApS (adv. Ronny Wisholm) 

mod Bygherre BH2 ApS (adv. Rasmus Hau-

gaard). 

Advokat Ronny Herman Wisholm har ved 

klageskrift modtaget den 10. august 2007 

anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte 

en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mel-

lem ovennævnte parter om betaling af rest-

entreprisesummen i forbindelse med reno-

vering af en ejendom i - - -. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ved-

taget at nedsætte en voldgiftsret i henhold 

til »Regler for voldgiftsbehandling inden for 

bygge- og anlægsvirksomhed« bestående 

af arkitekt m.a.a. Ole Dreyer, murermester 

Hans-Ulrik Revsbech Jensen og landsdom-

mer Mogens Heinsen, med sidstnævnte 

som formand. 

Påstande: 

Klageren, E ApS, har nedlagt påstand om, 

at indklagede, BH2 ApS, tilpligtes at betale 

657.635 kr. med tillæg af procesrente af 

250.000 kr. fra den 9. februar 2007 til den 

28. april 2007 og med tillæg af procesrente 

af 657.635 kr. fra den 29. april 2007, til be-

taling sker. Klageren har påstået frifindelse 

over for indklagedes selvstændige påstand. 

Indklagede har påstået frifindelse og har 

nedlagt selvstændig påstand om, at klage-

ren tilpligtes at betale 2.232.000 kr., med 

tillæg af procesrente af 1.460.000 kr. fra 

den 6. oktober 2007 til den 8. juli 2008, og 

af 2.232.000 kr. fra den 9. juli 2008, indtil 

betaling sker. 

Sagsfremstilling: 

Klageren sendte den 20. marts 2006 et 

prisoverslag til BH1 ApS vedrørende arbej-

der med renovering af en villa beliggende - 

- -, - - -. Overslagsprisen var 3.386.785 kr. 

incl. moms. Bygherrens direktør, D, under-

skrev overslaget, der var skrevet på Dansk 

Byggeris standardformular, den 24. maj 

2005. Klageren indgik på nogenlunde 

samme tidspunkt aftale med D om opfø-

relse af en privat villa til denne i - - -. En-

treprisekontrakt herom blev underskrevet 

af klageren den 29. marts 2006 og af D den 

24. maj 2006. Denne kontrakt indeholdt - 

som en håndskrevet tilføjelse - en dagbods-

klausul, hvorefter der i tilfælde af ansvars-

pådragende forsinkelse fra entreprenørens 

side skulle betales dagbod fra den 1. de-

cember 2006. 

Klageren og BH1 ApS underskrev den 15. 

juni 2006 entreprisekontrakt vedrørende 

renoveringen af - - -. Entrepriseaftalen er 

udarbejdet på samme formular som aftalen 

vedrørende byggeriet i - - -. Der er for 

voldgiftsretten fremlagt to forskellige kopier 

af aftalen. 

Den ene kopi - fremlagt af indklagede - in-

deholder en håndskrevet dagbodsklausul, 

hvorefter der i tilfælde af ansvarspådrag-

ende forsinkelse fra entreprenørens side 

skulle betales dagbod med 500 kr. pr. dag 

fra den 1. december 2006 til den 10. de-

cember 2006, med 2.000 kr. pr. dag fra 

den 11. december 2006 til den 20. decem-

ber 2006 og fra den 21. december 2006 

med 5.000 kr. pr. dag. 

Den anden kopi - fremlagt af klageren - in-

deholder ikke en dagbodsklausul. 

- - -'s politi har på baggrund af en anmel-

delse fra indklagedes advokat undersøgt 

den af klageren fremlagte kopi. Det hedder 

i politiets brev af 30. maj 2008 til klagerens 

advokat bl.a.: 

»Jeg har i dag besluttet at standse efter-

forskningen i sagen om Deres anmeldelse 

mod A (fra E ApS) for overtrædelse af straf-

felovens § 171 om dokumentfalsk. 
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Afgørelsen om at standse efterforskningen 

er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 

749, stk. 2. 

Jeg er enig med dem i, at der tilsynela-

dende er foretaget rettelser i den kopi af 

entreprisekontrakten vedrørende - - -, der 

er fremlagt som bilag 2 til advokat Ronni 

Wisholms klageskrift, og at dette dokument 

må antages at være forfalsket, da rettel-

serne må antages at være foretaget ensi-

digt og ikke i henhold til aftale mellem en-

trepriseparterne. 

Ud fra det foreliggende materiale lader det 

sig efter min opfattelse ikke afgøre, om ret-

telserne er foretaget af Deres klient eller af 

A eller for den sags skyld af 3. mand, lige-

som det ikke lader sig afgøre, nøjagtigt 

hvornår rettelserne er foretaget. 

…« 

Den 22. december 2006 skrev advokat 

Claus Nielsen på vegne af indklagede, som 

havde overtaget BH1 Aps' rettigheder i hen-

hold til entrepriseaftalen, til klageren i an-

ledning af, at arbejdet angiveligt ikke var 

udført inden for den aftalte tidsramme. 

Som følge heraf varslede advokaten dag-

bod, opgjort pr. 22. december 2006 til 

35.000 kr. 

Der udspandt sig i den følgende tid en kor-

respondance herom, hvori klageren gjorde 

gældende, at der ikke var grundlag for dag-

bod, idet der forelå forhold, der begrundede 

tidsfristforlængelse, herunder stilladsarbej-

derstrejke, store nedbørsmængder i bygge-

perioden og ekstraarbejder. I et brev af 28. 

marts 2007 fra klagerens advokat anførtes 

endvidere, at der ikke mellem parterne var 

aftalt dagbod, idet den håndskrevne dag-

bodsbestemmelse var påført efter klagerens 

underskrift. 

Indklagede fastholdt, at der var aftalt dag-

bod, og sendte flere opgørelse over dag-

bodkravet. 

Ved brev af 1. marts 2007 meddelte klage-

rens advokat, at arbejdet nu var færdigt, 

og opfordrede indklagede til at indkalde til 

afleveringsforretning. Der blev den 12. 

marts 2006 afholdt et møde mellem par-

terne på ejendommen, som dog ikke førte 

til udarbejdelse af en afleveringsprotokol. 

Indklagede havde fået foretaget en gen-

nemgang af byggeriet af firmaet - - - A/S, 

der den 13. marts 2007 udarbejdede en 

mangelliste, der er fremlagt i sagen, lige-

som der er fremlagt en liste fra samme 

firma dateret 18. maj 2007, hvor en del af 

manglerne var udgået, mens der var kom-

met andre til, og der var tilføjet kommenta-

rer til de punkter, der stadig ansås for 

mangler. På denne liste var der anført ud-

bedringsomkostninger, der i alt beløb sig til 

ca. 414.000 kr. Heraf udgjorde 169.339,25 

kr. manglende drifts- og vedligeholdelses-

vejledning og opdateret tegningssæt. 

Klageren fastholdt, at arbejdet var færdig-

meldt den 1. marts 2007 og afleveret, om 

end det erkendtes, at der var visse ikke 

væsentlige mangler, der skulle udbedres. 

Det blev bestridt, at der var mangler i et 

omfang som anført på listen af 13. marts 

2006. 

Indklagede solgte ved købsaftale af 17. 

september 2007 ejendommen for 

12.800.000 kr. med overtagelsesdag den 1. 

november 2007. Det fremgår af købsafta-

len, at parterne havde aftalt, at indklagede 

til kompensation for håndværksmæssige 

fejl og mangler ved ejendommen betalte 

737.000 kr. til køberen over refusionsopgø-

relsen. Der er i sagen fremlagt en tilstands-

rapport, hvori det bl.a. anføres, at ejen-

dommen »indenfor det seneste år er blevet 

gennemgribende renoveret i meget god ud-

førelse. Der er kun få mindre skader/for-

hold, man skal være opmærksom på …« Til-

standsrapporten indeholder på sædvanlig 

vis opremsning og kategorisering af en 

række mangler. 

Klagerens krav, der isoleret set er ube-

stridt, er sammensat af restentreprisesum-

men samt betaling for ekstraarbejder i hen-

hold til 3 fremlagte aftalesedler. 
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Indklagedes krav består af dagbod bereg-

net for perioden fra 1. december 2006 til 

den 4. oktober 2007 med i alt 1.595.000 

kr. samt erstatning for mangler svarende til 

afslaget i købesummen kr. 737.000 kr. 

Forklaringer: 

B har forklaret, at han er beskikket bygge-

sagkyndig. Hans arbejdsområde består i 

væsentlig grad af gennemførelse af byg-

ningsgennemgang og udarbejdelse af til-

standsrapporter. Han deltog i gennemgan-

gen den 12. marts 2007 sammen med D. 

Der var tale om en foreløbig mangelgen-

nemgang. Han kan vedstå den fremlagte li-

ste over mangler på dette tidspunkt. Han 

mener ikke, at byggeriet var klart til afleve-

ring, idet der var væsentlige mangler. 

Anden gennemgang den 18. maj 2007 blev 

også foretaget alene af ham og D. De 

mangler, der nu var udbedret, blev slettet 

fra listen. De tilbageværende mangler har 

fået kommentarer med kursiv, ligesom der 

med kursiv er markeret nye mangler. De 

anførte priser - der er udtryk for, hvad en 

fremmed håndværker ville kræve for ud-

bedring - er beregnet efter hans skøn over 

tidsforbrug og materialer. Huset var den 

18. maj knap indflytningsklart. Gulvet på 

badeværelset ved det støre soveværelse 

havde fald den forkerte vej. 

Efterfølgende var der en gennemgang af li-

sten af 18. maj 2007, hvor A og en kvinde-

lig advokat deltog. De besigtigede ejen-

dommen ud fra listen af 18. maj. Han kan 

ikke huske datoen for denne gennemgang, 

men det var nok 1-3 uger efter den 18. 

maj. Vidnet påviste manglerne, og de drøf-

tede nok, hvordan udbedring kunne ske. D 

deltog også i dette møde. Han har ikke set 

sagens bilag B før. Han mener ikke, at der 

blev sat datoer på udbedring. Han mener 

ikke, at der på det tidspunkt var lavet yder-

ligere arbejder. 

Han kendte intet til byggeriet forud for den 

12. marts 2007. Han har ikke set noget 

kontraktgrundlag. Han vurderede på, om 

arbejderne var færdiggjort i almindelig 

håndværksmæssig stand. Han havde ikke 

kendskab til, hvem der skulle lave hvad, 

bortset fra, at bygherren selv skulle stå for 

el-arbejdet. Han ved ikke, hvem der skulle 

udføre VVS-arbejdet. 

Han var ude på ejendommen efterfølgende, 

hvor der blev lavet noget arbejde på ind-

kørslen. Det var muligvis i sensommeren. 

Han lavede ikke nogen opfølgning på man-

gellisten af 18. maj 2007. 

A har forklaret, at han er udlært tømrer og 

direktør i E ApS, som har ageret som ho-

vedentreprenør og ejendomsudvikler gen-

nem 7-8 år. Selskabet samarbejder med fa-

ste underentreprenører. Han mødte D i for-

bindelse med en udstykning i - - -, hvor D 

ønskede et hus opført til sig selv. Først var 

- - - involveret, men det gik over til, at de 

indgik kontrakt direkte. Kontrakten var ba-

seret på Bygs standardkontrakt og formula-

rer, som han altid bruger. Der blev aftalt en 

dagbodsklausul, som blev skrevet til i hån-

den. De skrev begge noget tekst i hånden. 

D bad ham komme med et overslag på re-

novering af - - -, hvilket han gjorde. D 

meddelte mundtligt accept i slutningen af 

marts. De mødtes ofte i den periode. 

Han har lavet udkastet til kontrakten, bilag 

2. Byggeperioden blev anført af ham som 1. 

april til 1. december 2006, da de jo var 

gået i gang i april. Han har måske lavet et 

udkast i forbindelse med, at han lavede 

overslaget, men han husker det ikke. Den-

gang var hans praksis, at han lavede et ek-

semplar, som blev underskrevet. Kunden 

fik originalen, mens han fik en kopi. Nu la-

ver han to eksemplarer, som begge under-

skrives. De mødtes i forbindelse med un-

derskriften enten på ejendommen eller nok 

snarere på D's kontor. De tog en kopi med 

det samme. Nogle dage senere kom D og 

bad om, at overslaget blev ført ind som en 

fast pris. E kendte nu ejendommen så godt, 

at det var de villige til. Det tog et halvt mi-

nut at lave tilføjelsen. Han har ikke set dag-

bodsklausulen blive påført af D. Dagbod var 
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slet ikke på tale på denne opgave, da det 

var renoveringsarbejder. Der var ikke no-

gen, der stod og skulle flytte ind. De havde 

ikke i forbindelse med overslaget talt om 

byggeperioden, som på daværende tids-

punkt slet ikke var et tema. Han satte peri-

oden ind for at have noget at arbejde ud 

fra, ikke mindst i relation til fastlæggelsen 

af betalingsrater. 

Da han fik brevet fra advokaten med krav 

om dagbod, kom det meget bag på ham. 

Han og D talte jo sammen hver dag. Han 

tog fat i D, som slog det hen. De var enige 

om, at de bare skulle blive færdige. Han vi-

ste brevet til sin kone, - - -, som mente, at 

de måtte reagere. Han tænkte ikke over 

forskellen på dagbod og erstatning. D, der 

fulgte byggeriet tæt, havde ikke forud for 

22. december 2006 klaget over, at tingene 

ikke gik hurtigt nok. 

E ApS var så småt gået i gang med noget 

nedbrydningsarbejde i begyndelsen af april 

2006, men de kunne ikke komme videre på 

grund af stilladsstrejken, som forhindrede 

dem i at gå i gang med facade og taget, der 

var det, de ville lave først. 

Byggeriet stod derfor stille, hvilket D var 

helt bekendt med. Han husker ikke, om de 

drøftede brevet fra stilladsfirmaet, der kom 

i forbindelse med, at arbejdet kom i gang 

igen. Det var almindeligt kendt, at der var 

stilladsstrejke. Det lå i sagens natur, at det 

kunne give forsinkelse, og han varslede det 

mundtligt for D. Der blev aldrig skrevet no-

get om fristforlængelse. De kom nok i gang 

en uge efter den 17. maj. Det var ikke no-

get, de talte om i forbindelse med kontrakt-

underskrivelsen. 

Det regnede usædvanligt meget den som-

mer. 

Om sagens bilag 19, 3 aftalesedler, har A 

forklaret, at den første hovedsageligt ved-

rører ændringer i entreprisen indvendigt. 

Det lå i oktober eller november 2006. I ja-

nuar 2007 var der noget snak om, at der 

var betalt for meget. Han har påført det 

håndskrevne, der ikke har med bestillingen, 

men derimod med betalingen at gøre. Ar-

bejderne skulle laves, når de passede ind i 

arbejdsgangen, og arbejderne omfattet af 

denne aftaleseddel har forlænget byggepe-

rioden med ca. 14 dage. 

Aftaleseddel nr. 2 vedrører nye arbejder i 

haven. Der blev lavet to terrasser, mens nr. 

3 vedrører forandringer af murene i haven. 

Disse ændringer gjorde det fornuftigt at af-

vente færdiggørelsen af fortrappen, som 

var en del af entreprisen. Ændringerne af 

murene krævede tilladelse, og derfor skød 

de terrassearbejdet ind mellem. Det gav 

nok i alt tre ugers forlængelse. 

De fortsatte arbejderne, både entreprisen 

og ekstraarbejderne, i tiden efter den 22. 

december 2006. Den sidste aftaleseddel er 

fra 30. januar 2007. 

Den oprindelige entreprise var - på nær den 

udvendige fortrappe, der afventede tilla-

delse til ændringerne af murene i forhaven 

- klar til aflevering den 1. marts 2007. D 

stod selv for levering af inventar og el-ar-

bejde. Det skulle der jo så ses bort fra ved 

afleveringen. Han kan erkende, at der var 

mangler den 12. marts 2007. Advokat 

Claus Nielsen og advokat Wisholm kom til 

at diskutere om kontraktgrundlaget, og 

derfor skete der egentlig ikke nogen man-

gelgennemgang, og der blev ikke lavet en 

protokol. Han fik listen af 13. marts på et 

tidspunkt, og de var ude at lave noget ar-

bejde. Dialogen med D var stadig fin, og D 

glattede ud i forhold til brevene. De udbed-

rede manglerne på den oprindelige entre-

prise, hvilket tog en uges tid. Listen af 18. 

maj havde det hele med, også det udven-

dige, der ikke var en del af den oprindelige 

entreprise. Han havde et møde med - - -, 

da der var noget på listerne, der ikke havde 

med klagerens entreprise at gøre. Det kan 

godt have været den 23. juli 2007. Ske-

maet bilag B er lavet ud fra det møde. De 

foretog udbedring, men hørte ikke mere. 

D's andre folk, elektrikere, inventarfolk, be-
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lægningsfolk og gartnere gik der fra decem-

ber 2006 og frem. Han kan ikke sige præ-

cis, hvornår de kom i gang. Han fik ikke no-

get at vide om salgsforhandlinger, herunder 

om afslaget i købesummen. 

Han oplyste sin kone om forsinkelsesgrun-

dene efter brevet af 22. december fra advo-

kat Nielsen, og han gav hende kopi af over-

laget og entreprisekontrakten. Han kan ikke 

huske, om han sagde til D, at der ikke var 

en dagbodsklausul, men det er muligt. Fo-

reholdt indholdet af replikken side 3, sidste 

afsnit, bekræfter han, at der har været så-

dan en samtale. Han hæftede sig ikke så 

meget ved den måde, det var stillet op på. 

Han tror, at han og D talte om, at det 

kunne komme til at knibe med tiden, da de 

skrev under den 15. juni 2006. Det var ikke 

så afgørende for D, da han ikke havde no-

gen købere. 

D har forklaret, at han har været medejer 

og direktør i det indklagede selskab, men 

har solgt sin andel i 2008. Han er uddannet 

ejendomsmægler og havde arbejdet som 

sådan i 10 år. Han stiftede derefter et ejen-

domsudviklingsselskab. Han har siden væ-

ret ansat hos - - -, men er det ikke mere. 

Kontrakten blev underskrevet på hans pri-

vatadresse, hvor han ikke havde en kopi-

maskine. Der var to eksemplarer af kon-

trakten, der begge blev underskrevet. Dag-

bodsklausulen blev indføjet den dag. Det er 

ham, der har påført både dagbodsklausulen 

og nogle dage senere bestemmelsen om 

fast pris, som blev påført på - - -. A havde 

da sit eksemplar af kontrakten med, da han 

havde en mappe med alle papirerne. Han 

mener, at arbejdet var sat i gang på det 

tidspunkt. Det var på et møde hos - - -, han 

blev gjort opmærksom på, at kontrakten 

gennem sine henvisninger kun indeholdt en 

overslagspris. Det havde han ikke tænkt 

over, og han tog derfor kontakt til A på - - -

, som var indforstået med at lave tilføjelsen 

om fast pris. De skrev særskilt under på 

denne tilføjelse, fordi den blev tilføjet på et 

andet tidspunkt end underskriften på selve 

kontrakten. Det havde de også drøftet i re-

lation til dagboden, men det var ikke nød-

vendigt, da den blev påført i umiddelbar 

forbindelse med underskriften på selve kon-

trakten. 

Afleveringstidspunktet blev drøftet inden 

kontraktindgåelsen. Det var vigtigt for ham 

med fast tid og fast pris, da det var en me-

get dyr ejendom at ligge med. De havde 

først aftalt 1. november, men det blev så 

udskudt til den 1. december. Han husker 

ikke hvorfor. Det var vigtigt for ham at 

vide, hvornår ejendommen var færdig, og 

derfor ville han også have dagbod. Han har 

ikke selv sendt en kopi af kontrakten til A. 

Han har haft et møde med deltagelse af A 

med en potentiel køber. Den nye ejer skulle 

overtage entreprisen. De talte om den 1. 

december og det var vigtigt for køberne, 

der ville flytte før jul. Dette var nogle må-

neder inden den 1. december. A sagde, at 

det ikke var noget problem. 

Han mener ikke, at der har været aftalt 

egentlige ekstraarbejder, men der har væ-

ret noget omkring kælderen, som oprinde-

ligt skulle afleveres rå. De blev senere 

enige om at gøre den lidt mere indbydende. 

Dette arbejde var klart ekstraarbejde og 

omfattet af aftaleseddel 1. Han husker ikke, 

hvornår den blev lavet. Han husker ikke, 

hvornår de andre aftalesedler blev lavet, 

men det skal nok passe, at nr. 3 er fra den 

30. januar 2007. A tog ikke forbehold om 

afleveringstidspunktet i forbindelse med af-

talesedlerne. Det var selve huset, der skulle 

være færdig den 1. december 2006. Han er 

ikke blevet varslet, at arbejdet ikke ville 

være færdigt til tiden. Han har selv presset 

på og spurgt, om det ikke skulle mere fart 

på. Han havde advaret om, at det kostede 

dagbod, hvis det ikke blev færdigt. 

Der var et møde på ejendommen, hvor vid-

net, A, dennes kone og - - - deltog. De gen-

nemgik mangellisten af 18. maj og talte 

om, hvordan de fik arbejdet færdigt. Fore-

vist bilag B kan han godt huske, at der blev 

lavet en liste over, hvornår tingene skulle 
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laves. Det blev ikke lavet inden for fri-

sterne, men han har selv haft andre hånd-

værkere ude at lave noget, og så blev der 

givet et prisafslag ved salget. Noget af ar-

bejdet er lavet af E, andet er ikke. 

Spørgsmålet om manglerne indgik i høj 

grad i forhandlingerne med køberne. Træ-

gulvene knirkede voldsomt, hvilket nødven-

diggjorde omlægning. Det blev påtalt ved 

alle fremvisninger. Han husker ikke, om fal-

det i badeværelsesgulvet var udbedret på 

salgstidspunktet. Det var manglerne alene, 

der begrundede afslaget. På det tidspunkt 

var markedet stadig OK, om end ikke helt 

så godt som tidligere. 

Kontrakten vedrørende huset i - - - var ind-

gået tidligere. Der blev også der indsat en 

bestemmelse om dagbod. Det er korrekt, at 

han skrev selve dagbodsbestemmelsen, A 

skrev det om væsentlig forsinkelse, og så 

skrev de begge under. 

Aftalen var, at de skulle have et nøglefær-

digt hus. Han havde ikke en bygherrerådgi-

ver på. Han og A havde egentlig et godt 

samarbejde hen ad vejen. Han havde fået 

lavet nogle tegninger, som A fik med hen-

blik på at afgive tilbud. Der var ikke nogen 

materialebeskrivelse, men huset skulle stå 

med opførelsestidspunktets charme. Han 

husker ikke, hvornår han fik et udkast til 

kontrakt. Færdiggørelsestidspunktet var ba-

seret på en dialog. 

De arbejder, der er omtalt på aftalesed-

lerne, er lavet bortset fra gelænder på ter-

rasse. Han har ikke hørt om asbest i kælde-

ren, eller at det skulle forsinke byggeriet. A 

sagde, at det ville være hensigtsmæssigt at 

udskyde etableringen af fortrappen, til støt-

temurene var lavet. Det sagde han vel »fint 

nok« til, det var bare med at få det hele 

færdigt. Støttemure m.v. var færdige inden 

salget. Han kan ikke sige, hvordan køberen 

nåede frem til afslaget på 737.000 kr. 

Han er sikker på, at han inden den 1. de-

cember 2006 sagde til A mange gange, at 

de skulle være færdige. Han begyndte også 

at snakke om dagbod. Han havde forventet 

at kunne sælge ejendommen pr. 1. decem-

ber 2006. 

Anbringender: 

Klageren har til støtte for den nedlagte på-

stand gjort gældende, at der foreligger et 

ubestridt krav på betaling af restentreprise-

summen og betaling for aftalte ekstraarbej-

der. 

Klageren har vedrørende dagbodskravet i 

første række bestridt, at der mellem par-

terne er indgået aftale om dagbod. I anden 

række har klageren gjort gældende, at der 

frem til arbejdets aflevering den 1. marts 

2007 forelå tidsfristforlængende forhold, 

bestående i stilladsarbejderstrejke, store 

nedbørsmængder og ekstraarbejder. Det 

gøres videre gældende, at D har givet af-

kald på et eventuelt dagbodskrav, der 

stedse er blevet bestridt af klageren. 

Klageren bestrider som udokumenteret, at 

der har været mangler ved klagerens ar-

bejde, der ikke er udbedret. 

Indklagede, der ikke har bestridt hovedkra-

vet, har gjort gældende, at der mellem par-

terne er aftalt dagbod, som fører til et krav 

mod klageren på 1.595.000 kr., da der ikke 

er sket rettidig aflevering af byggeriet. Den 

kopi af entreprisekontrakten, indklagede 

har fremlagt, er udtryk for parternes aftale. 

Dagbodsklausulen er i den kopi, klageren 

har fremlagt, ved forfalskning fjernet. Der 

er ikke på noget tidspunkt givet afkald på 

dagbod. 

Indklagede har bestridt, at der foreligger 

tidsfristforlængende forhold. Strejken var 

overstået ved aftaleindgåelsen og har såle-

des indgået ved fastlæggelsen af byggepe-

rioden. Det er ikke godtgjort, at der har 

været usædvanlige vejrforhold, eller at de 

aftalte ekstraarbejder kunne begrunde for-

længelse, hvorom krav da heller ikke har 

været varslet. 

Klageren har vedrørende mangelkravet 

gjort gældende, at det ved de fremlagte 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 210 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

mangellister og købsaftalen, hvor det mel-

lem uafhængige parter er aftalt et nedslag i 

købesummen på 737.000 kr., er godtgjort, 

at der var mangler ved klagerens arbejder 

med dette beløb. 

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat: 

Klageren bestred i den korrespondance, der 

fulgte brevet af 22. december 2006 fra kla-

gerens advokat, hvori der blev varslet dag-

bod, at der var grundlag for at kræve dag-

bod. Dette skete imidlertid ikke under hen-

visning til, at der ikke var aftalt dagbod. 

Klagerens advokat henviste derimod i kor-

respondancen til, at der var krav på tids-

fristforlængelse som følge af den overens-

komststridige arbejdsnedlæggelse blandt 

stilladsarbejderne, til at der var bestilt eks-

traarbejder, og til at der i byggeperioden 

havde været væsentlig mere nedbør end 

normalt. I brevet af 3. januar 2007 anførte 

klagerens advokat, at BH1 ApS ikke var be-

rettiget til dagbøder »på nuværende tids-

punkt«. Først i et brev af 28. marts 2007 

blev det fra klagerens side gjort gældende, 

at der ikke var aftalt dagbod. På denne 

baggrund, og da dokumenternes fremtræ-

den i hvert fald ikke taler mod dette resul-

tat, anser voldgiftsretten det for godtgjort, 

at der mellem BH1 ApS og klageren blev af-

talt en dagbodsbestemmelse, som det 

fremgår af sagens bilag A. Det er ikke godt-

gjort, at D over for A skulle have givet af-

kald på dagbodskravet. 

Entrepriseaftalen blev underskrevet den 15. 

juni 2006. På dette tidspunkt var stilladsar-

bejderstrejken ophørt, og konsekvenserne 

af denne har således kunnet indregnes i af-

talens angivelse af byggeperioden. Strejken 

kunne derfor ikke begrunde forlængelse af 

fristen for arbejdets aflevering. Voldgiftsret-

ten finder det heller ikke godtgjort, at der i 

byggeperioden var nedbørsmængder, der 

kunne begrunde en tidsfristforlængelse. 

Voldgiftsretten finder derimod på baggrund 

af de fremlagte aftalesedler, navnlig aftale-

sedlen vedrørende arbejderne i ejendom-

mens kælder, og de afgivne forklaringer, at 

der blev aftalt ekstraarbejder i et omfang, 

som voldgiftsretten skønner har forlænget 

byggeperioden med 2 uger, og at det har 

stået indklagede klart, at byggeriet ville 

blive afleveret senere som følge af disse ar-

bejder. Voldgiftsretten lægger herefter til 

grund, at aflevering senest den 15. decem-

ber 2006 ville være rettidig. 

Klageren meddelte den 1. marts 2007, at 

arbejdet var færdigt, og klageren opfor-

drede derfor indklagede til at indkalde til af-

leveringsforretning. Voldgiftsretten finder 

det ikke alene på baggrund af listen dateret 

13. marts 2007, der er foranlediget udar-

bejdet ensidigt af indklagede, og forklarin-

gerne afgivet af vidnerne - - - og D godt-

gjort, at der på dette tidspunkt var så væ-

sentlige mangler ved entreprisen, at indkla-

gede var berettiget til at afvise at modtage 

byggeriet. Aflevering anses derfor for sket 

den 1. marts 2007. 

På denne baggrund, og da det ikke fra kla-

gerens side under sagen er gjort gældende, 

at indklagede har udvist passivitet i forbin-

delse med varsling af dagbodskravet, kan 

indklagede kræve dagbod i perioden fra den 

16. december 2006 til den 28. februar 

2007. Herefter, og da voldgiftsretten ikke 

mod indklagedes protest har fundet at 

kunne tage hensyn til et anbringende frem-

sat af klageren under den mundtlige for-

handling om, at der kun kan kræves dag-

bod for arbejdsdage, kan dagbodskravet 

opgøres til 300.000 kr. 

Der er ikke under sagen afholdt syn og 

skøn, og voldgiftsretten finder det ikke efter 

bevisførelsen, herunder de afgivne forkla-

ringer, den fremlagte købsaftale og den 

fremlagte tilstandsrapport, godtgjort, at der 

var mangler ved klagerens arbejde, som 

kan begrunde erstatning eller afslag i entre-

prisesummen. 

Herefter, og da klagerens krav isoleret set 

er ubestridt, skal indklagede til klageren 

betale 357.635 kr. med tillæg af proces-

rente af 250.000 kr. fra den 9. februar 
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2007 til den 28. april 2007 og af 357.635 

kr. fra den 29. april 2007, til betaling sker. 

Under hensyn til på den ene side, at indkla-

gede har fået medhold i spørgsmålet om, 

hvorvidt der var aftalt dagbod, og på den 

anden side, at indklagede beløbsmæssigt 

kun i begrænset opfang har fået medhold, 

skal indklagede betale sagsomkostninger til 

klageren med 60.000 kr. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af klageren med 1/3 og af indkla-

gede med 2/3, alt efter opgørelse og på-

krav fra Voldgiftsnævnet.
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Hvilken betydning har R’s oplysninger for UR’s ansvar?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.14.1 

Som gengivet i TBB 2020.809 / Sag nr. C-14814 

Rådgiver pålagt ansvar for projekteringsfejl. 

Underrådgiver frifundet under henvisning til 

de modtagne oplysninger fra rådgiveren. 

Entreprenør hæftede som bestiller af af-

hjælpningsydelser direkte over for under-

rådgiver, men havde krav på at blive fri-

holdt af rådgiver. 

Entrepriseret 22.3. 

Entreprenør E engagerede i 2014 rådgiver R 

til som rådgivende ingeniør at yde bistand 

til et nyt solenergianlæg i Australien. Byg-

herren var BH, og E var underentreprenør i 

forhold til hovedentreprenøren, HE. Ved 

mail af 22. august 2014 sendte R sin første 

foreløbige »Design Basis for Steel Structu-

res« af samme dato til E. Ved mail af 4. 

september 2014 sendte R til E oplysning 

om mulige løsninger ved brug af UR som 

underrådgiver. Mailen var vedlagt tilbud af 

samme dato fra UR til R. Af tilbuddet frem-

går blandt andet, at R over for UR skulle 

oplyse konstruktionens udvendige geometri 

til brug for UR’s modelfremstilling. E og R 

indgik den 10. december 2014 aftale, 

hvoraf der bl.a. fremgik følgende: »Aftalen 

omfatter rådgivning og bistand vedrørende 

statiske beregninger inkl. belastningsplan 

og konstruktionstegninger (2D/3D) for stål-

konstruktioner til et ’soltårn’ i tilknytning til 

E’s leverance, til et nyt solenergi anlæg ved 

[…] i Australien. […] Til opgaven er knyttet 

følgende øvrige rådgivere: UR forestår de-

taljerede beregninger for vindlast, således 

som fremsendt i mail fra R v. BI af 

2014.09.04.« R indgik herefter aftale med 

UR. ABR 89 var vedtaget i begge aftalefor-

hold. Ved mail af 11. december 2014 

sendte R oplysninger om skitse og princip 

for design af soltårnet til UR. Af mailen 

fremgik bl.a., at det fremsendte var forelø-

bige data på tårnets topside til brug for fo-

reløbig vurdering af rytmisk hvirvelafløs-

ning, at designet langt fra var fastsat, men 

at principperne kunne ses af skitsen. Det 

hed videre: »Kunden har et krav om, at ved 

en vindhastighed på 8 m/s (målt i 10 me-

ters højde) må tårnet maksimalt udbøje 25 

cm i toppen.« Parterne er enige om, at 

dette udsvingskrav var gældende i forhold 

til både R og UR, og at de svingninger, der 

blev konstateret i tiden efter, at tårnet blev 

taget i brug, første gang den 8. marts 

2016, overskred dette krav. Der blev 

iværksat forskellige afhjælpningsforanstalt-

ninger, der medførte omkostninger for E, R 

og UR, og der opstod tvist om, hvem der 

var ansvarlig herfor. 

- Voldgiftsretten fastslog indledningsvis, at 

R bl.a. havde påtaget sig at udføre vindlast-

beregninger for soltårnet for E, og at R 

ifølge aftalen skulle udføre konstruktions-

tegninger. Detailprojektering af beklædning 

blev udført af E selv, idet R dog ydede en 

vis bistand. Voldgiftsretten fandt ikke, at R 

- der ikke havde foranlediget syn og skøn - 

havde godtgjort, at årsagen til svingnin-

gerne var UR’s brug af en uegnet model 

med lukket top til vindforsøget i foråret 

2015, eller at UR i øvrigt havde designet en 

for lille og derfor uegnet svingningsdæm-

per. Voldgiftsretten fandt derimod, at årsa-

gen til svingerne i al væsentlighed var, at 

der ikke ved UR’s udførelse af vindtunnel-

forsøg, beregning af vindlast og design af 

svingningsdæmper i foråret 2015 var taget 

højde for det store åbne facadeareal på 

nordfacaden med perforerede plader. Efter 

voldgiftsrettens opfattelse var det R - og 

ikke UR - der var ansvarlig for, at der ikke 

var taget højde for denne oplysning. R 

havde fremsendt en 3D-model til UR, der 

viste en nordfacade, som var lukket af en 

fast beklædning. UR havde på denne bag-

grund kunnet forudsætte, at geometrien lå 

fast og lægge de modtagne oplysninger, 

herunder oplysningen om, at nordfacaden 

ville have en fast beklædning, til grund ved 

vindlastberegningerne og udførelsen af 

vindtunnelforsøg. Efter en samlet vurdering 
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fandt voldgiftsretten på den nævnte bag-

grund, at R havde pådraget sig erstatnings-

ansvar over for E for de merudgifter, som 

den sene opdagelse af betydningen af den 

åbne nordfacade for soltårnets stabilitet og 

udsving havde medført for 

E.1   Da   UR   ikke   havde   gennemført   

afhjælpning   af egne 

mangelfulde ydelser, måtte E som den, der 

havde bestilt og modtaget UR’s ydelser, be-

tale herfor. UR’s krav blev dog nedsat no-

get, under henvisning til at UE hurtigere 

end sket burde have opdaget, hvori proble-

met bestod. R, der blev dømt til at friholde 

E, fik ikke selv medhold i noget krav mod E 

eller UR, idet R havde udført arbejde for at 

afhjælpe egne mangelfulde ydelser. 

Kendelse afsagt den 17. juli 2020 af Vold-

giftsretten, Byggeri og Anlæg, i sag nr. C-

14814 

Entreprenør E (advokat Henrik Sønder-

gaard) mod Rådgiver R (advokat Ilka Bode-

wadt Lauritzen) og Rådgiver R (advokat 

Ilka Bodewadt Lauritzen) mod Underrådgi-

ver UR (advokat Laura Kragh) Underrådgi-

ver UR (advokat Laura Kragh) mod Entre-

prenør E (advokat Henrik Søndergaard) 

Indledning 

Mellem klageren, entreprenør E, og indkla-

gede, rådgiver R er der opstået en tvist om 

erstatning for mangelfuld rådgivning i for-

bindelse med opførelse af soltårn til et sol-

energianlæg i Australien. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af projektchef, 

ingeniør Peter Rom Poulsen, m.sc, ph.d Sø-

ren Vestergaard Larsen og landsdommer 

Katja Høegh, med sidstnævnte som for-

mand. 

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 10. 

oktober 2018 har R adciteret sin underråd-

giver, UR, i sagen. UR har efterfølgende i 

adcitationsduplik, indgivet den 13. februar 

2019, nedlagt en selvstændig betalingspå-

stand over for E og har i adcitationsproces-

skrift A, indgivet den 15. april 2019, ned-

lagt samme påstand over for R. I forholdet 

mellem E og R, henholdsvis R og UR er der i 

de indgåede rådgivningsaftaler aftalt be-

handling ved Voldgiftsnævnet for Byggeri 

og Anlæg, mens der under sagens behand-

linger vedtaget behandling ved Voldgifts-

nævnet for Byggeri og Anlæg ved den alle-

rede nedsatte voldgiftsret vedrørende det 

krav, som UR har rejst over for E. 

Påstande og hovedforhandling 

Hovedsagen 

E har i forhold til R nedlagt følgende på-

stande: 

R skal tilpligtes at betale til E 1.488.208,54 

kr., subsidiært 895.150 kr., tertiært et min-

dre beløb efter voldgiftsrettens skøn, med 

procesrente fra den 1. maj 2017. (De an-

førte beløb indeholder ikke moms, da der er 

tale om erstatningskrav.) 

R skal tilpligtes at friholde E for ethvert 

krav - herunder hovedstol, renter og sags-

omkostninger - som E under nærværende 

voldgiftssag måtte blive tilpligtet at betale 

til UR. 

Over for R’s selvstændige påstand har E 

nedlagt påstand om frifindelse. 

R har nedlagt påstand om frifindelse for E’s 

påstande. 

R har endvidere nedlagt selvstændig på-

stand over for E om, at E til R skal betale 

488.493,75 kr. med procesrente fra den 30. 

august 2017. (Beløbet er inkl. moms). 

Adcitationssagen og kravet fra UR mod E og 

R 

R har over for adciterede, UR, nedlagt på-

stand om, at UR skal friholde R for ethvert 

beløb, som R måtte blive tilpligtet at betale 

til E i hovedsagen, herunder tillige eventu-

elle renter og omkostninger. 
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Endvidere skal UR til R betale 448.201,25 

kr. med sædvanlig procesrente fra 30. ja-

nuar 2017 til betaling sker. (Beløbet er inkl. 

moms). 

Over for den påstand, som UR har nedlagt 

over for E og R, har R nedlagt påstand om 

frifindelse. 

UR har nedlagt påstand om frifindelse for 

R’s påstande. 

UR har endvidere over for E og R nedlagt 

påstand om, at de in solidum, subsidiært 

alternativt, skal betale 1.866.697,45 kr., 

subsidiært et mindre beløb, idet der i for-

hold til E er nedlagt påstand om betaling af 

procesrente af 396.229,43 kr. fra den 26. 

juni 2016, af 374.293,02 kr. fra den 17. juli 

2016, af 43.875 kr. fra den 25. juli 2016, af 

51.000 kr. fra den 2. august 2016, af 

80.500 kr. fra den 23. august 2016, af 

41.550 kr. fra den 2. september 2016, af 

83.000 kr. fra den 14. september 2016, af 

137.850 kr. fra den 20. september 2016, af 

279.550 kr. fra den 10. oktober 2016, af 

173.000 kr. fra den 9. november 2016, af 

205.850 kr. fra den 5. januar 2017, subsidi-

ært fra påstandsnedlæggelsen den 13. fe-

bruar 2019, mens der over for R er nedlagt 

påstand om betaling af procesrente fra på-

standsnedlæggelsen den 15. april 2019. 

(Beløbene skal, jf. det nedenfor anførte, til-

lægges moms). 

E har nedlagt endelig påstand om frifindelse 

for den påstand, som UR har nedlagt over 

for E og R, mod betaling af 64.000 kr. 

ekskl. moms, dvs. 80.000 kr. inkl. moms. 

Hovedforhandling har fundet sted den 18. 

og 19 juni 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, 

Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København 

V. 

Ved hovedforhandlingens indledning har 

parternes advokater bekræftet, at voldgifts-

retten er behørigt nedsat i henhold til par-

ternes aftale, herunder at der er aftalt vold-

gift ved denne ret også for så vidt angår 

UR’s krav mod E. 

Vedrørende de indbyrdes friholdelseskrav 

har parterne endvidere oplyst, at der er 

enighed om, at friholdelseskrav, som angår 

fakturaer, som en part, der efter voldgifts-

rettens afgørelse skal friholdes, er blevet 

pålagt at betale til en af de andre parter 

inkl. moms, skal videreføres til den frihol-

dende part ekskl. moms, da friholdelseskra-

vene er erstatningskrav. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden gengivelse af 

proceduren og alene med gengivelse af par-

ternes påstande, med en vis sagsfremstil-

ling, gengivelse af forklaringer og voldgifts-

rettens resultat og begrundelsen herfor. 

Voldgiftsretten har i protokol med udskrift 

fra hovedforhandlingen oplyst, at voldgifts-

retten umiddelbart efter hovedforhandlin-

gens afslutning var blevet opmærksom på, 

at UR’s påstand over for E og R om, at de in 

solidum subsidiært alternativt skal betale 

1.866.697,45 kr., er opgjort ekskl. moms i 

UR’s påstandsdokument, selvom påstan-

dene angår momsbelagte fakturaer, der er 

sendt til E. Det opgjorte påstandsbeløb ud-

gør således summen af det fakturerede 

ekskl. moms. De beløb, som indgår i rente-

påstanden, er ligeledes fakturabeløb ekskl. 

moms. Voldgiftsretten bemærkede på den 

baggrund, at voldgiftsretten, medmindre 

andet meddeltes af en eller flere parter se-

nest den 26. juni 2020, ville gå ud fra, at 

påstandsbeløb et og de beløb, der indgår i 

rentepåstanden, af voldgiftsretten skal til-

lægges moms, i det omfang voldgiftsretten 

måtte tage påstanden til følge. Voldgiftsret-

ten bemærkede endvidere, at retten gik ud 

fra, at der var enighed om, at det af E, i 

forhold til UR, under hovedforhandlingen 

anerkendte beløb på 64.000 kr. skal tillæg-

ges moms og således er på 80.000 kr. Par-

terne har skriftligt bekræftet at være enige 

i det anførte. 

Sagsfremstilling 

Aftaleindgåelse og forløb forud herfor og i 

tiden efter E … engagerede i 2014 R … til 
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som rådgivende ingeniør at yde bistand til 

et nyt solenergianlæg benævnt … i Austra-

lien. Bygherren var BH, og E var underen-

treprenør i forhold til hovedentreprenøren, 

HE. Ved mail af 22. august 2014 sendte R 

sin første foreløbige »Design Basis for Steel 

Structures« af samme dato til E. 

Der var i forbindelse med E’s antagelse af R 

som rådgiver drøftelser mellem parterne 

om R’s mulige brug af UR … som underråd-

giver. Ved mail af 4. september 2014 

sendte R til E oplysning om mulige løsnin-

ger ved brug af UR som underrådgiver. Mai-

len var vedlagt tilbud af samme dato fra UR 

til R. Af tilbuddet fremgår blandt andet, at 

R over for UR skulle oplyse konstruktionens 

udvendige geometri til brug for UR’s model-

fremstilling. E og R indgik den 10. decem-

ber 2014 aftale. Det fremgår af aftalen 

blandt andet: 

»2. Opgaven 

2.1 Aftalen omfatter rådgivning og bistand 

vedrørende Statiske beregninger inkl. 

belastningsplan og konstruktions-

tegninger (2D/3D) for stålkonstruktioner til 

et »soltårn« i tilknytning til E’s leverance, til 

et nyt solenergianlæg ved … i Australien. 

Projektnavn 

…. 

[Der er ikke et pkt. 2.2 i aftalen] 

2.3 Til opgaven er knyttet følgende øvrige 

rådgivere UR forestår detaljerede beregnin-

ger for vindlast, således som fremsendt i 

mail fra R v. BI af 2014.09.04. 

… 

Aftalegrundlag 

Almindelige Bestemmelser for teknisk Råd-

givning og bistand ABR 89 med de tilføjel-

ser og ændringer som fremgår af nærvæ-

rende aftale. 

… 

Rådgiverens ydelser 

Udarbejdelse af statiske beregninger og do-

kumentation for konstruktioner, som er in-

deholdt iht. de udleverede layout tegninger. 

Dokumentationen udarbejdes iht. de lokale 

normer i Australien. 

Udarbejdelse af belastningsplan /belast-

ningsskemaer samt specifikation af grænse-

flade til betonunderbygning/ fundamenter. 

Udarbejdelse af konstruktionstegninger for 

tårnkonstruktionen. 

Udarbejdelse af design (skitser til E) og do-

kumentation for den bærende konstruktion 

til receiveren, som er monteret i toppen af 

tårnet. 

Klientens ydelser  

a. … 

… 

Alt nødvendigt materiale til fastlæggelse af 

konstruktionernes geometri. 

Levering af data for grundlæggende design 

af konstruktionssystemer samt kravspecifi-

kationer til konstruktionernes udformning 

og materialekvaliteter.« 

Opgaven var ifølge pkt. 6 om tidsfrister op-

delt i fire faser. Ifølge den i bilag 2 inde-

holdte tidsplan skulle R’s rådgivning leveres 

i en periode frem til medio maj 2015 og 

UR’s underrådgivning frem til medio februar 

2015. Ved mail af 11. december 2014 

sendte R oplysninger om skitse og princip 

for design af soltårnet til UR. Af mailen 

fremgår blandt andet, at det fremsendte 

var foreløbige data på tårnets topside til 

brug for foreløbig vurdering af rytmisk hvir-

velafløsning, at designet langt fra var fast-

sat, men at principperne kunne ses af skit-

sen. Endvidere anførtes det:  »Kunden har 

et krav om, at ved en vindhastighed på 8 

m/s (målt  i 10 meters højde) må tårnet 

maksimalt udbøje 25 cm i toppen.«  Par-

terne er enige om, at dette udsvingskrav 

var gældende i forhold til både R og UR, og 

at de svingninger, der blev konstateret i ti-

den efter, tårnet blev tage ti brug, første 
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gang den 8. marts 2016 overskred dette 

krav.  

Ved mail af 5. januar 2015 redegjorde UR 

over for R for forskellige mulige svingnings-

dæmpere og nævnte, som den billigste ef-

fektive løsning, en væskedæmper, som UR 

tilbød at designe og udføre for i alt 275.000 

kr. ekskl. moms samt at tilpasse (tune) den 

i Australien for 100.000 kr. ekskl. moms. R 

sendte ved mail af 6. januar 2015 til UR en 

foreløbig model af tårn og topmodul. Top-

modulet er på billederne åbent i toppen. 

Ved mail af 9. januar 2015 sendte R yderli-

gere oplysninger til UR om geometri på sol-

tårn og topmodul inkl. revideret »Design 

Basis for Steel Structures« og en 3D-model 

af tårnet. R anførte herom: »Vi har fået be-

kræftet at geometrien på tårn og topsite er 

fastlagt og låst af kunden. Jeg sender her-

med model på tårnet som 3d- model…«. 

I 3D-modellen var topmodulets nordfacade 

vist med fast beklædning, mens modulet 

var åbent i toppen. 

R og UR indgik underrådgivningsaftale den 

6. februar 2015, hvoraf blandt andet frem-

går: 

»2. Opgaven 

2.1 Aftalen omfatter rådgivning og bistand 

vedrørende 

Undersøgelse af vindlast på soltårn til Au-

stralien for E. Design af svingningsdæmper 

(væskedæmper) ekskl. tilpasning i Austra-

lien. 

Aftalegrundlag 

Almindelige Bestemmelser for teknisk Råd-

givning og bistand ABR 89 med de tilføjel-

ser og ændringer som fremgår af nærvæ-

rende aftale. 

… 

Rådgiverens ydelser 

Bestemmelse af vindlast på tårn iht. UR til-

bud af 4/9 2014 (bilag 1 til nærværende af-

tale) 

Design af svingningsdæmper (væskedæm-

per) ekskl. tilpasning i Australien. Som spe-

cificeret i e-mail fra UR 2015.01.05. 

Opgaven afrapporteres i separate rappor-

ter. 

5. Klientens ydelser 

Levering af nødvendige statiske beregnin-

ger samt grundlæggende og nødvendige 

data for projektets geometri og design.« 

Som bilag 1 var vedlagt tilbud af 4. sep-

tember 2014 fra UR og som bilag 2 UR’s 

oplysninger om dæmpermuligheder og til-

bud vedrørende væskedæmper af 5. januar 

2015. Der er enighed om, at E indgik 

mundtlig aftale direkte med UR om tilpas-

ning i Australien af den valgte væskedæm-

per til den i UR’s mail af 5. januar 2015 an-

førte pris på 100.000 kr. ekskl. moms. 

Ved mail af 18. februar 2015 sendte R med 

henvisning til møde den 5. februar 2020 til 

E kontaktoplysninger på en leverandør af 

sinusformede perforerede plader. Emnean-

givelsen i mailen var »Perforated cladding«. 

R sendte ved mail af 9. marts 2015 oplys-

ninger til UR om modalmasse. 

Der er enighed om, at UR som aftalt bereg-

nede vindlasten på soltårnet gennem vind-

tunnelforsøg med en af UR fremstillet mo-

del, og at den model, som blev anvendt i 

vindtunnelforsøget, var lukket i toppen og 

på nordfacaden. 

UR udarbejdede på grundlag heraf til R rap-

port af 9. marts 2015 

»Global wind loads - Wind tunnel tests and 

analysis« og rapport af 25. marts 2015 

»Vortex-induced vibrations - Wind tunnel 

test and analysis«. UR designede og leve-

rede på grundlag heraf det aftalte projekt 

for væskedæmper, og væskedæmperen 
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blev udført og monteret på soltårnet i Au-

stralien. 

R har for E udarbejdet et notat om termiske 

forhold, luftstrømme i tårnets top, af 12. 

marts 2015. I notatet er det om »Construc-

tion and material« blandt andet anført, at 

»Solar panels and back side of tower upper 

part« er »3 mm steel«. E  og  R  er  uenige  

om,  hvorvidt  R’s   rådgivningsarbejde  var  

tilendebragt i  april/maj 2015,  hvilket R  

har  gjort gældende  var tilfældet.  

Der er fremlagt en tegning af 4. august 

2015 af topmodulet i tårnet, som er udar-

bejdet af R, som ikke viser beklædning af 

facader og top, idet det anføres »Topside 

cladding and heat shield not shown«. E 

spurgte i en mail af 8. september 2015 R, 

om hvad R mente om brug af en nærmere 

angiven plade med en perforeringsgrad på 

25% og vedlagde materiale herom. R sva-

rede samme dag, at R ikke havde erfaring 

med den pågældende plade og ikke havde 

mulighed beregne, om den ville »blafre i 

vinden«. E spurgte ved mail af 9. septem-

ber 2015 til R’s mening om en løsning vist i 

en medsendt tegning og oplyste, at det ikke 

var muligt at skaffe en 5 mm plade. Den 

seneste fremlagte version af R’s »Design 

Report Steel Tower« er dateret den 23. ok-

tober 2015 (2. revision). 

På en tegning udarbejdet af E om »Cladding 

Assembly« af 11. november 2015 vises per-

forerede plader på nordfacaden med en 

perforeringsgrad på 40 %. Det er disse pla-

der, som blev monteret på hele nordfaca-

den. I en mailkorrespondance den 26. fe-

bruar 2016 meddelte R, med kopi til UR, på 

E’s forespørgsel, at soltårnet ville kunne 

stå, uden at der var fyldt væske i dæmpe-

ren. Anledningen var, at E’s kunde, HE, 

havde forsømt rettidigt at indkøbe glykol til 

påfyldning af væske, og alligevel ønskede 

at tage tårnet i brug. 

 

Svingninger efter ibrugtagning 

Parterne er enige om, at derefter ibrugtag-

ningen af soltårnet i perioden fra den 8. 

marts 2016 til den 15. oktober 2016 blev 

konstateret svingninger ud over det maksi-

malt tilladte. Da dette skete første gang 

den 8. marts 2015, var der ikke væske i 

dæmperen, mens der var påfyldt væske 

ved det andet udsving den 22. maj 2015 og 

ved de efterfølgende udsving. 

I en mail af 11. maj 2016 til R oplistede E 

en række forhold, som E ønskede afklaret, 

herunder om »Vortex shedding«, dvs. før-

ste svingning, og »Længde flange bolte«. E 

skrev videre til R den 19. maj 2016 som 

følger: »Aftale ifølge vores møde i går. Ved-

hæftede ugerapport lukket. 

R yder rådgivning til nedenstående punkter. 

UB Punkter udover køres via rammeaftale.« 

E har gjort gældende, at det anført »UB« 

(uden betaling) indebærer, at R ikke - som 

sket ved nedennævnte faktura af 13. juli 

2017 - kan kræve betaling for R’s bistand 

vedrørende første svingning og undersø-

gelse vedrørende bolte. R har heroverfor 

anført, at det efterfølgende forløb har inde-

båret, at en sådan aftale ikke længere er 

gældende. 

Efter det andet udsving den 22. maj 2016 

meddelte E ved mail af 25. maj 2016, at 

selskabet anså R og UR for ansvarlige her-

for og for at finde en løsning. 

E satte efter aftale med UR mobiltelefoner 

med et accelerationsmålingsprogram på 

soltårnet og UR bistod herefter frem til me-

dio december 2016 med overvågning af 

tårnet via programmet i disse telefoner. To 

af UR’s medarbejdere var endvidere på 

pladsen i Australien den 27. maj 2016. For-

målet var navnlig at justere væsken i dæm-

peren. 

Parterne er enige om, at der fra marts til 

oktober 2016 blev holdt en række skype-

møder mellem alle tre parter om svingnin-

gerne og mulige tiltag. Der blev tillige ud-

vekslet en række mails med overvejelser 
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om mulige årsager, herunder også om an-

svarsfordelingen mellem UR og R, i hvilken 

forbindelse E indhentede en ekstern vurde-

ring fra en ikke i det fremlagte identificeret 

person. Der var ligeledes mailkorrespon-

dance og drøftelser mellem UR og E om de 

løbende af UR fremsendte fakturaer, herun-

der nævnes der i en mail af 5. juli 2016 fra 

E til UR overslag og reviderede overslag fra 

UR over forventede udgifter til UR’s arbejde 

med udbedringsforsøg mv. 

Den 15. august 2016 spurgte UR under et 

telefonmøde, om soltårnet eventuelt kunne 

have (for UR ukendte) åbninger i konstruk-

tionen. Ved mail af samme dag fik UR fra R 

med kopi til E bekræftet dette, idet R an-

førte »Ja - hele bagside er utæt«. R anmo-

dede samtidig E om at oplyse den nærmere 

perforeringsgrad over for UR. UR modtog 

med mailen R’s notat af 12. marts 2015 om 

termiske forhold. E sendte ligeledes den 15. 

august 2016 fotos/video af det udførte top-

modul til UR og R. Ved en mail senere på 

den dagen den 15. august spurgte UR, om 

toppen var åben. 

Ved mail af 19. august 2016 sendte UR til E 

forslag til, hvorledes betydningen af åbnin-

gen i nordfacaden kunne undersøges ved 

vindtunnelforsøg og yderligere beregninger 

på grundlag heraf. UR anslog tidsforbruget 

og prisen herfor til 2-3 uger og en pris på 

ca. 400.000 kr. ekskl. moms. 

Ved breve af 6. september 2016 gentog E 

over for R og UR, at E ikke ville betale UR 

for yderligere arbejde, idet problemerne 

måtte antages at skyldes fejl hos UR, som 

R hæftede for, eller, hvis det ikke var tilfæl-

det, fejlbegået af R, som herefter måtte be-

tale UR’s regninger. I brevet til UR anførte 

E tillige: »Uanset ovenstående er det som 

nævnt helt afgørende, at der nu hurtigt fin-

des en løsning på dæmperproblemet. Hos E 

A/S har vi tillid til at den korrekte løsning 

findes i samarbejdet mellem R og UR, og vi 

imødeser jeres løsningsforslag - som alle-

rede aftalt senest den 8. september 2016.« 

Ifølge referat af møde den 9. september 

2016 mellem parterne ville UR indlednings-

vis ikke afsløre resultat af sin undersøgelse 

af mulige udbedringsmuligheder, før der var 

fundet en løsning på betalingsspørgsmålet. 

Det endte dog med, at UR skitserede en 

mulig løsning bestående i at lukke dæk 6 

(dækket i topmodulet) med en fast plade. E 

angav afslutningsvis, at man forventede 

snarest at modtage et færdigt løsningsfor-

slag. 

UR fremstillede en ny model, foretog vind-

tunnelforsøg og yderligere beregninger mv. 

og udarbejdede på grundlagheraf et notat 

af 15. september 2016, som blev præsen-

teret på et møde den 16. september 2016. 

UR foreslog udbedring ved at afdække 

dækket i topmodulet. Denne løsning blev 

efterfølgende udført af E og var tilendebragt 

den 7. november 2016. E estimerede forud 

herfor i en mail af 29. september 2016 til R 

prisen for indsætningen af nyt dæk til at 

være 51.535 AUD og angav, at udgiften 

forventedes betalt af R/UR. 

UR fortsatte overvågningen af soltårnet via 

de opsatte mobiltelefoner frem til medio de-

cember 2016. Der har ifølge det af UR og E 

oplyste ikke efter den 7. november 2016, 

hvor udbedringsarbejdet blev færdigmeldt, 

været konstateret uacceptable svingninger. 

Andet R har gjort gældende, at UR ved sine 

beregninger har anvendt et for lille referen-

cetværmål, ved at angive 5 meter som dia-

meter, idet der skulle have været anvendt 

referencetværmål på ca. 10 meter. Fejlen 

har bevirket, at der er designet en for lille 

dæmper. R har til støtte herfor henvist til 

fremlagt faglitteratur og til normen DS/EN 

1991-1-4. 

Parternes indbyrdes krav 

Parterne indbyrdes påstande er opgjort som 

anført nedenfor. 

E’s krav mod R 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 219 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

E har opgjort sit krav mod R i faktura af 31. 

december 2016 svarende til påstandsbelø-

bet til 1.860.260,67 kr. Fakturaen angår 

tidsforbrug på 1.544 timer opgjort på 

grundlag af de takster, der gjaldt for R’s bi-

stand i henhold til rådgiveraftalen, til et 

samlet beløb på 1.265.013 kr. ekskl. 

moms, rejseudlæg på 7.237,75 kr. ekskl. 

moms, diverse materialekøb opgjort til 

205.329,43 kr. (40.312,04 AUD) ekskl. 

moms og administrationsgebyr pårejseud-

læg og materialer på 5 % opgjort til 

10.268,36 kr. ekskl. moms. Efter anmod-

ning fra R har E efterfølgende den 8. fe-

bruar 2017 udstedt en kreditfaktura vedrø-

rende fakturaen af 31. december 2016 og 

samme dag udstedt tre proforma fakturaer 

vedrørende samme krav og beløb, men nu 

opdelt på »First Event«, 

»Tårn/Dæmper redesign/management«, 

»Platform deck 6«. E har den 22. marts 

2017 udstedt samme opdelte fakturaer som 

egentlige fakturaer, med en forfaldsdato lø-

bende måned + 30 dage. E har til støtte for 

de opgjorte krav fremlagt en tidsopgørelse, 

en oversigt over materialeforbrug og til 

støtte for den subsidiære påstand en opgø-

relse over lønudgifter relateret til de 1.544 

timer. 

E har gjort gældende, at R’s anmodning om 

opdeling af E’s krav i flere fakturaer var ud-

tryk for en anerkendelse af kravet. R har 

heroverfor anført, at anmodningen alene 

skyldtes, at R skulle videreføre dele af kra-

vet til UR, mens andre dele skulle afvises, 

og at der ikke heri ligger en anerkendelse 

af kravet. R har til UR viderefaktureret den 

ene af E’s fakturaer af 22. marts 2017 (fak-

tura 17-1677) på 453.443,62 kr. inkl. 

moms, som angår »Platform deck 6») ved 

faktura af 1. juni 2017 med forfaldsdato 

den 1. juli 2017. E har gjort gældende, at i 

det omfang selskabet tilpligtes at betale 

UR’s honorarkrav udover det oprindeligt af-

talte beløb på 100.000 kr. ekskl. moms for 

tuning, skal E friholdes herfor af R med til-

læg af renter og sagsomkostninger til UR 

som del af et samlet erstatningskrav. 

R’s krav mod E 

R’s påstand over for E angår betaling af 

faktura af 13. juli 2017 med forfaldsdato 

30. august 2017, som angives at angå »As-

sistance i forbindelse med udregning og af-

rapportering for 1. event til HE samt assi-

stance i relation til fejlmonterede bolte« på 

488.493,75 kr. inkl. moms, (fordelt på 85 

timer afdelingsingeniør og 275 timer senior-

ingeniør og 7.800 minutter »ANSYS FEM»). 

R har oplyst, at det ikke er muligt at an-

give, hvilken del af fakturaen som angår 

henholdsvis første svingning og bolte. Der 

er som dokumentation for arbejdet vedrø-

rende bolte fremlagt et notat på en side af 

11. april 2016 fra Rom levetid af boltede 

samlinger. 

R’s krav mod UR 

R har over for UR nedlagt en friholdelse-

spåstand vedrørende det, som selskabet 

måtte blive dømt til at betale til E, og en 

påstand om betaling af 448.201,25 kr. 

Betalingspåstanden angår R’s faktura til UR 

af 3. november 2016 med forfaldsdato den 

30. december 2016 på 448.201,25 kr. inkl. 

moms, som angives at vedrøre »ekstraordi-

nær assistance relateret til reduceret funk-

tion af væskedæmper og tiltag knyttet til 

udbedringstiltag«. 

UR’s krav mod E og R 

E har betalt UR’s første faktura af 27. marts 

2016 vedrørende »Tuned liquid damper« på 

36.000 kr. ekskl. moms (45.000 kr. inkl. 

moms). 

UR har herudover stilet og sendt nedenstå-

ende fakturaer, som ikke er betalt, til E: 

Faktura af 6. juni 2016 på inkl. moms 

495.286,79 kr. med betalingsfrist inden den 

26. juni 2016. Det angives, at fakturaen 

angår tuning af væskedæmper. 

Faktura af 27. juni 2016 på inkl. moms 

467.866,28 kr. med betalingsfrist inden den 

17. juli 2016. Det angives, at fakturaen an-

går tuning af væskedæmper. 
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Faktura af 5. juli 2016 på inkl. moms 

54.843,75 kr. med betalingsfrist inden den 

25. juli 2016. Det angives, at fakturaen an-

går tuning af væskedæmper. 

Faktura af 13. juli 2016 på inkl. moms 

63.750 kr. med betalingsfrist inden den 2. 

august 2016. Det angives, at fakturaen an-

går tuning af væskedæmper. 

Faktura af 3. august 2016 på inkl. moms 

100.625 kr. med betalingsfrist inden den 

23. august 2016. Det angives, at fakturaen 

angår analyse af rytmisk hvirvelafløsning 

for mode 2. 

Faktura af 12. august 2016 på inkl. moms 

51.937,50 kr. med betalingsfrist inden den 

2. september 2016. Det angives, at faktu-

raen angår analyse af rytmisk hvirvelafløs-

ning for mode 2. 

Faktura af 24. august 2016 på inkl. moms 

103.750 kr. med betalingsfrist inden den 

14. september 2016. Det angives, at faktu-

raen angår analyse af rytmisk hvirvelafløs-

ning for ekstra dæmpere samt løbende 

overvågning. 

Faktura af 31. august 2016 på inkl. moms 

172.312,50 kr. med betalingsfrist inden den 

20. september 2016. Det angives, at faktu-

raen angår vindtunnelforsøg - ny geometri. 

Faktura af 20. september 2016 på inkl. 

moms 349.437,50 kr. med betalingsfrist in-

den den 10. oktober 2016. Det angives, at 

fakturaen angår vindtunnelforsøg - ny geo-

metri. 

Faktura af 20. oktober 2016 på inkl. moms 

216.250 kr. med betalingsfrist inden den 9. 

november 2016. Det angives, at fakturaen 

angår vindtunnelforsøg og rapport - ny geo-

metri. 

Faktura af 16. december 2016 på inkl. 

moms 257.312,50 kr. med betalingsfrist in-

den den 5. januar 2017. Det angives, at 

fakturaen angår løbende overvågning af 

tårnets bevægelser i perioden 19. oktober 

2016 til og med 15. december 2016. 

Der er som bilag til de enkelte fakturaer 

vedlagt udskrift af medarbejdere hos UR’s 

tidsregistrering. Tidsregisteringen omfatter 

ikke de timer, som UR ifølge fakturaerne 

selv har anvendt og som tillige kræves be-

talt. 

UR’s påstand over for E og/eller R udgør 

summen af de ubetalte fakturaer og skal 

som anført ovenfor opgøres tillagt moms, 

og rentepåstanden (hvor de i påstanden an-

førte beløb, jf. det ovenfor anførte, ligele-

des skal tillægges moms) støttes på de en-

kelte fakturaers forfaldsdato. 

E har som nævnt under hovedforhandlingen 

anerkendt at skulle betale 64.000 kr. ekskl. 

moms, dvs. 80.000 kr. inkl. moms, af det 

udestående beløb, men har anført, at der 

ikke kan kræves rente fra (nogen) af for-

faldsdatoerne i fakturaerne. 

4. Forklaringer 

A (fra E), C (fra R), UR, D (fra R), UR-A (fra 

UR) og F (fra E) har afgivet forklaring under 

hovedforhandlingen. 

A har forklaret, at han er projektingeniør i 

E, hvor han har været ansat i 10 år. P var 

projektleder på denne opgave. G var an-

svarlig for stål. Han var chef for dem 

begge. Han var ret involveret i den indle-

dende fase, mens han i designfasen alene 

blev holdt informeret. Han blev igen mere 

involveret, da problemet med svingnin-

gerne opstod. E’s kontrakt angik et solener-

gianlæg til et stort drivhus. Det var virk-

somhedens første opgave, hvor de også 

skulle lave tårnet og ikke blot receiveren. 

Virksomheden arbejder med energitekno-

logi og (normalt) ikke med tårnkonstruktio-

ner. E benytter normalt heller ikke under-

entreprenører, men køber alene færdige 

underleverancer i form af instrumenter, 

kedler o.lign., hvor specifikationer mv. fore-

ligger fra producentens side. 

R blev anbefalet som en virksomhed med 

ekspertise i store stålkonstruktioner. Det 

blev tidligt nævnt af R, at R ville bringe en 
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underrådgiver ind for at spare stål. E 

kendte ikke UR. Han var med i den indle-

dende dialog med R, som begyndte, før E 

selv fik kontrakt. Det anførte i R’s første de-

signrapport af 22. august 2014 om en over-

flade svarende til »light rust« er ikke noget, 

han har drøftet med R eller hørt om. Han 

var med til at indgå kontrakten med R. R 

skulle levere fundamentet for energianlæg-

get, dvs. konstruktionstegninger til et tårn. 

I starten var der ikke taget stilling til, om 

og i givet fald hvilken beklædning, der 

skulle bruges på topmodulets facader. E’s 

kunde skulle bestemme farven på tårnet. I 

sidste ende besluttede E, hvordan beklæd-

ningen skulle være. R skulle sikre, at krav 

vedrørende vindlast mv. blev overholdt 

med den valgte beklædning. De første faser 

fulgte faseopdelingen i rådgiverkontrakten. 

Afklaringsfasen fortsatte ind i og efter de-

cember 2014, hvor E selv fik kontrakten og 

herefter indgik kontrakt med R. Det var et 

godt samarbejde, hvor D fra R kom hyppigt 

forbi og de havde afklaringsmøder en gang 

ugentligt. Han deltog ikke selv i disse mø-

der. E var ikke involveret i R’s dialog med 

UR i begyndelsen af 2015. Det var ikke E’s 

ekspertise. På det tidspunkt var beklædnin-

gen ikke fastlagt, men det stod dog hele 

vejen igennem og således også i begyndel-

sen af 2015 klart, at der enten skulle an-

vendes perforerede plader på nordsiden af 

facaden eller også skulle den være helt 

åben som vist på tegning af 22. august 

2014. Det har aldrig været tanken, at bag-

siden skulle beklædes med lukkede plader. 

I E tænkte de ikke over, at det var tidligt i 

processen, at UR blev inddraget af R. Han 

kan ikke sige, om E har modtaget de to 

rapporter fra UR. De har ikke drøftet dem 

internt, og han har ikke set dem. E bad om 

at få filmen fra vindtunnelforsøget, men det 

var alene i markedsføringsøjemed. R var 

med i hele projekterings- og byggeforløbet 

og svarede herunder på opklarende spørgs-

mål om f.eks. materialer og bistod blandt 

andet, da der var et problem med at skaffe 

det rette stål. Han var ikke involveret i val-

get af den perforerede plade i efteråret 

2015, men han husker, at de drøftede, at 

de skulle få det fastlagt for at færdiggøre 

byggeriet. Valget blev truffet omkring sep-

tember 2015. De drøftede ikke, om der så 

skulle foretages yderligere vindtunnelfor-

søg, og R gjorde ikke opmærksom herpå. 

Da tårnet blev taget i brug, havde E tre folk 

på stedet. Desuden var to yderligere med-

arbejdere taget til Australien som led i den 

oprindeligt planlagte aflevering i april 2016. 

Planen var, at de pågældende herefter 

skulle hjem. Han blev straks orienteret om 

svingningen den 8. marts 2016, hvor mel-

dingen fra P, som var en af dem, som var 

rejst derned, var, at tårnet var ved at 

vælte. R blev kontaktet samme aften for at 

få afklaret, hvor farligt det var. Alle var 

overraskede over svingningerne, også UR. 

Svingningerne i tårnet indebar blandt andet 

risiko for, at andet end receiveren kunne 

rammes af det opfangede og koncentrerede 

sollys med heraf følgende antændingsrisiko 

og i øvrigt manglende funktionsdygtighed af 

energianlægget. 

E har et timeregistreringssystem, og forløb 

som dette gives et særskilt nummer, som 

der registreres på. Kategorierne i den frem-

lagte tidsregistrering blev oprettet, fordi R’s 

C ønskede en sådan opdeling. Det skete, 

efter at de havde sendt den første »store« 

faktura i december 2016. C sagde, at opde-

lingen i kategorier og hans krav om, at få 

den store faktura opdelt i tre, var af hensyn 

til forsikringen. Kategorien »phones« i tids-

registreringen refererer til den aftale, E ind-

gik med UR om opsætning af mobiltelefoner 

til brug for UR’s overvågning. UR ønskede 

under forløbet, at telefonerne blev flyttet 

rundt, og det er arbejde hermed, E har re-

gisteret. 

Mailkorrespondancen den 11. og 19. maj 

2016 udtrykker efter hans opfattelse, at det 

på afslutningsmødet med R i maj 2016 blev 

aftalt, at R’s arbejde vedrørende den første 

svingning og den meget lille ydelse vedrø-

rende bolte var gratis. 
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Efter den første svingning fik de den 9. 

marts 2016 efter anvisning fra R og UR 

fyldt væske på dæmperen og troede, at 

problemet dermed var løst. Den 22. maj 

2016 svingede tårnet imidlertid igen vold-

somt. E indkaldte derfor både R og UR til 

møde. To medarbejdere fra UR tog i maj 

2016 til Australien og justerede dæmperen. 

De holdt ugentlige møder i perioden heref-

ter og det blev blandt andet drøftet at 

sætte en ekstra dæmper på og at hælde 

sukker i væsken i dæmperen. E var i den 

forbindelse efter anvisning fra UR involveret 

i forsøg på pladsen med sukker. E indkaldte 

begge rådgivere til møderne. Som han op-

levede det, deltog R i møderne og UR var 

den, som arbejdede med at forsøge at finde 

årsagen til svingningerne. E var under tids-

pres og ønskede en hurtig løsning. Der kom 

forskellige forslag til, hvad årsagen kunne 

være. Det var en fælles dialog. R bistod 

med tekniske vurderinger og støtte med at 

få ting forklaret. Han har ikke opfattet det 

sådan, at UR’s tilbud på nyt vindtunnelfor-

søg er stilet til E. E har hele vejen igennem 

afvist at betale UR’s fakturaer. 

Han mindes ikke et møde den 15. august 

2016, men han modtog den efterfølgende 

korrespondance af samme dag. Efter hans 

opfattelse var R udmærket klar over, at be-

klædningen på nordfacaden var perforeret. 

I forbindelse med udbedringen stod G og 

den australske eksterne medarbejder, M, 

for at indhente tilbud på materialer og M fo-

restod installationen afdækket. T var også 

på pladsen i hele perioden. E var i perioden 

stadig i gang med at indkøre energianlæg-

get. Der var flere årsager hertil, herunder 

at HE ikke var så hurtig som forventet til at 

få ting på plads. De opgjorte timer i faktu-

raen/erne med E’s erstatningskrav angår 

alene det svingende tårn, ikke andet ar-

bejde på stedet. De eksterne folk, der bi-

stod E, var M, som var en australsk meka-

niker, som hjalp dem på pladsen, og … fra 

Pemtech. De pågældende har faktureret E 

for deres ydelser. Han kan ikke sige, hvor-

for fakturaerne ikke er fremlagt. 

Aftalen med UR om bistand til fin tuning 

blev indgået mundtligt på grundlag af UR’s 

tilbud til R. Energianlægget fungerer i dag 

som det skal. Svingningerne ophørte, efter 

at udbedringen var tilendebragt. 

C har forklaret, at han er afdelingschef og 

statiker i R, hvor han har været ansat i 30 

år. Han er ingeniør med speciale i bærende 

konstruktioner. Han var projektleder på 

denne opgave. Han og andre medarbejdere 

fra R var ikke i Australien. R’s opgave var 

at lave et konstruktionsprojekt (de bæ-

rende konstruktioner) i tårnet samt levere 

interface til fundament. R benyttede UR 

som underrådgiver, da der var tale om en 

kompleks beregningsydelse og UR er en an-

erkendt ekspert på området, som R tidli-

gere havde samarbejdet med. Han har kon-

ciperet kontrakten med UR. Han er enig i, 

at R skulle levere udvendig geometri og de-

sign til UR og at dette omfatter beklædning. 

R fik af E at vide, at topmodulet skulle be-

klædes med plader. I februar - marts 2015 

foretog R efter aftale med E nogle undersø-

gelser af varmeflow, jf. R’s rapport fra 

marts 2015. Han blev i den forbindelse af E 

på et møde i februar 2015 spurgt til mulige 

leverandører af sinusformede perforerede 

plader til placering i nogle felter i nordfaca-

den, så der kunne opnås øget luftgennem-

strømning, og derfor sendte han svarmailen 

af 18. februar 2015 med oplysning herom. 

Perforerede plader ville kunne give cirkula-

tion på et varmt sted, og det gav derfor god 

mening at anvende sådanne plader. I marts 

2015 mente R fortsat, at beklædningen på 

nordfacaden var fast. Den besked, R den 9. 

januar 2015 har givet UR, var, jf. 3D-mo-

dellen, at derblev anvendt faste plader. Når 

der i rapporten om luftgennemstrømning 

fra marts 2015 stadig vises lukkede plader, 

skyldtes det, at det var det, som var vist i 

3D-modellen. Han mener ikke, at R skulle 

have videregivet E’s forespørgsel i februar 

2015 om perforerede plader til UR eller selv 

spurgt nærmere ind til det, da der efter det, 

som blev drøftet på det tidspunkt, ville 

være tale om brug af perforerede plader i 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 223 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

mindre felter i facaden. Han havde dengang 

ikke kendskab til vindlastberegninger, men 

han vidste dog fra en anden sag, at perfo-

rerede plader kunne have betydning. Han 

havde ikke ud fra den løse snak med E 

grund til at tro, at der ville blive anvendt 

perforerede plader i andet end nogle be-

grænsede felter, og det anså han ikke for at 

have betydning for vindlastberegningerne, 

navnlig set i forhold til at hele toppen var 

åben. Det var ikke en del af R’s opgave at 

følge op på vindlastberegningerne, når be-

klædningen senere var endeligt fastlagt. 

Det forekom/forekommer at være uden be-

tydning at følge op på, når man kunne se, 

at UR’s model til vindtunnelforsøgene var 

lukket i toppen - selvom UR fra 3D- model-

len vidste, at topmodulet ville være åbent i 

toppen. R’s arbejde for E var som forudsat i 

rådgivningsaftalen afsluttet i maj 2015. 

Traditionelt kan der være mindre projektop-

følgende opgaver herefter som kontrol af 

stålleverancer, og R har da også bistået 

med at justere gitterkonstruktionen i efter-

året 2015. 

R så først længe efter udførelsen fotos, som 

viste brug af perforerede plader, og havde 

ikke før hørt herom. UR skulle beregne 

vindhastighed og hjælpe med design af 

vinddæmper. Det er sædvanligt at foretage 

vindtunnelforsøg. R vidste ikke på forhånd, 

at perforerede plader kunne have betydning 

for vindlast. R har selv i sine beregninger 

forudsat, at konstruktionen på facaderne 

ville være beklædt med plader, der lukkede 

den. 

Han er på baggrund af den faglitteratur, 

han har sat sig ind i, efter at svingningerne 

opstod, overbevist om, at årsagen til sving-

ningerne var, at dæmperen er for lille. De 

perforerede plader har efter hans opfattelse 

mindre betydning for vindlasten, navnlig 

henset til at UR ikke havde udformet sin 

model med toppen åben. Graden af perfo-

rering i plader har dog (også) betydning for 

vindlasten. Uenigheden mellem ham og UR 

fremgår af hans mail af 11. november 2016 

og angår blandt andet spørgsmål om, hvor 

referencetværmål skal tages. Han mener, 

at det skulle have været taget i toppen i 

stedet for ved selve røret i tårnet. UR fore-

slog også oprindeligt den 11. februar 2015 

en større dæmper. Tårnets vægt blev for-

øget undervejs i forløbet, hvilket UR fik op-

lyst i mail af 9. marts 2015 men alligevel 

foreslog UR en mindre dæmper. R gik den-

gang ud fra, at UR’s forsøg havde vist, at 

det var tilstrækkeligt. Han har ikke set do-

kumentation for, at afhjælpningen hjalp. 

Måske har steam drum en dæmpende virk-

ning, hvis den ikke var fyldt helt op. R var 

ikke involveret i beslutningen om brug af 

mobiltelefoner til måling af svingninger, 

men mente ud fra de samtaler, R havde 

med telefonleverandører, ikke, at det var 

en korrekt måde at måle på, og R kan der-

for ikke blive ansvarlig for udgifter, der re-

laterer sig hertil. Når han i mail af 3. okto-

ber 2016 henviste til »det udstyr som sid-

der i tårnet kan allerede anvendes« er det 

telefonerne, han refererer til. Han foreslog 

noget andet udstyr, men E ville ikke betale 

for det. Det er svært at sige om viden om, 

at der ville blive brugt perforerede plader 

ville have ændret på R’s design. Det ville 

være mindre justeringer, for der var alle-

rede store sprækker i konstruktioner. Han 

har ikke set E’s tegning af 11. november 

2015 før i forbindelse med denne sag. 

Ud fra de fremlagte fotos af nordfacaden 

mener han, at det, da UR’s medarbejdere 

var på pladsen i maj 2016, må have været 

åbenbart, at der var perforerede plader i 

toppen af tårnet. 

Da svingningsproblemerne opstod og fort-

satte, var alle parter involverede i at finde 

en løsning. Alle mente først, at det hand-

lede om at finde den rette væskehøjde (fin-

tuning af dæmperen). Derefter blev der 

drøftet eventuel ekstra dæmpning. Det var 

UR som kom med forslaget om at benytte 

den faktiske anvendte udbedringsmetode 

(indsætning af et fast dæk). E sendte først 

en samlet faktura, men han anmodede om, 

at den blev opdelt i tre fakturaer, idet noget 

af kravet skulle videre til UR, ligesom der af 
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forsikringsmæssige årsager var behov for 

en opdeling. R har ikke anerkendt noget 

krav. R har rejst krav over for UR, jf. faktu-

raen af 3. november 2016, fordi R mener, 

at fejlen ligger hos UR R har projekteret 

dækket. UR har ikke sendt fakturaer til R, 

udover det som fremgår af rådgivningsafta-

len. 

UR har forklaret, at han er uddannet som 

civilingeniør og kandidat fra 1975, og fik en 

ph.d. i 1978. Han har skrevet fagbøger om 

vindlast og konstruktioner, og har en række 

tillidshverv herunder som formand for last- 

og sikkerhedsudvalget under Dansk Stan-

dard. For 32 år siden etablerede han eget 

firma. Der er 25-30 medarbejdere, alle in-

geniører, i UR, heraf 10-12 i USA. UR arbej-

der hovedsageligt med vindlast og kon-

struktioner, ofte som en mindre leverance 

til store projekter. 

Det er en meget typisk opgave, UR har haft 

i denne sag. Opgaven for R gik ud på at 

finde vindlasten og hvor vindfølsom kon-

struktionen var, og eventuelt projektere en 

dæmper, hvis der var behov for det. Opga-

ven for E var alene at tune dæmperen ind. 

Væsken i dæmperen skal være tunet til 

konstruktionens frekvens. UR har været 

med til at projektere mere end 1.000 dæm-

pere i de sidste 10-20 år. R skulle levere 

oplysninger om udvendig geometri og de-

sign, herunder beklædning. Oplysningerom 

beklædning er meget vigtige, hvilket er al-

mindeligt kendt. Da UR den 9. januar 2015 

fik at vide, at geometrien lå fast, blev de 

modtagne oplysninger, herunder 3D-model-

len, som viste en lukket beklædning på 

nordfacaden og at topmodulet var åbent 

foroven, lagt til grund ved udformningen af 

modellen til brug for vindtunnelforsøget. 

Det modtagne fremstod for UR som en fær-

digprojekteret løsning. På det tidspunkt be-

høvede man ikke i UR at kende den ende-

lige vægt. Det var nok, at man fik oplysning 

herom i den efterfølgende mail af 9. marts 

2015. Når de valgte at lave en model, som 

var lukket i toppen, skyldes det, at UR fra 

tidligere havde erfaring for, at det ikke har 

betydning for vindlasten, om toppen i mo-

dellen er åben eller ej. UR fik ikke nogen til-

bagemeldinger fra R om, at der var lagt for-

kerte data om facadebeklædning til grund, 

da UR afleverede sine to rapporter i foråret 

2015, og har heller ikke efterfølgende mod-

taget oplysninger herom. Hvis han dengang 

eller senere var blevet spurgt, om betydnin-

gen af, at 200 m2 af nordfacaden var per-

foreret, ville han have svaret, at der måtte 

udføres nyt vindtunnelforsøg. 

Bortset fra en smule kontakt med E i forbin-

delse med udførelse af dæmperen i Austra-

lien, hørte de i UR først igen om projektet, 

da tårnet første gang svingede i marts 

2016. UR blev kontaktet af D fra R, der li-

gesom alle andre, mente at problemet 

måtte være, at der ikke var fyldt væske på 

dæmperen. Efter beskrivelsen var svingnin-

gerne store. UR har i hele processen været 

meget bekymret, og han har selv brugt 

mange timer på forsøg på at finde årsagen. 

UR oplyste over for E, hvor meget væske 

der skulle i dæmperen. Ved den anden epi-

sode indså alle, at der var et større problem 

- også selvom dæmperen endnu ikke var 

tunet helt ind. Fra da af stod UR for kon-

stant at måle svingningerne. E bistod i den 

forbindelse med på stedet at flytte måleud-

styr (mobiltelefoner) rundt på tårnet. I ti-

den efter den anden svingning gik UR gen-

nem alle sine forudsætninger og beregnin-

ger, foretog en række tests på dæmperen 

og forsøgte sig herunder med ændringer i 

væskemængden og andre undersøgelser og 

forsøg. Der var herunder overvejelser om 

at tilsætte sukker til væsken. Der var 

mange ingeniører i virksomheden på opga-

ven og de arbejdede uhyre intensivt. Han 

oplevede det sådan, at E anmodede om, at 

dette arbejde blev udført, idet det var E, 

som indkaldte til møder mv. E tog det, lige-

som han selv, meget alvorligt. To UR-med-

arbejdere, UR-B og UR-C, var i Australien i 

maj 2016. Det havde hele tiden været plan-

lagt, at de skulle afsted som led i tuningen 

af dæmperen. I Australien så UR-B og UR-C 

også på, om telefonerne virkede som de 
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skulle. De to medarbejdere var på »dæm-

perteamet«, og havde begge viden om 

vindlast. Han overvejede ikke og forventede 

ikke, at der kunne være en helt anderledes 

udvendig geometri end den, som UR havde 

fået oplyst af R i januar 2015. UR-C var, 

mens de var i Australien, oppe i toppen af 

tårnet og har givetvis kunnet se perforerin-

gen, men han og UR-B fortalte det ikke vi-

dere, da han kom hjem. Det havde været 

rigtigt godt, hvis de havde fortalt om det på 

det tidspunkt. UR-C sagde, da han efter 

den 15. august 2016 spurgte ham til deres 

observationer, at det havde været svært at 

se perforeringen. 

Mobiltelefonmålinger (hvor der i telefonen 

er installeret et særligt måleprogram) bru-

ges af UR til mange andre måleopgaver og 

UR har gode erfaringer hermed. Mobiltele-

fonerne målte accelerationen i det punkt, 

hvor de var placeret. Der var et meget in-

tensivt forløb i sommeren 2016 med mange 

møder. Det var et stort pres og UR gjorde 

alt, hvad UR kunne, for at finde problemets 

årsag. Han brugte selv mange timer. Under 

et telefonmøde den 15. august 2016, hvor 

man trods alle mulige forsøg og til trods 

for, at alle analyser viste, at dæmperen 

skulle kunne hindre svingninger, stadig op-

levede voldsomme svingninger, spurgte 

han, om der var yderligere åbninger i kon-

struktionen og fik, som man kan se af den 

efterfølgende korrespondance, et bekræf-

tende svar. Det var hans indtryk, at R 

kendte til åbningen i nordfacaden på for-

hånd. Som det fremgår af UR’s efterføl-

gende rapport, viste det efterfølgende vind-

tunnelforsøg med en model med perfore-

rede plader på nordfacaden væsentligt for-

skellige resultater set i forhold til det oprin-

delige forsøg med en lukket facade på mo-

dellen (og åben top). Der var således langt 

hurtigere og større svingninger. UR overve-

jede forskellige løsninger, hvoraf den enkle-

ste og billigste var at lukke dækket (plat-

form 6), hvilket også var den, som blev 

valgt. Det havde også været en mulighed at 

lukke toppen, så »gennemtræk« i stedet 

blev hindret på denne måde. UR har ikke 

godkendt referatet af mødet den 8. sep-

tember 2016 og har tværtimod sendt en 

række bemærkninger. Lukningen afdækket 

var udført den 7. november 2016, og UR 

målte herefter i en måned, hvor der ikke 

var svingninger. Væskedæmperen er kor-

rekt dimensioneret, og dette blev også ef-

terkontrolleret under undersøgelserne i 

juni/juli 2016, hvilket bekræftede dimensio-

neringen. UR har også lavet beregninger, 

som viser, at det ikke gør en forskel, om 

modellen i det oprindelige forsøg var åben 

eller ej i toppen. 

Når hans tidsregistrering ikke er indeholdt i 

de registreringsark, som har ledsaget UR’s 

fakturaer til E, og der desuagtet er registre-

ret et betydeligt timetal for hans arbejde, 

skyldes det, han ikke tidsregistrerer i tids-

registreringssystemeti UR. I sager, hvor 

hans tidsforbrug er væsentligt som i denne, 

noterer han den tid, han bruger i sin lom-

mebog hvilket herefter af hans sekretær 

overføres til faktureringen. Når der er an-

vendt så mange timer, skyldes det, at der 

var tale om en meget farlig situation og at 

E løbende indkaldte til møder og pressede 

på for at finde en løsning Når der på en del 

fakturaer står »fintuning af dæmper« er det 

ikke, fordi det var det, som UR specifikt 

blev bedt om eller (kun) udførte. Der var 

tale om mangeartede opgaver, som lå helt 

uden for den oprindelige opgave for E med 

at tune dæmperen. UR rapporterede til 

både E og R. R deltog i møderne og proces-

sen og beregnede platform 6, da den løs-

ning blev valgt, men det er UR, der har haft 

arbejdet med at finde en forklaring på 

svingningsproblemet og en løsning. Hvis de 

i UR tidligere havde fået at vide, at der var 

anvendt perforede plader på nordfacaden, 

ville de have fortsat med at se på de oprin-

delige beregninger, men samtidig have ud-

ført nyt vindtunnelforsøg UR ville nok have 

anvendt nogenlunde tid, men ville med to 

parallelle processer have fundet en løsning 

tidligere. Når han spurgte til, om der var 

hul i toppen i den senere mail af 15. august 
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2016, skyldtes det, at han var i chok over 

ikke tidligere at have fået at vide, at der 

var perforering i nordfacaden, og derfor 

følte behov for at være sikker på, at den 

tidligere oplysning om, at toppen var åben, 

var rigtig. 

C’s (fra R) synspunkterom blandt andet 

tværmål er ikke rigtige, blandt andet fordi 

dæmpninger dimensionsløs. Tårnets vægt 

har betydning i sammenhæng med andre 

faktorer såsom geometri. Den større dæm-

per, han først nævnte for R, var rent over-

slagsmæssig uden nogen form forberegnin-

ger. Om perforeringsgraden på pladerne 

havde været 25 % i stedet for 40% havde 

næppe gjort den store forskel, men en 

egentlig sikker vurdering heraf vil kræve 

nye vindtunnelforsøg. Forsøget i efteråret 

2016 viste imidlertid, at det ikke hjalp at 

lukke af for dele af nordfacaden. 

D har forklaret blandt andet, at han er ud-

dannet konstruktionsingeniør, og har arbej-

det i R i 15 år, siden han blev færdiguddan-

net. Han var projektleder på denne opgave 

for R i hele forløbet. Han har ikke været i 

Australien og se tårnet. Efter hans opfat-

telse skyldtes tårnets svingninger, at dæm-

peren var for lille. Hans besked i mail af 26. 

februar 2016 om, at tårnet kan stå uden 

væske i dæmper, angår alene det styrke-

mæssige. Der kunne godt opstå store 

svingninger. Den model, han sendte til UR 

ved mail 6. januar 2015, havde åbninger 

foroven og forneden på topmodullet. I UR’s 

model var der ikke sådanne åbninger, men i 

R gik man ud fra, at UR ikke anså det for 

nødvendigt at medtage huller i modellen og 

fandt dette logisk, da det handlede om geo-

metrien. De oplysninger om geometri, han 

ved mailen af 9. januar 2015, sendte til UR 

med oplysning om, at geometrien lå fast, 

viste, at bagsiden var beklædt med plader. 

Man havde ikke hos E valgt beklædnings-

type på det tidspunkt. Men man regnede 

hos R med, at beklædningen ville blive luk-

ket. Han har været med til det møde med 

E, som omtales i C’s (fra R) mail af 18. fe-

bruar 2015. De drøftede ventilation, herun-

der at opnå dette gennem nogle luftgen-

nemtrængelige områder i beklædningen på 

facaden, og R lavede i fortsættelse heraf si-

muleringen fra marts 2015, som viste tem-

peraturforhold, hvis tårnet var tæt. De si-

nusplader, som omtales i mailen af 18. fe-

bruar 2015, kunne spare ekstra stål. Han 

regnede ikke med, at de med E drøftede 

områder i facaden med perforerede felter 

ville have betydning for vindlast. Han var 

opmærksom på, at vindtunnelforsøget blev 

udført med en model, som var helt lukket, 

og overvejede ikke, om overvejelserne ved-

rørende felter med perforerede plader 

skulle deles med UR, hvilket skyldtes, at UR 

ikke havde taget de andre åbninger med i 

sin model. 

Han sendte mailen af 9. marts 2015 med 

oplysning om modalmasse efter anmodning 

fra UR. E’s mail af 8. september 2015 om 

»cladding type« skal ses i sammenhæng 

med R’s temperaturberegninger i foråret, 

og mailen handlede om muligheder for at få 

mere luft og ventilation i toppen. Deres dia-

log, herunder de efterfølgende mails 

samme dag og den 9. september 2015, 

handlede alene om fastgørelse, men ikke 

om, hvor meget E ville bruge perforerede 

plader. Han gik på det tidspunkt stadig ud 

fra, at der var tale om nogle felter, og hen-

set til den lukkede model, UR havde an-

vendt ved sine vindtunnelforsøg, anså han 

det for at være uden betydning for UR’s be-

regninger. Han er enig i, at R via korre-

spondancen i september 2015 blev bekendt 

med, at der ville blive brugt perforerede 

plader, men R fik først kendskab til det 

fulde omfang, da der fremkom fotos af det 

udførte med E’s mail af 15. august 2015. 

Som man kan se, bad han da også i sin 

mail af 15. august 2015, hvori han oplyste, 

at »hele bagside er utæt«, samtidig E svare 

på UR’s spørgsmål om perforeringsgrad. 

Pladetypen er ikke valgt af R. Det var ikke 

afgørende for R’s design, hvorledes facade-

beklædningen skulle udføres. Der var lø-

bende kontakt til E om udførelsesmæssige 
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ting, blandt andet et løfteprojekt efter afle-

veringen af den sidste version af designrap-

porten den 23. oktober 2015. Hans dialog 

var med G hos E. 

Meningen med det anførte i mailen af 19. 

maj 2016 fra E om »R yder rådgivning til 

nedenstående punkter. UB« var, at det var 

aftalt, at R gav afkald på en bonus, man 

egentlig havde til gode, og udførte nogle 

udestående småting uden betaling. Der lå 

ikke heri, at R’s efterfølgende omfattende 

arbejde vedrørende første og yderligere 

svingninger ville være gratis. Mailkorre-

spondancen blandt andet den 6. juni 2016 

om UR’s bekymring vedrørende steam 

drum var blot én blandt en række forskel-

lige hypoteser, der fremkom fra UR, om år-

sagen til svingningerne. Steam drum var 

med på den oprindelige 3D-model, som UR 

modtog. Som det fremgår E’s referat af mø-

det den 8, september 2016, gjorde R der 

opmærksom på åbningen i toppen. Faktu-

raen til E af 13. juli 2017 angår blandt an-

det brug af et specialprogram, AN SYS FEM. 

Systemet er både brugt til arbejdet vedrø-

rende første udsving og vedrørende bolte. 

UR-A, har forklaret, at han er civilingeniør i 

anvendt matematik, samt ph.d. og 

post.doc. Han har siden 2012 været ansat i 

UR. Han blev involveret i denne sag efter 

den første svingning. Han har arbejdet med 

tilpasning af konstruktionen og måling på 

tårnet samt med dæmperforsøg i navnlig 

juli 2016. Der var meget stor opmærksom-

hed på svingningsproblemet i denne peri-

ode. Han fik ca. 10 mails om denne sag alle 

dage i perioden fra 22. maj 2016. Der var 

mange parallelle forløb i UR og undersøgel-

ser og overvejelser, herunder om brug af 

sukker i dæmpervæsken for at forøge væ-

skens vægt og dermed dæmpningseffekten, 

og der blev udført mange forsøg i Køben-

havn. Målemetoden med mobiltelefoner 

med indbygget accelerometer er en ud-

mærket metode. Det var primært en af 

hans kolleger, som han supervisede, der 

indsamlede data, og han foretog selv en 

række analyser heraf. Uanset hvad de 

gjorde, virkede det ikke. På mødet den 15. 

august 2015 blev der af UR spurgt til geo-

metriske forhold, og der kom så den grund-

læggende oplysning om yderligere åbninger 

frem. Det havde ikke i UR tidligere slået 

dem, at geometrien kunne være forklarin-

gen. De brugte sommeren på at undersøge 

en række andre mulige årsager. Da vind-

modellen med den korrekte geometri kom 

ind i vindtunnellen, svingede den straks, 

navnlig når vinden kom fra nord. 

UR har arbejdet helt usædvanligt meget på 

denne sag set i forhold til den normale ar-

bejdsfordeling i virksomheden, hvilket hæn-

ger sammen med den betydelige risiko, tår-

nets svingninger frembød. Han var ikke 

med til de oprindelige vindforsøg. Han talte 

ikke med de to kolleger, der var i Austra-

lien, om, hvordan tårnet så ud. UR- C var 

dæmperspecialist og UR-B var hans egen 

»forlængede arm«. F har forklaret, at han 

er økonomidirektør i E. Han blev ansat den 

21. juni 2016. Der er to ben i virksomheden 

nemlig energivirksomheden, som udførte 

opgaven i denne sag, og en konsulentfor-

retning, som drives under navnet BK Engi-

neering. Medarbejdere kan flyttes mellem 

de to forretningsområder efter behov. Der 

er i alt 50 medarbejdere, og det interne 

krav er, at der skal være en dækningsgrad 

på mindst 80 %. BK Engineering arbejder 

inden for det tekniske område, med tekni-

ske beregninger o.lign. Godt 99 % af kon-

sulentvirksomhedens opgaver udføres på 

timebasis. Timepriserne ligger inden for 5 

kategorier på mellem 412 og 906 kr. af-

hængig af konsulentens erfaring. Nogle af 

de medarbejdere, som var tilknyttet …-pro-

jektet, arbejdede normalt i konsulentdelen. 

G var således egentlig ansat i konsulentde-

len, og han gik også tilbage dertil, efter …-

projektet var afsluttet. P kunne også udføre 

konsulentarbejde, men han gør det sjæl-

dent, fordi han har travlt på sit eget om-

råde. I hvert fald … kunne have været sat 

på andre opgaver straks, han blev ledig. 

Der var ligefrem en kunde, som sad og 
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ventede på ham. P var givetvis blevet flyt-

tet over på et andet projekt. De to eksterne 

konsulenter og T, som var ansat på en tids-

begrænset kontrakt, som blev forlænget et 

antal gange, ville være ophørt, henholdsvis 

blevet afskediget tidligere. 

P var projektleder, og blev ansat direkte til 

dette projekt. T var en lokal medarbejder i 

Australien, som var specifikt knyttet til 

dette projekt og stoppede, da det var fær-

digt. Der var desuden to eksterne konsulen-

ter - og M, på opgaven. 

E’s faktura af 31. december 2016 til R (som 

senere efter R’s ønske blev opdelt i tre), 

angår den meget omfattende arbejdsop-

gave, E var blevet påført som følge af pro-

blemerne med svingningerne. E havde alle-

rede om sommeren oplyst R om, at E ville 

registrere sin tid og kræve den betalt. De to 

eksterne konsulenter blev taget med i fak-

turaen med de af dem registrerede timer. 

Opgaven vedrørende svingninger blev op-

rettet særskilt i tidsregistreringssystemet 

og adskilt fra andet arbejde på …-projektet, 

og der blev benyttet de kategorier, man ser 

i den udskrevne tidsregistrering. Koderne 

blev oprettet af projektafdelingen i marts 

2016 og anvendt i tiden herefter. Tid, som 

kan henføres til at projektet af andre 

grunde trak ud, fremgår ikke af opgørelsen. 

De timesatser, som er anvendt i fakturaen, 

er de takster, som fremgår af kontrakten 

med R, og de svarer stort set til E’s egne, 

men E syntes, at det var mest fair at an-

vende R’s takster i fakturaen. Nogle takster 

er lidt lavere og nogle er lidt højere end E’s 

egne. 

I sommeren 2016 begyndte E at affolke 

pladsen. T var oprindeligt kun ansat til 

dette tidspunkt. Det viste sig i øvrigt meget 

dyrt at afskedige T som følge af australsk 

ansættelsesretlig regulering. Det er rigtigt, 

at der stadig var opgaver på pladsen i og 

efter sommeren 2016, men der ville have 

været brugt færre timer, hvis man ikke 

havde haft problemet med svingningerne. 

Han har lavet opgørelsen vedrørende den 

subsidiære påstand, som er baseret på 

kostpriser. Den er baseret på den normale 

månedlige arbejdstid. For så vidt angår de 

to eksterne konsulenter er der taget ud-

gangspunkt i den timepris, som fremgår af 

deres fakturaer. De havde begge en aftale 

om, at de lagde 20 % på deres regninger til 

dækning af rejsetid. Der er hertil af E lagt 

et administrationstillæg på 5 % ved opgø-

relsen af den subsidiære påstand. Der fin-

des dagssedler på de to eksterne konsulen-

ters tid. Udgiften til materiale er opgjort på 

grundlag af de betalte fakturaer vedrørende 

indkøb i Australien omregnet til danske kr. 

Rejseudlægget i fakturaen angår 4 flybillet-

ter til København i september 2016 til P og 

G fra E henholdsvis D og C fra R, der alle 

skulle til et møde hos UR i København. Ad-

ministrationsgebyret på 5 % er lavere end 

E’s sædvanlige gebyr på 10 %. Gebyret 

skal dække udgifter, som f.eks. bankgeby-

rer på 100 kr. ved betaling af fakturaer og 

revisor i Australiens arbejde med indberet-

ning af moms samt E’s tidsforbrug til admi-

nistration. 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resul-

tat 

Aftaleforhold og ansvarsgrundlag 

Ifølge pkt. 2.1 i aftalen mellem R og E 

skulle R udføre »Statiske beregninger inkl. 

belastningsplan og konstruktionstegninger 

(2D/3D) for stålkonstruktioner til et »sol-

tårn««, idet det af pkt. 2.3 videre fremgår, 

at R ville anvende UR som underrådgiver, 

og at »UR ApS foreslår detaljerede bereg-

ninger for vindlast, således som fremsendt i 

mail fra R v. BI af 2014.09.04«. Det følger 

heraf, at R har påtaget sig at udføre blandt 

andet vindlastberegninger for E. 

R skulle ifølge aftalen udføre konstruktions-

tegninger, mens beslutning om og detail-

projektering af beklædning efter det forkla-

rede og oplysningerne i sagen blev truffet 

og udført af E selv, dog sådan at R ifølge 

det af A (fra E), C (fra R) og D (fra R) for-

klarede, og ifølge mail af 18. februar 2015 
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fra R med anvisning af en mulig leverandør 

af sinusformede perforerede plader samt 

korrespondance den 8.-9. september 2015 

mellem R og E om perforerede plader i et 

vist omfang bistod med denne opgave. 

Af underrådgivningsaftalen af 6. februar 

2015 mellem R og UR fremgår blandt an-

det: 

»2.1 Aftalen omfatter rådgivning og bistand 

vedrørende 

Undersøgelse af vindlast på soltårn til Au-

stralien for E. 

Design af svingningsdæmper (væskedæm-

per) ekskl. tilpasning i Australien. 

… 

5. Klientens ydelser 

Levering af nødvendige statiske beregnin-

ger samt grundlæggende og nødvendige 

data for projektets geometri og design.« 

Der blev herudover ubestridt indgået en 

mundtlig aftale mellem UR og E om fintu-

ning af svingningsdæmperen for den pris på 

ca. 100.000 kr. som UR havde angivet over 

for R i sit tilbud af 4. september 2014. E 

har under hovedforhandlingen anerkendt at 

skulle betale UR’s resttilgodehavende på 

80.000 kr. inkl. moms vedrørende denne 

fintuning ABR 89 er vedtaget i såvel aftalen 

mellem R og E som underrådgiveraftalen 

mellem R og UR. Både R’s ansvar over for 

E, herunder en eventuel hæftelse for fejl 

begået af UR, og UR’s ansvar over for R for 

erstatningsansvar, som R måtte ifalde over 

for E, skal følgelig bedømmes efter ABR 89 

pkt. 6.2.1. For så vidt som UR ikke måtte 

have handlet ansvarspådragende, beror det 

på dansk rets almindelige aftale - og købe-

retlige regler og principper, om E (og/eller 

R) skal betale for de af UR fakturerede 

ydelser. 

Der er enighed mellem parterne om, at 

både R og UR påtog sig at sikre overhol-

delse af det krav, som fremgår mail af 11. 

december 2014 fra R til UR, om, at tårnets 

udsving maksimalt måtte være 250 mm 

ved toppen ved en vindhastighed på 8 m/s 

målt i 10 meters højde. 

Fejl og afhjælpning heraf 

Der er endvidere enighed om, at dette krav 

blev overskredet ved både den første epi-

sode den 8. marts 2016 og den anden epi-

sode den 22. maj 2016 og et antal gange 

herefter. Voldgiftsretten lægger herudover 

tilgrund, at der efter den udbedring, som 

blev foretaget efter forslag fra UR i efter-

året 2016 og tilendebragt den 7. november 

2016, ikke har været registreret udsving ud 

over det maksimalt forudsatte. Dette må - i 

mangel på oplysninger om andet - tages 

som udtryk for, at problemet med svingnin-

ger er afhjulpet. 

Yderligere faktiske oplysninger som lægges 

til grund 

R sendte den 6. og 9. januar 2015 oplys-

ninger til UR til brug for UR’s vindtunnelfor-

søg og beregninger og oplyste samtidig ved 

mail af 9. januar 2015, at tårnets udven-

dige geometri nu lå fast. Der er enighed 

om, at det af disse oplysninger, herunder 

særligt den indeholdte 3D-tegning, frem-

går, at topmodulets nordfacade ville blive 

lukket med faste plader, og at der i øvrigt 

var vist, at modulet var åbent i toppen. 

Herudover sendte R den 9. marts 2014 på 

forespørgsel fra UR oplysninger om modal-

masse. UR undersøgte som aftalt vindlasten 

på soltårnet gennem vindtunnelforsøg med 

en af UR fremstillet model af soltårnet. I 

den model, som UR anvendte i vindtunnel-

forsøget, var nordfacaden lukket, dvs. sva-

rende til 3D-tegningen, og i modsætning til, 

hvad der fremgik af 3D-tegningen, var top-

modulet på modellen lukket for oven. 

Efter D’s (fra R) forklaring om den tids-

mæssige udstrækning af R’s bistand til E, 

tegning af 4. august 2015 af topmodulet i 

tårnet, som er udarbejdet af R, mailkorre-

spondancen den 8.-9. september 2015 

samt den seneste »Design Report Steel To-
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wer« af 23. oktober 2015 (2. revision) fin-

der voldgiftsretten, at det må lægges til 

grund, at R bistod E med projektet frem til i 

hvert fald efteråret 2015, og ikke, som an-

ført af R, alene til april/maj 2015. 

Både C (fra R) og D (fra R) har forklaret om 

drøftelser med E om brug af perforerede 

plader og om temperaturforhold i topmodu-

let i februar-marts 2015, og at det var i den 

forbindelse, at R den 18. februar 2015 

sendte oplysning om en mulig leverandør af 

sinusformede perforede plader til E og ud-

arbejdede rapporten af12. marts 2015 om 

temperaturforhold ved brug af faste plader. 

Voldgiftsretten finder, at R i kraft af disse 

drøftelser og korrespondancen den 8.-9. 

september 2015 med E om perforerede pla-

der, må anses for at været klar over eller i 

hvert fald burde have været klar over, at E 

sandsynligvis ville lade i hvert fald endelaf 

beklædningen på nordfacaden være perfo-

reret. 

Årsag til og ansvar for svingningerne 

R har gjort gældende, at årsagen til de 

voldsomme svingninger var et fejldesign fra 

UR’s side af en for lille dæmper, og herun-

der, at UR ikke i sin første model havde la-

det toppen være åben, svarende til, hvad 

der fremgik af de modtagne oplysninger om 

geometri. R har ikke søgt at underbygge 

sine antagelser herom ved iværksættelse af 

syn og skøn eller indhentelse af en uvildig 

sagkyndig erklæring. UR har forklaret, at 

UR som en del af undersøgelserne efter 

svingningerne var indtrådt i 2016 under-

søgte betydningen af, at toppen på den mo-

del, som blev anvendt i det første vindtun-

nelforsøg, var lukket, og at undersøgelsen 

viste samme resultat, som hvis den havde 

været åben. Han har endvidere forklaret, at 

UR har erfaring med, at der ved vindtunnel-

forsøg som det foretagne uden problemer 

kan anvendes en model med lukket top, 

selvom den påtænkte konstruktion er åben 

i toppen. 

På den baggrund, efter oplysningerne om 

det vindtunnelforsøg, UR udførte i sensom-

meren 2016 set i forhold til forsøget i 2015, 

og særligt henset til, at den af UR foreslå-

ede udbedringsmetode, som skulle afbøde 

virkningen af den luftgennemtrængelige 

nordfacade, afhjalp svingningerne, har R 

ikke godtgjort, at årsagen til svingningerne 

var en for UR ansvarspådragende brug af 

en uegnet model med lukket top til vindfor-

søget i foråret 2015 eller at UR i øvrigt har 

designet en for lille og derfor uegnet sving-

ningsdæmper. Voldgiftsretten finder der-

imod, at det må antages, at årsagen til 

svingerne i al væsentlighed var, at der ikke 

ved UR’s udførelse af vindtunnelforsøg, be-

regning af vindlast og design af svingnings-

dæmper i foråret 2015 var taget højde for 

det store åbne facadeareal på nordfacaden 

med perforerede plader. 

Spørgsmålet er herefter, hvem der bærer 

ansvaret for, at denne oplysning ikke er 

indgået. 

Ifølge aftalen mellem R og UR skulle R le-

vere oplysninger om udvendig geometri til 

UR. R meddelte ved mail af 9. januar 2015 

meddelt UR: »Vi har fået bekræftet at geo-

metrien på tårn og topsite er fastlagt og 

låst af kunden. Jeg sender hermed model 

på tårnet som 3d-model…«. Den nævnte 

3D-model viste en nordfacade, som var luk-

ket af en fast beklædning. UR kunne på den 

baggrund forudsætte, at geometrien lå fast 

og lægge de modtagne oplysninger, herun-

der oplysningen om, at nordfacaden ville 

have en fast beklædning, til grund ved 

vindlastberegningerne og udførelsen af 

vindtunnelforsøg. Der er herefter ikke 

grundlag for erstatningsansvar for UR for 

de i foråret 2015 udførte vindtunnelforsøg, 

beregninger og design af svingningsdæm-

per. Det følger heraf, at R ikke kan ifalde 

hæftelse sansvar over for E for fejl i sin un-

derrådgivers ydelse, ligesom R ikke kan vi-

dereføre erstatningsansvar, som R selv-

stændigt måtte ifalde over for E, til UR. 
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I forholdet mellem R og E var R antaget 

som rådgiver på grundlag af erfaring med 

tårnkonstruktioner, og R havde særskilt på-

taget sig at forestå beregning af vindlast og 

design af svingningsdæmper ved sin under-

rådgiver. 

R havde som følge heraf en særlig forplig-

telse til at sikre sig, at de oplysninger, som 

R modtog fra E og videreformidlede til sin 

underrådgiver, UR, var korrekte, og herun-

der også, at de var endelige og udtøm-

mende. R må herunder tillige anses for for-

pligtet til at afæske E en stillingtagen til 

uafklarede spørgsmål vedrørende konstruk-

tionens udvendige geometri, ligesom R i det 

omfang, der skete ændringer i de oplysnin-

ger om udvendig geometri, som R havde 

meddelt UR den 9. januar 2015, måtte give 

meddelelse herom til UR med henblik på 

UR’s stillingtagen til ændringernes eventu-

elle betydning for UR’s beregninger. 

Voldgiftsretten finder, at det må eller burde 

have stået R klart, at de oplysninger, som R 

gav UR den 9. januar 2015 med oplysning 

om, at det var den endelige udvendige geo-

metri og herunder om fast beklædning på 

nordfacade, ikke var endelige. Både A (fra 

E) og D (fra R) har således forklaret, at den 

ydre beklædning ikke var endeligt fastlagt 

på det tidspunkt. I lyset af drøftelserne i fe-

bruar- marts 2015 med E om temperatur-

forhold og brug af perforerede plader burde 

Runder alle omstændigheder senest på 

dette tidspunkt have indset, at de oplysnin-

ger om udvendig geometri, som R havde 

givet UR i januar 2015 ikke var endelige - 

og med stor sandsynlighed heller ikke kor-

rekte - og at det derfor var nødvendigt at få 

beklædningen og den udvendige geometri i 

øvrigt endeligt fastlagt og oplyse herom 

over for UR. Voldgiftsretten finder endvi-

dere, at det på baggrund af UR’s forklaring 

må lægges til grund, at UR, hvis UR havde 

modtaget oplysning om, at nordfacaden 

ville være åben, ville have tilrådet udførelse 

af vindtunnelforsøg, som tog højde for 

denne oplysning, og at man i så fald ville 

have opdaget, at den åbne nordfacade 

medførte risiko for voldsomme svingninger. 

Efter en samlet vurdering finder voldgifts-

retten på den nævnte baggrund, at R har 

pådraget sig erstatningsansvar over for E 

for de merudgifter, som den sene opda-

gelse af betydningen af den åbne nordfa-

cade for soltårnets stabilitet og udsving har 

medført for E.  

De indbyrdes krav 

UR’s krav mod E og R 

E har anerkendt at skulle betale 80.000 kr. 

inkl. moms til UR vedrørende den oprinde-

ligt aftalte tilpasning af væskedæmperen, 

og denne del af UR’s påstand over for E ta-

ges derfor til følge. Voldgiftsretten finder, at 

beløbet skal forrentes fra forfaldstidspunk-

tet den 26. juni 2016 for UR’s første ube-

talte faktura udstedt den 6. juni 2016, idet 

E efter voldgiftsrettens opfattelse allerede 

på dette tidspunkt burde og kunne have be-

talt det først nu anerkendte beløb. 

Med hensyn til den øvrige del af UR’s krav 

lægger voldgiftsretten efter det, som er for-

klaret, korrespondancen mellem parterne, 

herunder mail af 5. juli 2016 om UR’s da-

værende overslag over merudgifter og UR’s 

tilbud af 19. august 2016 med skønnet pris 

for nyt vindtunnelforsøg mv., møderefera-

terne og faktureringsforløbet til grund, at E 

i tiden efter første og anden svingningsbe-

givenhed den 8. marts og 22. maj 2016 an-

modede UR om bidrag til løsning af sving-

ningsproblemet og herunder indkaldte til 

ugentlige skype-møder. E måtte endvidere 

vide, at UR i foråret, sommeren og efteråret 

2016 udførte et meget betydeligt arbejde 

svarende til det, som er faktureret, som lå 

betragteligt ud over det oprindeligt aftalte 

om bistand til tilpasning af væskedæmpe-

ren. Der er herved efter de af UR og UR-A 

afgivne forklaringer ikke grundlag for at an-

tage, at UR ikke har udført arbejde for E i 

det antal timer, som fremgår af faktura-

erne. UR’s ydelser har efter det ovenfor an-
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førte ikke været afhjælpning af egne man-

gelfulde ydelser, og E må som den, der har 

bestilt og modtaget UR’s ydelser, betale 

herfor. 

Voldgiftsretten finder dog, at UR, som 

havde to medarbejdere på pladsen i Austra-

lien i maj 2016, hvoraf én var oppe i top-

modulet, på dette tidspunkt burde være 

blevet opmærksom på de perforerede pla-

der på nordfacaden. Var UR blevet op-

mærksom herpå på det tidspunkt, ville 

dette efter voldgiftsrettens opfattelse have 

reduceret UR’s arbejde i tiden frem til det 

tidspunkt i august 2016, hvor UR rent fak-

tisk blev opmærksom på den åbne nordfa-

cade, betragteligt. Voldgiftsretten finder 

derfor, at den ikke anerkendte del af faktu-

raerne (de ikke betalte fakturaer med fra-

drag af det anerkendte beløb på 80.000 kr. 

inkl. moms) til og med faktura af 24. au-

gust 2016 skønsmæssigt skal reduceres til 

det halve, mens fakturaerne i tiden heref-

ter, som alle ses at angå det nye vindtun-

nelforsøg og beregninger og undersøgelser i 

forbindelse hermed samt overvågning skal 

betales fuldt ud. Der skal endvidere betales 

rente som påstået fra forfaldstidspunkterne 

for de enkelte fakturaer, hvorved dog be-

mærkes, at der ikke er tale om proces-

rente, men rente efter rentelovens § 3, stk. 

1. Herefter skal E til UR inkl. moms betale 

1.704.342,17 kr. med rente efter rentelo-

vens § 3, stk. 1, af 287.643,40 kr. fra den 

26. juni 2016, af 233.933,14 kr. fra den 17. 

juli 2016, af 27.421,88 kr. fra den 25. juli 

2016, af 31.875 kr. fra den 2. august 2016, 

af 50.312,50 kr. fra den 23. august 2016, 

af 25.968,75 kr. fra den 2. september 

2016, af 51.875 kr. fra den 14. september 

2016, af 172.312,50 kr. fra den 20. sep-

tember 2016, af 349.437,50 kr. fra den 10. 

oktober 2016, af 216.250 kr.  fra den 9. 

november 2016, og af 257.312,50 kr. fra 

den 5. januar 2017. R, som ikke har et kon-

traktforhold med UR om de pågældende 

ydelser, frifindes for UR’s påstand om soli-

darisk ansvar. 

E’s krav mod R 

Voldgiftsretten finder det efter den frem-

lagte specifikation og det forklarede godt-

gjort, at E har måttet betale for materialer 

til den foretagne udbedring med indsætning 

af et fast dæk 6 svarende til det opgjorte 

beløb på 205.273,86 kr. Udgiften hertil kan 

ikke som anført af R anses for en udgift, 

som under alle omstændigheder skulle have 

været afholdt, da der er tale om erstatning 

af det oprindeligt indsatte ristedæk. Der har 

således været en, må det antages, nogen-

lunde tilsvarende forgæves udgift til materi-

aler til ristedækket, ligesom udskiftningen 

har medført unødigt dobbeltarbejde. 

E har desuden krav på dækning af udgifter 

til håndtering af f.eks. betalinger i Austra-

lien, og lignende administrative udgifter, 

hvilket kan begrunde et mindre administra-

tivt tillæg. Uanset den manglende fremlæg-

gelse af fakturaer herfor må det ligeledes 

antages, at der har været de anførte rejse-

udgifter. 

Efter forklaringerne om forløbet og den 

fremlagte tidsregistrering finder voldgifts-

retten at kunne lægge til grund, at E har 

haft et internt tidsforbrug og forbrug af eks-

tern bistand. Det må endvidere antages, at 

dette har medført et vist tab for E. Et tab 

relateret til forbrugt intern tid i den størrel-

sesorden, som E har påstået R dømt til at 

erstatte, er imidlertid på ingen måde godt-

gjort. Det bemærkes herved, at E efter det 

af navnlig A (fra E) forklarede under alle 

omstændigheder ville have haft mandskab 

knyttet til opgaven i sommeren/efteråret 

2016, herunder bemanding på pladsen, idet 

E, kontraktpart, HE, var blevet forsinket. 

Voldgiftsretten finder på den nævnte bag-

grund, at den erstatning, som R skal betale 

til E, passende samlet kan fastsættes til 

400.000 kr., som tillægges rente som på-

stået fra forfaldstidspunktet den 1. maj 

2017 for de tre opdelte fakturaer af 22. 

marts 2017, dog at der ikke er tale om pro-

cesrente, men i stedet rente efter rentelo-

vens § 3, stk. 1. 
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R skal endvidere friholde E for det beløb, 

som voldgiftsretten har tilpligtet E at betale 

til UR for UR’s bistand med udredning og 

løsning af svingningsproblemet, dvs. belø-

bet på 1.704.342,17 kr. med fradrag af de 

anerkendte 80.000 kr. inkl. moms, som an-

går det oprindeligt mellem E og UR aftalte 

arbejde med tilpasning af dæmper, altså 

1.624.342,17 kr. Voldgiftsretten finder, at 

der ikke er nogen dele af de udgifter, som E 

er pålagt at betale til UR, som kan anses for 

overflødige eller urimelige, herunder henset 

til den meget betydelige fare tårnets sving-

ninger potentielt indebar. Da der tale om et 

erstatningskrav, skal R friholde E for belø-

bet ekskl. moms dvs. 1.299.473,73 kr. R 

skal endvidere friholde E for de renter og de 

sagsomkostninger, som voldgiftsretten har 

tilpligtet E at betale til UR. Dog skal R, for 

så vidt angår den første rentepost, alene 

friholde E for rente af 207.643,40 kr. fra 

den 26. juni 2016. 

R’s krav mod E  

R’s selvstændige krav mod E angående be-

taling af faktura af 13. juli 2017 vedrørende 

»Assistance i forbindelse med udregning og 

afrapportering for 1. event til HE samt assi-

stance i relation til fejlmonterede bolte« på 

488.493,75 kr. inkl. moms må for så vidt 

angår den del af fakturaen, der vedrører 

svingninger i soltårnet, anses for at ang£ 

afhjælpning af egne mangler, som R ikke 

kan kræve betalt. 

Med hensyn til den del af fakturaen, der an-

går bistand vedrørende bolte, må krav om 

betaling herfor, anses for frafaldet efter det 

i mail af 19. maj 2016 anførte, om at »R 

yder rådgivning til nedenstående punkter. 

UB«, hvilket i øvrigt også understøttes af 

det meget sene - og i sig selv for sene - 

tidspunkt, kravet er fremsat. E frifindes 

derfor for den af R nedlagte selvstændige 

påstand. 

R’s krav mod UR 

Det følger af det ovenfor anførte, at UR fri-

findes for den af R nedlagte friholdelsespås-

tand og for påstanden om betaling af faktu-

rabeløbet på 448.201,25 kr. inkl. moms 

vedrørende arbejde, som R har hævdet, var 

foranlediget af UR’s fejldesign. 

Sagsomkostninger 

Der forholdes med sagens omkostninger 

som følger: 

Hovedsagen 

I forholdet mellem E og R har E fået med-

hold i mindre end 1/4 af den nedlagte beta-

lingspåstand på 1.488.208,54 kr. E har 

imidlertid fået fuldt medhold i friholdelse-

spåstanden, og er blevet frifundet for R’s 

selvstændige påstand om betaling af 

448.201,25 kr. E må på den baggrund an-

ses for overvejende at have vundet hoved-

sagen, og R skal derfor i delvise sagsom-

kostninger betale 120.000 kr. til dækning af 

E’s udgift til advokat ekskl. moms. Udover 

værdien af det vundne har voldgiftsretten 

lagt vægt på sagens forløb og omfang. 

Adcitationssagen 

UR er blevet frifundet for R’s friholdelse-

spåstand og for R’s påstand om betaling af 

448.201,25 kr., mens R er blevet frifundet 

for UR’s påstand om solidarisk med E eller 

alternativt alene at betale 1.866.697,45 kr. 

med tillæg af moms, dvs. 2.333.371,80 kr. 

UR’s advokats arbejde vedrørende R’s fri-

holdelsespåstand og betalingspåstand må 

imidlertid antages at have været betydeligt 

større, end det arbejde som R’s advokat har 

haft vedrørende UR’s selvstændige påstand, 

som angår det fakturakrav, som UR alle-

rede havde rejst over for E, og som E efter 

det ovenfor anførte i det væsentlige skal 

betale. R ville som følge af E’s friholdelses-

krav under alle omstændigheder have skul-

let forholde sig til UR’s krav. Hertil kommer, 

at R efter det ovenfor anførte skal friholde E 

for den del af kravet fra UR, som angår bi-

stand med udredning og løsning af sving-

ningsproblemet, som E skal betale til UR. 
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UR må herefter anses for overvejende at 

have vundet adcitationssagen, og R skal 

derfor og efter en vurdering af sagens for-

løb og omfang i øvrigt betale delvise sags-

omkostninger til UR på 50.000 kr. til dæk-

ning af udgift til advokat ekskl. moms. 

UR’s krav mod E 

UR har fået medhold i, at E skal betale 

1.704.342,17 kr. af det påståede beløb på 

2.333.371,80 kr., og må derfor i forholdet 

mellem UR og E anses for vinder. 

E skal derfor til UR betale sagsomkostnin-

ger med 100.000 kr. til dækning af udgift til 

advokat ekskl. moms. Voldgiftsretten har 

udover det vundne beløb lagt vægt på 

denne del af sagens forløb og omfang. 

Omkostninger forbundet med vodgiftsret-

tens behandling af sagen På den oven-

nævnte baggrund skal de omkostninger, 

der har været forbundet med voldgiftsret-

tens behandling af sagerne, betales af R ef-

ter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnæv-

net. 
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Er en betalingsgaranti stadig gældende på trods af manglende allonge?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.15.1 

Som gengivet i TBB 2021.145 /Sag nr. C-14862 

Underentreprenør UE2 (advokat Christina 

Buhl Nielsen ved advokat Rasmus Reich-

stein) mod Moderselskab M A/S (advokat 

Anders Troelsen) 

1. Indledning 

Der er mellem klageren, underentreprenør 

UE2 A/S (herefter UE2) og indklagede, mo-

derselskab M A/S (herefter M) opstået tvist 

om UE2 kan kræve 304.414 kr. betalt af en 

garanti, som M har afgivet som modersel-

skab for datterselskab D A/S (herefter D) til 

sikkerhed for betaling af 500.000 kr. i hen-

hold til entreprisekontrakt omfattende udfø-

relse af murerarbejde, støbearbejde og 

vandtætningsarbejde på …. 

UE1 A/S (herefter UE1) var ifølge en under-

entreprisekontrakt af 28. februar 2017 an-

taget til at udføre porrebetonmontage for 

D. Entreprisesummen var 335.380 kr. 

(ekskl. moms). 

UE2 stillede i 2017 efter aftale med D 

mandskab til rådighed for D A/S til udfø-

relse af tømrerarbejde. Der blev afregnet 

efter medgået tid ud fra en aftalt timepris. 

UE1 ønskede at overføre sine aktiviteter til 

UE2. UE2 anmodede på den baggrund om 

en garanti for D's betaling. Det blev i en 

mail af 17. april 2018 fra D anført, at ga-

rantien ville blive udstedt til UE2, »hvorfor 

det kræver en allonge til nuværende kon-

trakt med UE1, med overtagelse af UE2 un-

der samme betingelser«. I samme mail an-

modede D om, at UE2 fremsendte et oplæg 

til en allonge, men et sådant oplæg frem-

kom aldrig. 

M afgav moderselskabsindeståelsen til UE2 

den 18. april 2018 til sikkerhed for D's »for-

pligtigelser i henhold til entreprisekontrakt 

omfattende udførelse af: Murerarbejde, stø-

bearbejde og vandtætningsarbejde på [pro-

jektet]«. 

D ændrede den 18. juli 2018 navn til Sel-

skabet af 18. juli 2018 og blevet taget un-

der konkursbehandling den 19. juli 2018. 

Parterne er enige om, at AB 92 er gæl-

dende. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med landsdommer Henrik Gunst 

Andersen som eneste voldgiftsdommer. 

2. Påstande og hovedforhandling 

UE2 har nedlagt påstand om, at M tilpligtes 

at anerkende, at garantien udstedt af M 

over for UE2 står til sikkerhed for betaling 

af bl.a. faktura 1367 udstedt af UE2, samt 

at M tilpligtes at betale 304.414 kr. (inkl. 

moms) til UE2 med tillæg af renter efter 

rentelovens bestemmelser fra den 30. au-

gust 2018. 

M har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagen er hovedforhandlet den 26. august 

2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbro-

gade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

forklaring af … (UE), A (tidl. D), C (tidl. 

UE2), F (tidl. D). 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse er det aftalt med parterne, at ken-

delsen udfærdiges uden fuldstændig sags-

fremstilling og uden fuldstændig gengivelse 

af forklaringerne og proceduren og alene 

med gengivelse af parternes påstande og 

voldgiftsrettens resultat og begrundelsen 

herfor. 

Parterne har i det væsentlige procederet i 

overensstemmelse med påstandsdokumen-

terne. 

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

D udfærdigede en aftaleseddel dateret 26. 
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februar 2018 med UE2, hvor arbejdet om-

fattede opsætning af porrebetonvægge. Det 

er anført af D, at arbejdet er udført »iht. AB 

92 og gældende kontrakt med UE1«. D har 

betalt fakturaen, som UE2 udstedte med 

henvisning til denne aftaleseddel. 

F (tidl. D), der var byggeleder for D, har 

forklaret, at han var bekendt med, at UE1 

ophørte med at udføre arbejder på [projek-

tet] i foråret 2018, og at UE2 overtog ret-

tigheder og pligter fra UE1. Han orienterede 

A (fra D) om, at C (fra UE2) ønskede at 

lade UE1 indgå i UE2. Han fik ikke instruks 

om, at han skulle gøre indsigelse herimod. 

Han har overset, at stadeopgørelsen pr. 30. 

april 2018, som han sendte til UE2 den 28. 

juni 2018 fejlagtigt angav, at den omhand-

ler UE1. 

UE2 fakturerede (faktura 1367) den 10. juli 

2018 i overensstemmelse med hans oplæg 

af 28. juni 2018 til en acontoafregning fra 

UE2. 

C (fra UE2) har forklaret, at han den 10. juli 

2018 i en mail meddelte D, at al kontrakt-

arbejde overgik fra UE1 til UE2 fra samme 

dag. Han var »presset« af F (fra D) til hur-

tigt at bekræfte overdragelsen. Det var ikke 

gennemtænkt, at han anførte skæringsda-

gen til den 10. juli 2018, men han havde 

formentlig i tankerne, at der ikke var flere 

arbejder, som skulle udføres efter den dato. 

A (tidl. D) har forklaret, at han var bekendt 

med, at UE1 ønskede at indgå i et samar-

bejde med UE2, og at UE2 ønskede en sik-

kerhed for D's betaling. Det var formentlig i 

april måned 2018. Han ville have formalia i 

orden, hvis kontrakten skulle overgå til 

UE2. Det kunne være enten en ny kontrakt 

eller en allonge til den eksisterende kon-

trakt med UE1. 

Voldgiftsretten finder det på den baggrund 

bevist, at D den 26. februar 2018 accepte-

rede, at UE2 indtrådte i UE1's forpligtigelser 

og rettigheder efter entreprisekontrakten. 

Voldgiftsretten lægger endvidere vægt på, 

at der ikke er oplysninger, som kan be-

grunde, hvorfor D lod UE2 udføre ekstraar-

bejde, som naturligt lå i forlængelse af en-

treprisekontrakten med UE1, end den om-

stændighed at UE2 havde overtaget UE1's 

kontraktmæssige forpligtigelser. 

Kravet om en allonge til UE1's entreprise-

kontrakt kan ikke anses for afgørende for 

sagen, idet udfærdigelsen af en allonge 

alene ville være en formalisering af en alle-

rede aftalt ordning. Arbejderne, som hen-

hørte under entreprisekontrakten med UE1, 

var udført den 10. juli 2018, hvorfor UE2's 

mail af 10. juli 2018 ikke havde noget reelt 

indhold. 

UE2's påstande tages derfor til følge, idet 

bemærkes at rentepåstanden ikke er be-

stridt. 

Efter sagens forløb og udfald skal M betale 

40.000 kr. (ekskl. moms) til UE2 til dæk-

ning af udgiften til advokatbistand. 

Udgiften til voldgiftsrettens behandling af 

sagen skal betales af M som nedenfor be-

stemt.
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Hvordan kan TE miste sin afhjælpningsret?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.16.1 

Som gengivet i TBB 2021.146 / Sag nr. C-15071  

Totalentreprenør TE (advokat Steffen Hebs-

gaard Muff) mod Bygherre BH (advokat Jan 

Hellmund Jensen) 

1. Indledning 

Mellem klageren, totalentreprenør TE A/S 

(herefter TE), og indklagede, bygherre BH 

A/S (herefter BH), er der opstået en tvist 

om krav om betaling for opført lagerbyg-

ning udført i totalentreprise på en ejendom 

beliggende i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med landsdommer Henrik Twilhøj, 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

TE har ved hovedforhandlingens start ned-

lagt påstand om, at BH skal betale 

491.478,75 kr. med tillæg af rente på 2 % 

pr. måned fra 7. november 2018 til betaling 

sker, subsidiært med tillæg af procesrente 

fra sagens anlæg til betaling sker. 

BH har nedlagt påstand om frifindelse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 24. 

august 2020 i …. 

…, … (fra BH), … (fra TE), … og … har afgi-

vet forklaring under hovedforhandlingen. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat Rette indklagede 

Rette indklagede 

Det fremgår af totalentreprisekontrakten 

vedrørende entreprisen, at aftalens parter 

er BH som bygherre og TE som entrepre-

nør. Den omstændighed, at TE efter afta-

lens indgåelse efter ønske fra BH har frem-

sendt fakturaer i henholdt til totalentrepri-

seaftalen til Ejendomsfirmaet … I/S, kan 

ikke i sig selv medføre et debitorskifte, og 

BH har ikke i øvrigt bevist, at selskabet ved 

aftale eller på andet grundlag er blevet fri-

gjort fra sine forpligtelser i henhold til total-

entrepriseaftalen. 

BH kan derfor ikke få medhold i, at selska-

bet ikke er rette indklagede. 

Ikke anerkendte mangler 

Ovenlysvinduer 

Totalentreprisekontrakten er underskrevet 

af … på vegne af BH og af A på vegne af 

TE. Det fremgår af den tilhørende ydelses-

beskrivelse under overskriften »Brandforan-

staltninger« bl.a., at der leveres og monte-

res 8 aerodynamiske planlys, og det er i af-

snittet med håndskrift påført »som bestå-

ende«. 

… fra BH har forklaret, at han forud for af-

taleindgåelsen gennemgik den eksisterende 

bygning med A (fra TE) og udtrykkeligt 

gjorde ham opmærksom på, at ovenlysvin-

duerne i den nye bygning skulle være af 

samme type som i den eksisterende, og at 

A (fra TE) i den forbindelse tog fotografier 

af ovenlysvinduerne i den eksisterende byg-

ning. Forklaringen støttes af flere andre for-

klaringer om, at det var vigtigt for BH, at 

den nye bygning matchede den eksiste-

rende, ligesom forklaringen støttes af …'s 

mail af 30. maj 2018 til … fra TE, hvoraf 

fremgår, at »tagvinduerne skal være med 

fladt glas, som eksisterende tilbygning og 

ikke buet som angivet. A (fra TE) har selv 

taget billeder af de eksisterende til refe-

rence.« A (fra TE) har ikke afgivet forkla-

ring under voldgiftssagen, og der var efter 
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det oplyste ikke andre end ham og BH til-

stede, da aftalen om ovenlysvinduerne blev 

indgået. 

På denne baggrund og efter en samlet vur-

dering af den øvrige bevisførelse lægges 

det til grund, at det var en del af parternes 

aftale, at ovenlysvinduerne skulle være 

med glas som i de eksisterende bygninger. 

TE har ikke ved mailkorrespondancen frem-

lagt som bilag 6 og de afgivne vidneforkla-

ringer bevist, at BH efter kontraktindgåel-

sen har accepteret, at ovenlysvinduerne 

blev leveret i et andet materiale end glas. 

Det fremgår af skønsmandens svar på 

spørgsmål 1, at de leverede ovenlysvinduer 

ikke svarer til ovenlysvinduerne i den eksi-

sterende bygning, og det fremgår af svaret 

på spørgsmål A, at forholdet har betydning 

for funktionaliteten, fordi der kommer min-

dre lys ind gennem de monterede polycar-

bonat-ovenlys, end hvis der havde været 

monteret ovenlys med glas. 

Der foreligger herefter en mangel ved 

ovenlysvinduerne, som TE er ansvarlig for.  

Facade med bræddebeklædning 

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 2, at der skal være 150 mm fra 

bund af eksponeret bræddebeklædning til 

terræn, at den udførte bræddebeklædning 

ikke overholder dette krav, og at brædde-

beklædningen dermed strider mod alment 

teknisk fælleseje. 

TE har ikke bevist, at BH har godkendt en 

udførelse af bræddebeklædningen, der stri-

der mod det alment teknisk fælleseje. 

Der foreligger herefter en mangel ved 

bræddebeklædningen, som TE er ansvarlig 

for. Den omstændighed, at bræddebeklæd-

ningen på den eksisterende bygning heller 

ikke overholder afstandskravet, kan ikke 

føre til et andet resultat. 

Revner i beton 

Voldgiftsretten finder, at det ikke alene ved 

skønsmandens besvarelse af spørgsmål 5 

og D er bevist, at revnerne i betonen kan 

karakteriseres som en mangel ved TE's ar-

bejde. BH kan derfor ikke få fradrag i kon-

traktsummen som følge af revnerne i beto-

nen. 

Lette vægge/tolerancekrav 

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 7 og F, at nogle af væggene i 

henhold til de almindeligt brugte tolerance-

krav for fibergips på træskelet ikke er ud-

ført korrekt, og at der visse steder er brugt 

lim i strid med Fermacells monteringsvej-

ledning. Den manglende overholdelse af to-

lerancekravene kan have betydning ved 

montering af hylder, skabe og andet inven-

tar. 

Voldgiftsretten finder, at det herefter er 

godtgjort, at der foreligger en mangel ved 

opsætningen af de lette vægge, som TE er 

ansvarlig for. 

Malerarbejde 

Det er ubestridt, at det omhandlede maler-

arbejde ikke er udført af TE. TE har gjort 

gældende, at malerarbejdet er trukket ud af 

parternes aftale, og at arbejdet derfor ikke 

er faktureret. 

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen, 

herunder de afgivne forklaringer sammen-

holdt med den fremlagte »økonomioversigt, 

aconto- og ekstraarbejder«, hvoraf frem-

går, »Fradrag malerarbejde UDGÅR«, læg-

ger voldgiftsretten til grund, at malerarbej-

det blev trukket ud af parternes aftale, at 

dette skete efter fælles forståelse, og at der 

er sket fradrag i kontraktsummen herfor. 

BH har derfor ikke krav på fradrag i TE's 

betalingskrav som følge af, at TE ikke har 

udført det oprindeligt aftalte malerarbejde. 

TE's afhjælpningsret vedrørende mangler 

BH har bestridt, at selskabet har ophævet 

parternes totalentrepriseaftale, og at sel-

skabet har afskåret TE fra at foretage af-

hjælpning. 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 239 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Voldgiftsretten finder, at der efter bevisfø-

relsen ikke foreligger de nødvendige sikre 

holdepunkter for, at BH har ophævet total-

entrepriseaftalen. BH's mail af 19. oktober 

2018 til TE kan således, hverken isoleret 

set eller i sammenhæng med parternes øv-

rige korrespondance og forklaringer afgivet 

under voldgiftssagen udgøre et tilstrække-

ligt sikkert bevis for en ophævelse af par-

ternes aftale. Voldgiftsretten finder det hel-

ler ikke bevist, at BH generelt har afskåret 

TE fra at foretage afhjælpning af de under 

sagen omhandlede mangler. Det er heller 

ikke bevist, at BH konkret har afvist udbed-

ring af mangler, eller at BH har forhindret 

TE i at komme på pladsen og udbedre kon-

krete mangler. 

Voldgiftsretten lægger efter de afgivne for-

klaringer sammenholdt med den fremlagte 

mailkorrespondance mellem parterne til 

grund, at TE generelt har vægret sig ved at 

foretage afhjælpning og har betinget af-

hjælpning af betaling af dele af kontrakt-

summen på en sådan måde, at TE har mi-

stet sin afhjælpningsret. Hertil kommer, at 

TE har afvist et mangelsansvar vedrørende 

bl.a. ovenlysvinduer, bræddebeklædning og 

lette vægge, og at TE allerede ved at ind-

tage dette standpunkt har mistet sin af-

hjælpningsret for så vidt angår disse mang-

ler. 

Som følge af det anførte har TE i det hele 

mistet sin afhjælpningsret. BH har derfor 

som udgangspunkt krav på fradrag i kon-

traktsummen for de fulde udbedringsom-

kostninger og ikke alene for TE's kostpris. 

Opgørelse af parternes krav 

Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at 

tilsidesætte skønsmandens skøn over ud-

bedringsomkostninger. TE har foretaget fra-

drag i påstandsbeløbet for så vidt angår de 

anerkendte mangler, dog alene til kostpris. 

Opgørelsen af påstandsbeløbet er størrel-

sesmæssigt ubestridt. BH's krav på af-

slag/fradrag inklusive moms kan herefter i 

overensstemmelse med skønsmandens vur-

deringer opgøres således: 

Ovenlysvinduer 108.750,00 kr. 

Lysninger (15.000 - 10.187,50 (kostpris))

 4.812,50 kr. 

Facade / bræddebeklædning

 137.500,00 kr. 

Sålbænke (21.250 - 10.431,25 (kostpris))

 10.818,75 kr. 

Lette vægge (Fermacell) 65.000,00 kr. 

I alt 326.881,25 kr. 

Mangler vedrørende murkrone, facadedør, 

tagrender, fugning og montering af døre er 

ikke medtaget i opgørelsen, fordi TE for så 

vidt angår disse mangler allerede har fore-

taget fradrag i påstandsbeløbet i overens-

stemmelse med skønsmandens prisansæt-

telser. Ligesom de påståede mangler ved 

betongulv og malerarbejde, som BH ikke 

har fået medhold i, ikke er medtaget. 

TE's påstandsbeløb  

 491.388,75 kr. 

BH' s modkrav - 326.881,25 kr.

   

TE' s favør   164.507,50 kr. 

TE skal herefter have medhold i påstands-

beløbet med 164.507,50 kr. inklusive 

moms. 

Renter 

Det må efter bevisførelsen, herunder oplys-

ningerne om ejerforholdene i BH og Ejen-

domsselskabet … I/S, lægges til grund, at 

BH fuldt ud har været bekendt med de fak-

turaer fra TE, der efter ønsket fra BH blev 

udstedt til Ejendomsselskabet … I/S og ikke 

til BH. 

Det fremgår af totalentreprisekontrakten og 

TE's fakturaer til Ejendomsselskabet … I/S, 

at TE's tilgodehavende ved for sen betaling 

forrentes fra fakturadatoen med 2 % pr. 

måned. Herefter, og da rentevilkåret ikke 
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findes at kunne tilsidesættes i medfør af af-

talelovens § 36, skal TE have medhold i sel-

skabets rentepåstand. 

Sagsomkostninger 

Efter sagens forløb og udfald sammenholdt 

med parternes påstande, har TE for en del 

tabt og for en del vundet sagen. BH skal 

herefter som udgangspunkt betale delvise 

sagsomkostninger til TE's udgifter til advo-

kat uden tillæg af moms. TE skal imidlertid 

efter sagens udfald afholde samtlige om-

kostninger til syn og skøn, herunder det be-

løb til syn og skøn på 37.500 kr. inklusive 

moms, som BH har afholdt. På denne bag-

grund finder voldgiftsretten, at ingen af 

parterne skal betale sagsomkostninger til 

den anden part, idet de to beløb udjævner 

hinanden. De omkostninger, der har været 

forbundet med voldgiftsrettens behandling 

af sagen, skal betales af TE med 2/3 og af 

BH med 1/3. 

Det fremgår ikke af kendelsen, om AB 92 

eller ABT 93 var vedtaget.
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Bygherre bar 1/3 af ansvaret for forsinkelse pga. egen skyld  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.17.1 

Som gengivet i TBB 2021.149 / Sag nr. C-15250 

Bygherre BH (advokat Frederik Grubb Rø-

meling) mod Hovedentreprenør HE (advo-

kat Ole Bernt Hasling) 

1. Indledning 

Mellem klageren, bygherre BH, og indkla-

gede, hovedentreprenør HE, er der opstået 

tvist om betaling af dagbøder for forsin-

kelse samt betaling for ekstraomkostninger 

som følge af opfugtning af bygninger og 

ændret tagkonstruktion i forbindelse med et 

byggeprojekt med opførelse af seks nye 

rækkehuse beliggende …. BH var bygherre, 

og HE var hovedentreprenør. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af ingeniør 

Flemming Correll, bygningskonstruktør 

Sven Mortensen og landsdommer Ulla Staal 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

BH har nedlagt påstand om, at HE til BH 

skal betale 3.965.693,53 kr. med proces-

rente fra den 17. juni 2019. 

BH har opgjort kravet således: 

Dagbodskrav pr. 17. juni 2019 (428 ar-

bejdsdage) 6.618.500,00 kr. 

Udlæg til strøm til affugtere

 178.952,90 kr. 

Udlæg til Teknologisk Institut

 78.140,63 kr. 

Fradrag for tilbageholdt entreprisesum -

2.909.900,00 kr. 

Krav i alt 3.965.693,53 kr. 

HE har nedlagt påstand om frifindelse. 

HE har endvidere nedlagt selvstændig på-

stand om, at BH til HE skal betale 

11.675.301,94 kr. med procesrente af 

960.000 kr. fra den 1. august 2017 til den 

31. august 2017, af 1.694.000 kr. fra den 

1. september 2017 til sagens anlæg og her-

efter af 11.675.301,94 kr. 

HE har opgjort kravet således: 

  ekskl. moms inkl. moms 

Entreprisesum 15.540.000,00 kr.

 19.425.000,00 kr. 

Godkendte aftalesedler 1-4

 191.034,00 kr.

 238.792,50 kr. 

Aftaleseddel 5 126.775,00 kr.

 158.468,75 kr. 

Affugtning/omgørelse/forsinkelse

 6.171.364,55 kr.

 7.714.205,69 kr. 

I alt 22.029.173,55 kr.

 27.536.466,94 kr. 

BH's betaling -12.688.932,00 

kr. -15.861.165,00 kr. 

Krav i alt 9.340.241,55 kr.

 11.675.301,94 kr. 

BH har nedlagt påstand om frifindelse over 

for HE's selvstændige påstand. 

Hovedforhandlingen har fundet sted den 

12. og 13. august 2020 i Voldgiftsnævnets 

lokaler. 

Under hovedforhandlingen har [tilsynsfø-

rende] T, …, …, … og … afgivet forklaring. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og gengivelse af forklarin-

gerne og proceduren, men alene med vold-

giftsrettens resultat og begrundelsen her-

for. 

3. Tidsforløb og overordnet sagsfrem-

stilling 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 242 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Sagen angår som nævnt et byggeprojekt 

med opførelse af seks nye rækkehuse i to 

plan fordelt på bygning A med boligerne 1-

4 og bygning B med boligerne 5 og 6. BH 

sendte opgaven med opførelse af boligerne 

i hovedentreprise i udbud og inviterede ved 

brev af 9. maj 2016 HE til at afgive tilbud 

herpå. Udbudsbrevet var vedlagt arkitekt-

tegninger, ingeniørtegninger og materiale-

beskrivelse, hvoraf fremgik bl.a., at yder-

vægge skulle være af Ytong Energy+, at 

ikke bærende indervægge skulle opføres i 

porebeton, at etagedæk skulle være 200 

mm Ytong dækelement, og at terrændæk 

skulle være 120 mm armeret betondæk 

støbt på stedet. HE afgav den 26. maj 2016 

tilbud på udførelsen af opgaven. 

Den 1. juli 2016 indgik parterne entreprise-

kontrakt. Af kontraktens § 5 fremgik, at op-

førelsesperioden var estimeret til 11 måne-

der med seneste aflevering den 1. august 

2017, og at overskridelse af denne frist in-

debar betaling af en dagbod på 15.500 kr. 

pr. arbejdsdag. Efterfølgende aftalte par-

terne en udsættelse af fristen for seneste 

aflevering til fredag den 29. september 

2017 grundet projekteringsfejl hos BH. 

Ifølge kontraktens § 7 var T af bygherren 

udpeget til at udføre tilsyn med projektet. 

Kontrakten var bilagt HE's liste over »sær-

lige vinterforanstaltninger« med angivelse 

af forskellige vinterforanstaltningstiltag og 

priserne herfor. 

Af logistiske grunde var opførelsen af byg-

ning B planlagt iværksat før bygning A. Af 

referater af tre byggemøder i november 

2016 fremgår om projektafklaring vedrø-

rende bygning B, at type og omfang af lim-

træsbjælker i kip og skotrender ikke var 

præcist tegnet og beskrevet, idet der var 

divergens mellem arkitekt- og ingeniørma-

teriale, og at det blev aftalt, at der skulle 

udføres en variant, der lignede ingeniørteg-

ningen. Om vinterforanstaltninger er anført, 

at disse ville blive udført i det omfang, det 

gav mening i forhold til fremdrift af projek-

tet, og at bygherren meddelte, at han selv 

havde mulighed for at koordinere og igang-

sætte vejrligsforanstaltninger. Af referat af 

byggemøde den 6. januar 2017 fremgår om 

projektafklaring, at arbejdet var udført efter 

aftale på pladsen og gennemgået og god-

kendt den 21. december 2016. Ifølge refe-

rat af byggemøde den 19. januar 2017 for-

ventede man interimsvarme i bygning B fra 

ca. uge 4, og det blev aftalt, at tømreren 

den 20. januar 2017 skulle afhente vinduer 

og døre til stueetagen i bygning B fra byg-

herrens lager. I referat af byggemøde den 

2. februar 2017 er tilføjet om interims-

varme i bygning B, at T ville levere blæsere 

til opsætning den 6. februar 2017, og ifølge 

referat af byggemøde den 9. februar 2017 

blev vintermåtter ophængt i åbninger. 

Om opbevaring af Ytong Energi+ fremgik af 

dagældende montageanvisning, at udpak-

kede Ytong Energi+ skulle tildækkes for at 

beskytte materialet mod fugt. I mail af 29. 

november 2016 til BH oplyste HE, at man 

havde været i telefonisk kontakt med leve-

randøren af Ytong Energi+ for at høre, om 

der skulle udvises særlig opmærksomhed i 

forhold til vandindtrængning, udtørring 

m.m., da materialet virkede noget fugtføl-

somt, og at leverandøren hertil havde sva-

ret bl.a., at den isolerende kerne (Multi-pu-

ren) var »vandskyende«. 

Ved mail af 10. august 2017 til HE gjorde 

BH opmærksom på, at der var problemer 

med gulvene, idet gulvene i bolig 6 flere 

steder havde hævet sig med op til 5 mm. 

Af Teknologisk Instituts erklæring af 12. 

september 2017 fremgår, at instituttet efter 

anmodning fra BH i perioden 8. til 11. sep-

tember 2017 foretog fugtmålinger i bolig 2, 

4 og 5 i dybder svarende til 25 % af dybden 

i etageadskillelser (med tosidig udtørring) 

og 50 % af dybden i terrændæk (ensidig 

udtørring), og at den relative luftfugtighed 

var målt til over 95 % i Ytongdæk og til 

over 90 % i terrændæk. 

Af Teknologisk Instituts erklæring af 19. 

december 2017 fremgår endvidere, at insti-
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tuttet efter anmodning fra BH foretog om-

fangsbestemmelse og afrensningskontrol af 

tidligere konstateret skimmelsvampefore-

komst i bolig 3, 5 og 6 på overside af ter-

rændæk, over- og underside af etagedæk 

og underside af tagbrædder. I den forbin-

delse vurderede instituttet bl.a., at skotren-

den ved bolig 6 (bygning B) manglede ven-

tilationsåbning, og at der burde foretages 

nærmere undersøgelser om årsagen til op-

fugtet område ved skotrenden/tagfod mel-

lem bolig 3 og 4 (bygning A). 

Af notat af 7. februar 2018 fra Bunch Byg-

ningsfysik ApS fremgår, at årsagen til kon-

stateret fugtophobning omkring skotrenden 

på bygning A vurderedes primært at være 

en manglende damptæt løsning mellem in-

dervæggene af porebeton i lejlighedsskel-

let, sekundært tagkonstruktionernes geo-

metri og de brandtekniske krav til lejlig-

hedsskellet, og at løsningen omkring skot-

renderne skulle udbedres, idet den vurdere-

des fugtteknisk uacceptabel. Grundlaget for 

vurderingen var en fugtteknisk simulering 

baseret på arkitekttegning detalje 10-34. 

BH anerkendte herefter projekteringsfejl i 

tegningsmaterialet vedrørende skotrenden 

på bygning A og forestod selv udbedringen 

heraf. 

I perioden medio oktober 2017 til ultimo 

april 2018 foretog Bunch Bygningsfysik ApS 

på foranledning af HE målinger af den rela-

tive luftfugtighed i alle seks boligers ter-

rændæk, etagedæk, porebetonvægge i skel 

og i Ytong ydervægge. Af målingerne frem-

gik, at udtørring i det væsentlige først var 

tilendebragt ultimo april 2018. 

I brev af 1. februar 2018 opfordrede HE's 

advokat under henvisning til AB 92 § 15 BH 

til at fremkomme med et projekt med en 

korrekt projekteringsmæssig tagkonstruk-

tion på bygningerne, hvis tagkonstruktion 

var udført på grundlag af de foreliggende 

tegninger. 

Som skønsmand blev udpeget arkitekt og 

bygningskonstruktør Ole Rosengreen, der i 

skønserklæring af 21. juni 2018 anførte 

bl.a., at det var skønsmandens vurdering, 

at taget på bygning B kunne udføres i hen-

hold til det foreliggende tegningsmateriale, 

da arkitekttegning detalje 10-34 udvisende 

skotrende i bygning A burde have været 

inddraget og anvendt ved udførelsen af tag- 

og skotrender på bygning B. 

Den 10. september 2018 fremsendte BH til 

HE en arkitekttegning, hvor tagkonstruktio-

nens oprindelige arkitekttegning detalje 10-

34 var rettet til detalje 10-43. På HE's fore-

spørgsel, om detalje 10-43 var teknisk kor-

rekt, svarede Bunch Bygningsfysik ApS den 

17. september 2018, at med detalje 10-43 

ville skotrenden blive næsten uventileret og 

uden fald. HE orienterede BH herom, og 

den 18. oktober 2018 fremsendte BH revi-

deret detalje 10-43. 

Ved mail af 18. december 2018 til BH med-

delte HE, at bygning A var afleveret dagen 

forinden. 

I mail af 21. december 2018 fastholdt BH 

fuldt dagbodskrav, indtil bygning B var afle-

veret, da kommunen ikke ville give delvis 

ibrugtagningstilladelse, hvorfor man ikke 

kunne gøre brug af boligerne, før alle var 

afleveret. 

I forbindelse med BH's krav om træk på ga-

rantien i … blev som sagkyndig udpeget ci-

vilingeniør Ole Schiøth, der den 3. januar 

2019 afgav sagkyndig beslutning om ikke 

at godkende BH's krav. I denne beslutning 

foretog den sagkyndige en gennemgang af 

nogle af de problemstillinger, som også er 

temaet under denne voldgiftssag. 

Den 23. januar 2019 blev der afholdt et 

møde om »genetablering af tag på bygning 

B« med deltagelse af repræsentanter for 

blandt andre BH, HE, Teknologisk Institut 

og Bunch Bygningsfysik ApS. Af møderefe-

ratet fremgår bl.a., at der var enighed om, 

at der skulle etableres »rigtigt« fald i skot-

renden fra midt til begge sider, og at faldet 

skulle etableres i tømrerkonstruktionen. Der 

var endvidere enighed om, at der ikke 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 244 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

kunne bygges i henhold til detalje 10-43, 

da skotrenden her lå under tilstødende tag-

flader, hvorfra vandet skulle ledes ned i 

tagrenderne. Det blev aftalt, at tømrerne 

skulle udarbejde en »mockup« for enden af 

den ene skotrende, og ved mail af 25. ja-

nuar 2019 godkendte BH tømrernes 

»mockup«. 

Ved mail af 3. maj 2019 til BH færdig-

meldte HE bygning B. BH har oplyst, at 

man først betragter byggeriet afleveret den 

17. juni 2019. 

4. Parternes hovedsynspunkter 

BH's hovedsynspunkter 

BH har til støtte for sin betalingspåstand 

navnlig gjort gældende, at forsinkelsen af 

byggeriet i det væsentlige kan henføres 

HE's langsommelighed i byggeprocessen 

samt manglende sædvanlig afdækning af 

byggeriet under opførelsen og den deraf 

følgende opfugtning af vægge, etagedæk 

og terrændæk. BH havde valgt gængse 

byggematerialer, og den markante opfugt-

ning af byggeriet kan derfor alene henføres 

til HE's nævnte forhold. Forsinkelsen skyld-

tes tillige HE's mangelfulde udførelse af 

tagkonstruktionen på bygning B, idet denne 

bygnings ændrede tagkonstruktion i det 

væsentlige blev udført som projekteret. Der 

var ikke aftalt delaflevering af byggeriet, 

hvorfor byggeriet først kan anses for afle-

veret den 17. juni 2019. 

I relation til HE's selvstændige påstand har 

BH navnlig gjort gældende, at BH som følge 

af det anførte ikke er ansvarlig for HE's om-

kostninger, herunder omgørelsesomkost-

ninger, som tillige er udokumenterede og 

eksorbitant høje. BH kan godkende aftale-

seddel 4, herunder beløbsmæssigt, og afta-

leseddel 5 for så vidt angår arbejdets om-

fang, men ikke den beløbsmæssige opgø-

relse af dette krav. 

HE 's hovedsynspunkter 

HE har til støtte for sine påstande navnlig 

gjort gældende, at forsinkelsen skyldtes op-

fugtning af vægge, etagedæk og terræn-

dæk grundet BH's valg af fugtfølsomme 

materialer, og at BH i udbudsmaterialet 

ikke foreskrev og derfor heller ikke fik pris 

for særlig afdækning. Det særlige fugtpro-

blem var således BH's risiko, og BH skal 

derfor betale HE's omkostninger til affugt-

ning, skimmelsanering og forsinkelse. HE 

skal alene bære ansvaret for forgæves ap-

tering, dersom HE vurderes at have påbe-

gyndt aptering af bygningerne uden at have 

sikret sig tilstrækkelig udtørring heraf. 

Forsinkelsen skyldtes herudover en ændring 

af tagkonstruktionen på bygning B, der var 

nødvendiggjort af, at der ikke forelå arki-

tekttegning med detalje vedrørende 

tag/skotrende på bygning B, og at marke-

ringen af skotrender på facadetegning ikke 

tog højde for, at skotrenderne skulle aflede 

vand til en fri nedenfor liggende tagflade. 

Der forelå en ingeniørtegning med en tag-

fladeløsning, der muliggjorde afvanding fra 

skotrende til fri nedadgående tagflade, men 

de arkitektdetaljer, der forelå vedrørende 

bygning A, afveg fra ingeniørtegningen og 

kunne ikke overføres til bygning B, da der 

ikke var taget højde for de tagflader, som 

skotrenderne skulle afvande til. HE gjorde 

inden arbejdets udførelse BH opmærksom 

på uoverensstemmelsen mellem arkitekt- 

og ingeniørprojekt og blev af BH instrueret i 

at holde sig til ingeniørtegningen. De skim-

melproblemer, der opstod i tagkonstruktio-

nen på bygning B, skyldtes den konstruk-

tion, som BH havde valgt, og der gik mere 

end 11 måneder, fra BH blev opfordret til at 

komme med et omgørelsesprojekt, til der 

på HE's initiativ blev fundet en løsning 

herpå. De forsinkelser, der skyldtes omgø-

relse af tagkonstruktionen på bygning B, er 

således alene BH's ansvar og risiko, og BH 

skal derfor betale HE's omkostninger til om-

gørelse af tagkonstruktionen på bygning B, 

herunder omkostninger vedrørende fuld 

inddækning og forsinkelse. 
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5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at forsinkelsen af byggeprojektet i 

det væsentlige må tilskrives opfugtning af 

vægge, etagedæk og terrændæk med ef-

terfølgende affugtning og fjernelse af skim-

melsvamp samt ændring af tagkonstruktio-

nen på bygning B. 

Opfugtning af vægge, etagedæk og terræn-

dæk m.m. 

Ved planlægning, projektering, udbud og 

udførelse af bygningskonstruktioner skal 

der træffes de foranstaltninger, som af hen-

syn til klimatiske forhold er nødvendige for 

en forsvarlig udførelse, jf. BR15, kap. 4.1, 

stk. 5. Af vejledningen til bestemmelsen 

fremgår bl.a., at kravet f.eks. kan opfyldes 

ved, at der i planlægnings- og projekte-

ringsfasen fokuseres på at undgå materialer 

og byggetekniske løsninger, der er unødigt 

fugtfølsomme, at der i bygherrens udbuds- 

og tidsplan eksplicit afsættes tid til den 

nødvendige udtørring af byggematerialer og 

-konstruktioner, og at bygherren, hvis mu-

ligt inden udbuddet, foretager en cost-be-

nefit-analyse af totalinddækning af bygge-

riet under opførelsen og foreskriver total-

inddækning, hvor det er økonomisk fordel-

agtigt, eller hvor der i udbudsmaterialet er 

foreskrevet særligt fugtfølsomme materialer 

eller byggetekniske løsninger. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at BH foreskrev, at ikke bærende in-

dervægge skulle opføres i porebeton, at 

ydervægge skulle være af Ytong Energy+, 

som ifølge montagevejledningen udpakket 

skulle tildækkes for at beskytte materialet 

mod fugt, og at etagedæk skulle være af 

porebeton/Ytong. BH havde således foreta-

get valg af fugtfølsomme materialer, og det 

må lægges til grund, at BH på trods heraf 

ikke i planlægnings- og projektfasen gjorde 

sig overvejelser om totalinddækning af byg-

geriet under opførelsen eller om særlig af-

dækning, og at der heller ikke i udbudsma-

terialet var nærmere forskrifter om afdæk-

ning. 

Der foreligger ingen oplysninger om særlige 

vejrligsforhold i byggeperioden. 

Voldgiftsretten finder, at HE burde have 

været bekendt med, at porebeton optager 

fugt og bør afdækkes, såfremt materialet i 

længere tid udsættes for nedbør, og at 

Ytong Energy+ udpakket skal tildækkes for 

at beskytte materialet mod fugt. Efter be-

visførelsen må det lægges til grund, at HE 

ikke foretog afdækning af sådanne kon-

struktioner, efterhånden som de blev opsat. 

Af måleresultater fra Teknologisk Institut og 

Bunch Bygningsfysik fremgår, at der var 

omfattende opfugtning af ydervægge, eta-

gedæk og terrændæk, og at udtørringen 

heraf i det væsentlige først var tilendebragt 

ultimo april 2018. 

På denne baggrund finder voldgiftsretten, 

at såvel BH som HE er ansvarlige for forsin-

kelsen, der skyldtes opfugtning af vægge, 

etagedæk og terrændæk med efterfølgende 

affugtning og fjernelse af skimmelsvamp, 

og at ansvaret herfor skal fordeles med 1/3 

til BH og 2/3 til HE. 

Som hovedentreprenør var HE ansvarlig 

for, at bygningen var tilstrækkelig udtørret, 

inden aptering fandt sted. HE bærer derfor 

alene ansvaret for den forgæves aptering, 

der fandt sted, inden bygningerne var til-

strækkelig udtørrede. 

Ændring af tagkonstruktionen på bygning B 

Ifølge skønsmandens vurdering kunne arki-

tekttegning detalje 10-34 udvisende skot-

rende i bygning A være inddraget og an-

vendt ved udførelsen af tag- og skotrender 

på bygning B, således at taget på bygning 

B kunne være udført i henhold til det fore-

liggende tegningsmateriale. 

Voldgiftsretten er ikke enig i denne vurde-

ring. Efter de foreliggende oplysninger, her-
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under arkitekttegning detalje 10-34, ingeni-

ørtegning D14(K) samt byggemødereferater 

fra november og december 2016, må vold-

giftsretten lægge til grund, at der var diver-

gens mellem arkitekt- og ingeniørmateriale 

omkring tagkonstruktionen ved skotrender 

på bygning B, at BH instruerede HE i at ud-

føre en variant, der lignede ingeniørtegnin-

gen, og at færdigt arbejde hermed blev 

godkendt den 21. december 2016. Ved be-

visbedømmelsen lægger voldgiftsretten til-

lige vægt på, at BH ved HE's advokats brev 

af 1. februar 2018 blev opfordret til at 

fremkomme med et projekt, som angav en 

korrekt projekteringsmæssig tagkonstruk-

tion, og at BH den 10. september 2018 

fremsendte en arkitekttegning, hvor tag-

konstruktionens oprindelige arkitekttegning 

detalje 10-34 var rettet til detalje 10-43. På 

HE's forespørgsel om anvendeligheden af 

detalje 10-43 svarede Bunch Bygningsfysik, 

at med detalje 10-43 ville skotrenden blive 

næsten uventileret og uden fald. BH udar-

bejdede herefter den 18. oktober 2018 re-

videret detalje 10-43. På et møde den 23. 

januar 2019 med deltagelse af repræsen-

tanter for blandt andre BH, HE, Teknologisk 

Institut og Bunch Bygningsfysik var der 

enighed om, at der skulle etableres »rig-

tigt« fald i skotrenden fra midt til begge si-

der, og at faldet skulle etableres i tømrer-

konstruktionen. Der var endvidere enighed 

om, at der ikke kunne bygges i henhold til 

detalje 10-43, idet skotrenden her lå under 

tilstødende tagflader, hvorfra vandet skulle 

ledes ned i tagrenderne, og det blev aftalt, 

at tømrerne skulle udarbejde en »mockup« 

for enden af den ene skotrende. Ved mail af 

25. januar 2019 godkendte BH tømrernes 

»mockup«. 

På denne baggrund finder voldgiftsretten, 

at BH alene bærer ansvaret for forsinkelsen 

grundet ændringen af tagkonstruktionen på 

bygning B. 

Aftaleseddel 5 

Kravet angår betaling af 126.775 kr. ekskl. 

moms for diverse el-arbejder. BH har ende-

ligt anerkendt aftale om arbejdernes udfø-

relse, men kan ikke godkende den beløbs-

mæssige opgørelse af kravet. 

Voldgiftsretten finder, at BH ikke har godt-

gjort, at den beløbsmæssige opgørelse af 

kravet er urimeligt, og voldgiftsretten god-

kender derfor HE's krav. 

Den beløbsmæssige opgørelse af parternes 

mellemværende 

Ifølge parternes endelige aftale var seneste 

aflevering af byggeprojektet fredag den 29. 

september 2017, således at overskridelse 

af denne frist indebar betaling af en dagbod 

på 15.500 kr. pr. arbejdsdag. 

Perioden for forsinkelsen forårsaget af op-

fugtning af vægge, etagedæk og terræn-

dæk, for hvilken ansvaret som nævnt skal 

fordeles med 1/3 til BH og 2/3 til HE, skal 

herefter regnes fra mandag den 2. oktober 

2017 indtil den 18. december 2018, da HE 

anmeldte bygning A afleveret. Som følge 

heraf har BH krav på 2/3 dagbod á 15.500 

kr. pr. arbejdsdag i 306 arbejdsdage, eller i 

alt 3.162.000 kr. 

Perioden for forsinkelse grundet ændring af 

tagkonstruktionen på bygning B, for hvilken 

ansvaret som nævnt i det hele skal bæres 

af BH, skal herefter regnes fra den 18. de-

cember 2018 til den 13. maj 2019, da HE 

anmeldte bygning B afleveret. 

Under fremlæggelse af adskillige fakturaer 

har HE opgjort sit krav vedrørende affugt-

ning/omgørelse/forsinkelse på i alt 

6.171.364,55 kr. ekskl. moms i følgende 

hovedposter: 

• Nedrivning 109.672,87 kr. ekskl. moms 

• Affugtning 522.432,49 kr. ekskl. moms 

• Skimmelsvamp fjernelse

 165.894,40 kr. ekskl. moms 

• Undersøgelser og rådgivning

 151.965,28 kr. ekskl. moms 
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• Malerarbejde inkl. aftagning af væv

 872.670,99 kr. ekskl. moms 

• Stilladser 312.863,94 kr. ekskl. moms 

• Tømrerarbejde (nedrivning og retablering)

 1.874.538,40 kr. ekskl. moms 

• Levering af nye trægulve

 314.510,56 kr. ekskl. moms 

• El-arbejde - optagning og retablering

 79.731,46 kr. ekskl. moms 

• VVS og ventilation - nedtagning og gen-

montage 343.252,00 kr. ekskl. moms 

• Murerarbejde 5.625,98 kr. 

ekskl. moms 

• Renholdelse og slutrengøring

 35.310,70 kr. ekskl. moms 

• Tagarbejde med nyt alutag

 503.369,44 kr. ekskl. moms 

• Reparation af vinduer og døre

 38.080,00 kr. ekskl. moms 

• Tilhørende byggeplads og styring

 841.446,00 kr. ekskl. moms 

Om flere af de fakturaer, der ligger til grund 

for denne opgørelse, finder voldgiftsretten, 

at HE ikke har godtgjort, at de ikke vedrø-

rer arbejder omfattet af parternes entrepri-

sekontrakt. Hertil kommer, at flere faktu-

raer vedrører den forgæves aptering, der 

fandt sted, inden bygningerne var tilstræk-

kelig udtørrede, og som HE som nævnt 

alene bærer ansvaret for. 

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten 

imidlertid, at det er tilstrækkelig godtgjort, 

at HE har haft omkostninger for i alt skøns-

mæssigt 1.500.000 kr. ekskl. moms relate-

rende sig til affugtning, fjernelse af skim-

melsvamp og heraf følgende forsinkelse, for 

hvilken BH som nævnt bærer 1/3 af ansva-

ret, samt omkostninger for i alt skønsmæs-

sigt 2.500.000 kr. ekskl. moms relaterende 

sig til ændring af tagkonstruktionen på byg-

ning B og heraf følgende forsinkelse, for 

hvilken BH som nævnt alene bærer ansva-

ret. 

Parternes økonomiske mellemværende kan 

herefter opgøres som følger: 

  ekskl. moms inkl. moms 

BH's krav     

2/3 dagbod á 15.500 kr. i 306 arbejdsdage

   3.162.000,00 kr. 

2/3 af 178.952,90 kr. - udlæg til strøm til 

affugtere   119.301,93 kr. 

2/3 af 78.140,63 kr. - udlæg til Teknologisk 

Institut   52.093,75 kr. 

I alt   3.333.395,68 kr. 

HE's krav     

Entreprisesum 15.540.000,00 kr.

 19.425.000,00 kr. 

Aftalesedler 1-4 - anerkendt

 191.034,00 kr.

 238.792,50 kr. 

Aftaleseddel 5 126.775,00 kr.

 158.468,75 kr. 

1/3 af 1.500.000 kr. -     

Affugtning/skimmelsvamp/forsinkelse

 500.000,00 kr.

 625.000,00 kr. 

Ændring af tagkonstruktion på bygning B

 2.500.000,00 kr.

 3.125.000,00 kr. 

    23.572.261,25 kr. 

BH's betaling   -

15.861.165,00 kr. 

I alt   7.711.096,25 kr. 

BH skal følgelig til HE betale 7.711.096,25 

kr. - 3.333.395,68 kr. = 4.377.700,57 kr., 

der forrentes med procesrente af 960.000 

kr. fra den 1. august 2017 til den 31. au-

gust 2017, af 1.694.000 kr. fra den 1. sep-

tember 2017 til den 17. november 2019 og 
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af 4.377.700,57 kr. fra den 18. november 

2019. 

Sagsomkostninger m.v. 

Der er før hovedforhandlingen afholdt 

19.000 kr. til syn og skøn, hvoraf HE forelø-

big har betalt 10.687,50 kr. 

Efter sagens udfald finder voldgiftsretten, at 

BH skal dække de udgifter på 10.687,50 

kr., som HE har afholdt til syn og skøn. Ved 

afgørelsen heraf lægger voldgiftsretten 

vægt på, at HE har fået medhold i påstan-

den om, at tagkonstruktionen på bygning B 

måtte omgøres som følge af projekterings-

fejl hos BH. 

Efter sagens udfald skal BH betale 225.000 

kr. i sagsomkostninger til HE til dækning af 

udgift til advokatbistand. 

Efter voldgiftssagens udfald skal de øvrige 

udgifter til Voldgiftsnævnet betales af BH 

efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnæv-

net.  
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Hvad skal der til for at ophæve samt få dagbøder pga. forsinkelse?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.18.1 

Som gengivet i TBB 2020.838 / C-15041  

Bygherre BH (advokat Philip Lönborg) mod 

Hovedentrepenør HE (advokat Michael 

Hasløv Stæhr) 

1. Indledning 

Mellem klageren, bygherre BH, herefter BH, 

og indklagede, hovedentreprenør HE, heref-

ter HE, er der opstået en tvist om et økono-

misk mellemværende i forbindelse med re-

novering af tag, indretning af taglejlighed 

og facade på beboelsesejendom beliggende 

…. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af landsdom-

mer Tuk Bagger som eneste voldgiftsdom-

mer. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren, BH, har nedlagt endelig påstand 

om, at indklagede, HE, dømmes til at aner-

kende, at BH har ophævet kontrakten for 

så vidt angår altaner med rette, og at HE 

dømmes til at betale 757.785,79 kr. med 

rente af 695.512,54 kr. fra sagens anlæg 

og af 62.273,25 kr. fra 9. december 2019. 

Over for HE’s selvstændige påstand har BH 

nedlagt påstand om frifindelse. 

Indklagede, HE, har nedlagt påstand om fri-

findelse og selvstændig påstand om, at BH 

tilpligtes til HE at betale 584.551,02 kr. 

inkl. moms med tillæg af rente af 

60.864,63 kr. fra den 15. januar 2018, af 

386.078,50 kr. fra den 31. oktober 2018 og 

af resten fra den 4. februar 2019, alt indtil 

betaling sker. 

Hovedforhandlinghar fundet sted den 18. 

august 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Ve-

sterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden sagsfremstilling 

og uden gengivelse af forklaringerne og 

proceduren og alene med gengivelse af par-

ternes påstande og voldgiftsrettens resultat 

og begrundelsen herfor. 

3. Kort sagsfremstilling 

Parterne indgik den 27. april 2017 hoved-

entreprisekontrakt, hvorefter HE for en 

kontraktsum på 3.519.589 kr. ekskl. moms 

som hovedentreprenør skulle udføre reno-

vering af tag og østfacade (nye vinduer og 

døre med altaner) samt indretning af ny 

lejlighed i tagetagen (3. sal) på ejendom-

men …. Bygherre var BH, der havde anta-

get R som rådgiver. 

Byggestart var ifølge kontrakten »snarest 

muligt og senest 8. maj 2017«, og afleve-

ringstermin var 13. november 2017. Afleve-

ringsterminen blev senere rykket til 15. de-

cember 2017 efter aftale mellem parterne. 

Tilbudslistens beskrivende tekst vedrørende 

tømrerarbejdet i den ny lejlighed på 3. sal 

indeholder blandt andet oplysning om 

»Renovering af etagedækket over 2. sal 

som vist på Tegn. 105C og 401. Flydende 

trægulv udføres i stue, køkken og værelser 

…« 

Skønsmand Bo Christiansen, Orbicon A/S, 

har i en supplerende erklæring vedrørende 

et syn og skøn foretaget under sagen om 

udbudsmaterialet og disse tegninger udtalt 

»For at gøre projektet bygbart mangler for-

sat en gulvopbygning, oplysninger om 

fremføringsveje til lokalerne samt dimen-

sion på gulv varmeslanger, isoleringstykkel-

ser på transportledninger og slangetæthed. 

Projektet vurderes fortsat ikke at være byg-

bart.« 

Der foreligger i sagen en afleveringsproto-

kol udfærdiget og underskrev et af …, BH, 
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hvorefter der blev foretaget delaflevering 

den 12. oktober 2018. Afleveringsprotokol-

len er tilført oplysning om 

»Delaflevering, idet aflevering af altaner er 

udskudt til 15. november 2018 

Dagbøder vedrørende den samlede sag 

stopper i dag. Entreprenøren er ikke enig i, 

at der er dagbøder. 

Der er enighed om at der er dagbøder på 

kr. 500/dag, hvis altanerne ikke er afleve-

ret senest den 1. december 2018.« 

Afleveringsprotokollen er ikke underskrevet 

af … for HE, idet han tilkendegav uenighed 

om tilførslen vedrørende dagbøder i relation 

til altanerne. 

Med afleveringsprotokollen fulgte en man-

gelsliste. 

Den 5. november 2017 og senere skrev 

HE’s advokat til BH’s advokat, at mangler 

var afhjulpet, og at der i praksis kun reste-

rede de forhold, der skulle udføres i forbin-

delse med altanentreprisen. 

Den 15. december 2017 forelå udarbejdet 

af en medarbejder fra HE en beskrivelse af 

en gulvopbygning, som skønsmanden ud-

talte sig om i sin supplerende skønserklæ-

ring: 

»Denne er passende detaljeret til at der 

med leverandørens sædvanlige hjælp vil 

kunne udføres en gulvkonstruktion med 

gulvvarme. 

… 

Hvis bygherren tiltræder forslaget, og den 

valgte leverandør kan levere de ovenfor 

forudsatte oplysninger, skønnes projektet 

at være bygbart.« 

4. Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

partsforklaringer af … for BH og … for HE. 

Der har ikke været ført vidner. 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Det bemærkes indledningsvis, at parternes 

aftale er en hovedentrepriseaftale, og som 

hovedentreprenør var HE ikke ansvarlig for 

projekteringen og byggetilladelser. Der fo-

relå ikke en tidsplan for entreprisens udfø-

relse på tidspunktet for kontraktens indgå-

else. 

Ad BH’s påstand vedrørende ophævelse af 

hovedentreprisekontrakten for så vidt angår 

altanerne: 

Af byggemødereferat nr. 16 af 8. december 

2017 fremgår, at indsendelse af beregnin-

ger og dermed byggetilladelse først var 

sket »lige nu«, hvorfor HE foreslog, at al-

tanmonteringen blev udskudt til marts 

2018. Den 24. maj 2018 forelå et besigti-

gelsesnotat fra altanleverandøren, og som 

opfølgning herpå skrev bygherrerådgiveren 

R til BH, at der manglede statiske beregnin-

ger og produktionstegninger, som skulle 

godkendes af bygherrerådgiveren og BH in-

den opstart af produktionen, »således at 

man kan komme med sine bemærkninger, 

som f.eks. håndliste m.v. Herefter skal det 

sendes til myndighederne, men det er blot 

en formsag.« 

Af et forslag til en tidsplan fra HE af 19. juni 

2018 fremgår, at altanerne kunne være 

færdiggjort 13 uger efter BH’s godkendelse. 

Den 12. juli 2018 fremgår det af et møde-

referat, at parterne aftalte, at HE skulle 

sætte gang i altanerne, når BH havde betalt 

150.000 kr. Beløbet blev overført samme 

dag. 

Den 16. juli 2018 skrev HE til BH: »Altan 

lev. har fået GO. Vi afventer tidsplan fra 

samme. De [leverandøren] er helt tilbage 

fra ferie 6. aug.« Den 9. august 2018 skrev 

altanleverandøren, at »altan dybde og 

bredde og udformning af værn« skulle god-

kendes af bygherre, inden materialet kunne 

fremsendes, idet leverandøren samtidig tog 

forbehold for myndighedsgodkendelse. Den 
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29. august 2018 meddelte BH, at altanfor-

slaget ikke kunne godkendes uden tegnin-

ger. På et byggemøde den 1. september 

2018 blev altanmålene aftalt. Den 6. sep-

tember 2018 meddelte BH, at »Jeg har dog 

tænkt på om de 4 altaner måske burde 

være 290 cm lange. Hvad koster »denne 

forøgelse«?«. Den 27. september 2018 

sendte HE en pris. BH forholdt sig ikke til 

prisen idet man i perioden derefter ønskede 

dokumentation herfor. BH meddelte heller 

ikke endeligt, hvilken størrelse altanerne 

skulle have. 

Den 5. november 2018 meddelte BH til HE 

en frist med henvisning til AB 92 § 31, stk. 

3, idet man skrev, »Hvis manglerne ikke er 

udbedret senest fredag den 9. november 

2018, vil manglerne blive afhjulpet af andre 

håndværkere«, og den 12. november 2018 

skrev BH og ophævede aftalen med henvis-

ning til AB 92 § 40, stk. 1, idet »Der er en 

så væsentlig forsinkelse fsva altanerne«. 

Efter en samlet vurdering af dette forløb 

finder voldgiftsretten, at der ikke forelå så-

dan væsentlig misligholdelse for så vidt an-

går altanerne, at betingelserne for ophæ-

velse er opfyldt. 

HE’s påstand om frifindelse for denne del af 

BH’s påstand tages derfor til følge. 

Ad dagbodskravet: 

BH har tilført et byggemødereferat af 3. no-

vember 2017 oplysning om, at BH accepte-

rede en ændret tidsplan mod et »tilgodebe-

løb« på 20.000 kr. BH har endvidere varslet 

dagbod flere gange i perioden fra 15. de-

cember 2017 til 8. januar 2018 uden angi-

velse af beløb og periode. Den 9. januar 

2018 afviste HE dagbodskravets beretti-

gelse. Kravet om dagbod er gentaget den 

12. marts og 22. maj 2018. Den 30. maj 

2018 opgjorde BH dagbodskravet til 

400.000 kr., uden angivelse af beregnings-

grundlaget. Efter en aftalt »fredningsperi-

ode« fastholdt BH at have krav på dagbod 

den 12. juli, 1. september og 19. septem-

ber 2018. Den 9. oktober 2018 opgjorde BH 

dagboden til 20.000 kr. + 700.000 kr. uden 

angivelse af beregningsgrundlaget. HE har 

under hele forløbet fastholdt sin afvisning af 

dagbodskravets berettigelse. 

For så vidt angår altandelen bemærkes med 

henvisning til det ovenstående beskrevne 

vedrørende ophævelsens berettigelse, at 

forsinkelsen primært beroede på aftale mel-

lem parterne og bygherres forhold. Det er 

derfor ikke er godtgjort, at betingelserne 

for at kræve dagbod var opfyldt. 

For så vidt angår gulvdelen bemærkes, at 

der ifølge den supplerende skønsrapport fo-

relå et bygbart gulvprojekt den 15. decem-

ber 2017. Efterfølgende var der imidlertid 

drøftelser mellem parterne om den kon-

krete udformning af gulvkonstruktionen, og 

den 31. maj 2018 skrev HE til BH »Min kli-

ent har siden december 2017 afventet svar 

fra bygherre på endeligt projekt af gulv og 

betaling af forfaldne tilgodehavende.« Den 

6. juni 2018 skrev BH »Under et møde i de-

cember sidste år mellem … (fra BH) og byg-

geleder … fra din klient, diskuterede man 

en anden løsning, bilag 2. Da der åbenbart 

fortsat var usikkerhed omkring løsningen, 

anmodede … (fra BH) i marts i år ingeniø-

ren om at udarbejde to tegninger, dels af 

det oprindelige projekt, … og dels af den 

model, man diskuterede på mødet i decem-

ber … Efterfølgende har det vist sig, at mo-

del 4 ikke opfylder brandkrav og ikke er i 

overensstemmelse med byggetilladelsen, 

hvorfor det er den oprindelige model, som 

skal udføres …« 

I perioden derefter var der drøftelser mel-

lem parterne om BH’s betaling og HE’s gen-

optagelse af arbejdet. I mail af 4. juli 2018 

præciserede BH detaljer om gulvprojektet, 

og der blev indgået aftale om, at BH skulle 

betale 150.000 kr. ved opstart 9. juli 2018 

og 150.000 kr. den 23. juli 2018. Der blev 

ikke aftalt tidsplan for gulvarbejdet. Første 

betaling af 150.000 kr. skete den 12. juli 

2018. 
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Efter en samlet vurdering finder voldgifts-

retten, at betingelserne for at kræve dag-

bod, der efter det af BH under sagen oply-

ste er krævet frem til 1. september 2018 

heller ikke er opfyldt for så vidt angår gulv-

entreprisen. 

BH’s krav på betaling af dagbod tages der-

for ikke til følge. 

Ad de øvrige krav: 

HE har krævet betaling for »altaner mer-

pris« med 85.621 kr., »Altaner extra pris« 

med 19.223 kr. og »Altan værn« med 

36.714 kr., men ikke mod BH’s benægtelse 

godtgjort, at der var indgået aftale om 

disse ekstraarbejder. Kravene tages derfor 

ikke til følge. 

HE har videre krævet betaling for ekstraar-

bejder i form af »Gulvopretning« med 

12.220 kr. og »Gulvpap« med 18.360 kr. 

BH har ikke bestridt, at ekstraarbejderne er 

aftalt, men bestridt beløbenes størrelse 

uden dog at have dokumenteret, at de af 

HE krævede beløb er for høje. Kravene ta-

ges derfor til følge med de af HE angivne 

beløb. 

HE har yderligere krævet betaling for »Eks-

tra arbejde pap 2 altaner« med 25.000 kr. 

Aftale herom er ikke dokumenteret, hvorfor 

kravet ikke tages til følge. 

BH har krævet betaling af 25.000 kr. vedrø-

rende »Altanprojekt og byggetilladelse - 

skøn«. Dette arbejde er som nævnt ovenfor 

ikke omfattet af en hovedentrepriseaftale 

og tages derfor ikke til følge. 

BH har endvidere krævet betaling af 16.500 

kr. vedrørende »Ødelagt indkørsel«. BH har 

ikke godtgjort, at der er forhold, som kan 

lastes HE, hvorfor kravet ikke tages til 

følge. 

Med hensyn til BH’s krav vedrørende »Maler 

lofter 2. sal« med 20.250 kr., »Maler vin-

duer mod øst« med 6.850 kr. og »El ved 

forsænkede lofter 2 x« med 54.885,07 kr. 

bemærkes, at parterne er uenige om, hvor-

vidt arbejdet i den ny lejlighed på 3. sal 

omfatter etablering af nedsænket loft på 2. 

sal. Med henvisning til udbudsmaterialet 

sammenholdt med den beskrivende tekst til 

HE’s tilbudsliste, finder voldgiftsretten, at 

BH ikke har godtgjort, at dette arbejde var 

omfattet af aftalen. 

Da ophævelsen vedrørende altanerne ikke 

var berettiget, jf. ovenfor, har HE krav på 

dækningsbidrag af de 501.023 kr., der ved-

rørte altandelen. BH har ikke godtgjort, at 

et dækningsbidrag som krævet af HE er uri-

meligt, hvorfor HE’s fradrag på 361.000 kr. 

vedrørende det ikke udførte altanarbejde 

tages til følge. 

BH har ikke mod HE’s gentagne oplysninger 

i parternes korrespondance om, at HE har 

udbedret manglerne, godtgjort sit krav på 

75.500 kr., der derfor ikke tages til følge. 

Vedrørende BH’s krav på afslag for »Spån-

pladegulv 3. sal i stedet for trægulv« på 

62.273,25 kr. bemærkes, at der som anført 

ovenfor i sagen er fremlagt korrespondance 

mellem parterne og byggemødereferater, 

der viser, at de overvejede forskellige gulv-

løsninger. BH har ikke over for HE’s oplys-

ning om, at den valgte løsning ikke var billi-

gere end den tilbudt, dokumenteret at have 

krav på fradraget, hvorfor kravet ikke tages 

til følge. 

Den del af BH’s krav, der vedrører udgiften 

til voldgiftsbehandling, henhører under om-

kostningsafgørelsen og skal derfor ikke 

indgå i opgørelsen af BH’s krav. 

Dagsbodskravet på henholdsvis 20.000 kr. 

og 689.839,64 kr. er som anført ovenfor 

ikke dokumenteret berettiget og tages der-

for ikke til følge. 

Resultat: 

BH har herefter følgende krav: 

Kreditnota (anerkendt af HE)

 54.311,59 kr. 

Altanerne 361.000,00 kr. 
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  415.311,59 kr. 

Moms 103.827,89 kr. 

I alt inkl. moms 519.139,48 kr. 

HE har herefter følgende krav: 

Difference i kontoudtog 3.726,20 kr. 

Faktura 67811 239.659,20 kr. 

Rest entreprisesum 442.429,00 kr. 

Gulvopretning 12.220,00 kr. 

Gulvpap 18.360,00 kr. 

I alt 716.394,40 kr. 

Moms 179.098,60 kr. 

I alt inkl. moms 895.493,00 kr. 

HE’s krav 895.493,00 kr. 

Med fradrag af BH ’s krav 519.139,48 kr. 

HE’s krav tages herefter til følge med

 376.353,52 kr. 

Hvortil kommer renter, som nedenfor be-

stemt. 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt. 

Thi bestemmes: 

HE A/S frifindes for BH ApS’ påstand om, at 

indklagede, HE A/S, skal anerkende, at BH 

ApS har ophævet kontrakten for så vidt an-

går altaner med rette. 

BH ApS skal til HE A/S betale 376.353,52 

kr. inkl. moms med procesrente af 

60.864,63 kr. fra den 15. januar 2018 og af 

315.488,89 kr. fra den 31. oktober 2018. 

I sagsomkostninger skal BH ApS til HE A/S 

betale 75.000 kr. 

BH ApS skal endvidere endeligt bære den 

samlede udgift til syn og skøn. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af BH efter opgørelse og påkrav fra 

Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse.
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Hvor tydelig skal en begæring om tidsfristforlængelse være?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.19.1 

Som gengivet i TBB 2014.975 / Sag nr. C-12660 

Hovedentreprenør HE A/S (adv. Jesper 

Nørgaard)modBygherre BH A/S (adv. Tho-

mas Stampe). 

1. Indledning: 

Mellem klageren, hovedentreprenør HE A/S, 

og indklagede, bygherre BH A/S, er der op-

stået tvist om berettigelsen af klagers krav 

om betaling for udførte kontrakt- og ekstra-

arbejder samt om berettigelsen af indklage-

des mangel- og dagbodskrav og mindre-

ydelser efter om- og tilbygning af indklage-

des ejendom i - - -. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« bestående af tømrermester Flem-

ming Kjærgaard, arkitekt m.a.a. Erik Jør-

gensen og landsdommer Ulla Langholz, 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling: 

Klagerens påstande: 

Indklagede skal til klageren betale 468.351 

kr. med procesrente af 461.568 kr. fra den 

21. december 2010 og af 6.782,76 kr. 

ekskl. moms fra den 20. januar 2011. 

Over for indklagedes selvstændige påstand 

har klager nedlagt påstand om frifindelse. 

Indklagedes påstande: 

Over for klagers betalingspåstand har ind-

klagede nedlagt påstand om frifindelse. 

Herudover har indklagede nedlagt endelig 

selvstændig påstand om, at klager tilpligtes 

til indklagede at betale 1.673.508,13 kr. 

inkl. moms med tillæg af procesrente af 

243.768 kr. fra den 2. januar 2011, af 

285.918 kr. fra den 28. marts 2011, af 

103.125 kr. fra den 13. oktober 2011, af 

523.796,50 kr. fra den 17. september 2012 

og af resten fra den 2. maj 2014. 

Hovedforhandling har fundet sted i dagene 

16. juni 2014 til 17. juni 2014 i København. 

Under hovedforhandlingen er der afgivet 

forklaringer af HE, BH, - - -, - - -, - - -, - - -

, - - -, A og Ø. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges i kort form uden gen-

givelse af sagsfremstilling, forklaringerne 

og proceduren, men alene med gengivelse 

af parternes påstande, voldgiftsrettens re-

sultatet og begrundelsen herfor. 

3. Sagens baggrund: 

Parterne indgik den 29. januar 2010 en en-

trepriseaftale, hvorefter HE A/S påtog sig 

som hovedentreprenør at foretage en større 

ombygning af ejendommen - - - i - - - tilhø-

rende selskabet BH A/S, der er ejet af - - - 

og BH. Entreprisesummen blev aftalt til 

5.500.000 kr. + moms. Arbejdet skulle ud-

føres på grundlag af tegninger og projekt-

beskrivelse udført af arkitektfirmaet A. Kon-

struktioner og installationer, herunder klo-

akudskiftning skulle udføres på grundlag af 

ingeniørbeskrivelse og tegninger udarbejdet 

af Rådgivende Ingeniørfirma I A/S. Tilsynet 

med byggeriet blev varetaget af arkitekt A, 

mens Ø varetog den økonomiske styring 

samt forestod byggemøder og referat heraf. 

Arbejdet blev påbegyndt primo februar og 

skulle afleveres senest 1. september 2010, 

dog således at jordarbejder skulle kunne 

sættes i gang senest 1. august 2010. Arbej-

det blev imidlertid først afleveret den 22. 

december 2010. Der skete under byggeriet 

nogle ændringer, således at arbejder i form 

af jordvarme, malerarbejde, carport samt 

en håndklædeholder for en samlet værdi af 

214.111 kr. + moms udgik. Til dækning 

heraf samt mangler og forsinkelse tilbage-

holdt bygherren restentreprisesummen på 
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369.255 kr. svarende til 461.569 kr. med 

moms. 

Der er under sagen afholdt syn og skøn på 

ejendommen. 

4. Voldgiftrettens bemærkninger og resul-

tat: 

Ad parternes påstande: 

Klagerens påstand er sammensat således, 

at denne består af restentreprisesummen 

på 461.569 kr. med fradrag af de ikke ud-

førte arbejder, hvorefter restentreprisesum-

men udgør 193.930,25 kr., hertil kommer 

krav på ekstraarbejder, som udgør 

341.682,50 kr. Klager anerkender fradrag 

for mangler på 9.100 kr. Klagers samlede 

krav udgør således 526.512,75 kr. med 

moms. Det bemærkes, at forskellen til den 

nedlagte påstand alene skyldes, at momsen 

er forkert beregnet. 

Indklagedes påstand er sammensat såle-

des, at indklagede anerkender at skylde 

restentreprisen på 461.569 kr. samt 

113.536,87 kr. for ubetalte ekstraarbejder, 

i alt 575.105,87 kr. Heri skal der ifølge ind-

klagede fratrækkes 403.713,75 kr. for ikke-

udførte arbejder. Herudover kræver indkla-

gede betaling for udbedring af mangler for 

1.459.900 kr. samt erstatning for forsin-

kelse i form af dagbøder for 385.000 kr. for 

perioden 15. september-22. december 

2010. 

Vedrørende klagerens aftalesedler: 

Aftalesedler, godkendt helt eller delvist af 

indklagede 

Indklagede har anerkendt aftalesedlerne 

33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 52, 53, 54, 57, 

59, 61, 62 og 63 og delvist anerkendt afta-

leseddel 44 med 8.000 kr. De samlede an-

erkendte beløb udgør 90.829,50 kr. sva-

rende til 113.536,87 kr. med moms. 

Aftalesedler, ikke godkendt af indklagede 

Indklagede har vedrørende ekstraarbejder 

generelt anført, at det af entreprisekontrak-

ten fremgår og også er understreget på 

byggemøder, at der kun kan kræves beta-

ling for ekstraarbejder, hvis aftalesedlen er 

underskrevet af - - -, hvorfor kravet gene-

relt bør afvises. 

Klageren har protesteret heroverfor og an-

ført, at det i en del tilfælde var nødvendigt 

at udføre arbejdet umiddelbart efter, at det 

var aftalt for at kunne komme videre. Ø var 

ikke på pladsen dagligt, modsat A og BH, 

og det var typisk disse to, aftalerne blev 

indgået med. 

Voldgiftsretten finder, at efter praksis er en 

entreprenør ikke afskåret fra at kræve be-

taling af en uunderskrevet aftaleseddel, 

men bevisbyrden for, at der er indgået en 

aftale, og at der er tale om ekstraarbejde, 

påhviler ham. Voldgiftsretten finder anled-

ning til generelt at bemærke, at opdelingen 

i et teknisk og et økonomisk tilsyn har væ-

ret uhensigtsmæssig i den foreliggende 

sag. Efter hovedentreprenøren og samtlige 

underentreprenører og håndværkeres for-

klaringer under hovedforhandlingen må det 

således lægges til grund, at der undervejs i 

byggeriet skete mange ændringer og præci-

seringer på foranledning af den tilsynsfø-

rende arkitekt eller bygherren selv og i 

nogle tilfælde ved direkte aftale med hånd-

værkeren uden om hovedentreprenøren. 

Det kan endvidere konstateres, at ingen af 

parterne generelt sikrede sig, at ændrin-

gerne blev medtaget i byggemøderefera-

terne, og i de tilfælde, hvor ændringer er 

omtalt, er det meget kortfattet. Voldgifts-

rettens vurderinger af parternes krav må 

ses i lyset heraf. 

Ad aftaleseddel 8 (fradrag fratrukket to 

gange, 3.074 kr.) 

Det fremgår af indklagedes slutopgørelse af 

1. marts 2011, at beløbet vedrørende afta-

leseddel 8 er fradraget 2 gange i denne. 

Klagers krav anerkendes med det krævede 

beløb. 
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Ad aftalesedlerne 10, 21, 22 og 24 (Ekstra 

beton og stål 49.340 kr.) 

Disse aftalesedler vedrører ekstra beton og 

stål, idet det ifølge forklaringer afgivet af 

HE og - - - var nødvendigt at gå ned til ca. 

1,7 m i henholdsvis hovedhus og garage, 

hvilket er længere ned end beskrevet i in-

geniørbeskrivelsen for at opnå en bæredyg-

tig bund. Dette medførte et større beton- 

og armeringsforbrug end forudsat i tilbud-

det. Endvidere blev en stålsøjle forlænget 

til oversiden af spær. Arkitekt A har ikke 

kunnet forklare nærmere herom. Ø har for-

klaret, at aftalesedlerne ikke blev afvist, 

men han udbad sig nærmere dokumenta-

tion for forbruget, hvilket han ikke fik, 

hvorfor aftalesedlerne ikke blev betalt. 

Det fremgår af ingeniørbeskrivelsen, at for 

at sikre dels stabiliteten, dels at huset 

kunne bære en ny tung tagkonstruktion 

samt en ny 1. sal, skulle huset udstyres 

med en stålrammekonstruktion samt en 

stålsøjle. Såvel stålrammen som stålsøjlen 

skulle faststøbes i nye armerede betonfun-

damenter, der skønnedes at have en dybde 

på 0,8-1 m. Det er anført, at fundamen-

terne skulle gå ned til bæredygtig jordbund. 

Det fremgår endvidere af et byggemødere-

ferat, at den projekterende ingeniør besigti-

gede arbejdet. 

Voldgiftsretten finder det efter forklarin-

gerne sammenholdt med beskrivelserne i 

aftalesedlerne godtgjort, at de beskrevne 

merarbejder er udført, og det findes ikke 

godtgjort, at kravene er urimelige, hvorfor 

klageren har krav på betalingen. 

Ad aftaleseddel 16 (Garageport sprøjtema-

let, 8.404 kr.) 

Aftalesedlen er begrundet i, at der ifølge HE 

skete en ændring af projektet, således at 

garageporten, der skulle leveres grundet 

ifølge projektet, i stedet blev leveret malet 

fra fabrikken. BH har forklaret, at alt træ-

værk skulle males. Når porten er leveret 

malet fra fabrikken, må der således være 

en besparelse på malerentreprisen. 

Hverken A eller maleren, - - -, har forklaret 

nærmere herom. Af byggemødereferat af 

11. marts 2010 fremgår, at garage-, ho-

ved- og havedør leveres med sort grund-

maling. I byggemødereferat af 15. april 

2010 er anført, at »maling af porte og døre 

skal afklares til næste møde«. I det efter-

følgende byggereferat er spørgsmålet imid-

lertid ikke omtalt. 

Det er ubestridt, at garageporten blev leve-

ret malet fra fabrikken. I hovedentreprisen 

indgik en malerentreprise på 200.000 kr., 

som ikke er nærmere beskrevet, og hvorom 

det er oplyst, at halvdelen udgik efter aftale 

mellem malermesteren og BH. På denne 

baggrund finder voldgiftsretten at måtte 

lægge projektbeskrivelsen og HE's forkla-

ring om, at der var tale om ekstraarbejde, 

til grund, og klager har derfor krav på beta-

lingen. 

Ad aftaleseddel 23 (Bortskaffelse af Klasse 

3 jord, 9.150 kr.) 

Klageren har krævet ekstrabetaling for 

bortskaffelse af klasse 3 jord i forbindelse 

med udgravning til fundamenter samt ud-

gift til jordprøver. Det fremgår imidlertid af 

- - -'s tilbud, som klageren indtrådte i, at 

bortskaffelse af klasse 2-3 jord var med i 

tilbuddet. Klageren har derfor ikke krav på 

ekstrabetaling herfor. Derimod kan jordprø-

ver ikke anses for indeholdt i tilbuddet, 

hvorfor klageren har krav på betaling heraf 

med 1.900 kr. 

Ad aftaleseddel 27 (levering af bredere 

gulvbrædder, 7.000 kr.) 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at gul-

vene skulle være Dinesen 30x280 mm. Der 

blev imidlertid leveret 30x300 mm, hvorfor 

klageren har krævet betaling af merprisen. 

A har forklaret, at klageren skulle levere et 

standardgulv, hvilket han troede 30x280 

mm var. BH har forklaret, at klager ikke 

kunne levere 280 mm gulve, hvorfor han 

accepterede 300 mm. 
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I byggemødereferat nr. 13 er anført: 

»Gulvbrædder skal være dinesen 300. HE & 

BH har aftalt en mer pris på DKK 7.000« 

Klageren har herefter krav på ekstrabetalin-

gen. 

Ad aftalesedler nr. 31 og 49 (Etablering af 4 

stk. ekstra spot samt lysdæmpere 4.297 kr. 

+ 3.100 kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. Elektri-

ker - - - har fastholdt, at der var tale om 

ekstraarbejder. Voldgiftsretten tager kravet 

til følge. 

Ad aftaleseddel 32 (Ændring af trappeprofil, 

12.430 kr.) 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der 

skulle leveres en indvendig trappe som be-

skrevet på detailtegning 1.18. HE har for-

klaret, at trappen blev dyrere end firmaets 

oprindelige tilbud på grund af ændringer af 

profilen på håndlisten m.v. A har forklaret, 

at han holdt et møde med trappefirmaet for 

at sikre sig, at trappen blev som beskrevet, 

hvilket derefter skete. BH har ligeledes for-

klaret, at den leverede trappe svarer til de-

tailtegningen. Voldgiftsretten finder herefter 

ikke, at klageren har godtgjort, at han har 

krav på betaling af aftalesedlen. 

Ad aftaleseddel 34 (Endebund på tagren-

der, 2.135 kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. A har 

forklaret, at det er rigtigt, at han glemte at 

tegne tagrenden i smig og at dette gav eks-

traarbejde. Ø har anført, at der er tale om 

en lille afvigelse, som entreprenøren bør 

tåle, jf. kontraktens pkt. 4.3. Voldgiftsret-

ten finder, at der er tale om ekstraarbejde, 

som går ud over, hvad entreprenøren skal 

tåle. Klageren har derfor krav på betalin-

gen. 

Ad aftaleseddel 39 (Udskiftning af lofts-

trappe, 8.775 kr.) 

Det fremgår af projektet, at der til pulter-

rummet skulle monteres en loftslem med 

trappe betegnet Midt-made saX. 

HE har forklaret, at han leverede en trappe, 

som bygherre ikke fandt tilfredsstillende, 

hvorfor han måtte finde en anden, der var 

dyrere. A har forklaret, at den i projektet 

omtalte trappe var 3-delt med gelænder. 

HE leverede imidlertid en »hønsestige«, 

hvilket ikke var tilfredsstillende. Den 

trappe, som han derefter leverede, var 

bedre, men betydelig billigere end den 

trappe, som er anført i projektet. 

Voldgiftsretten finder ikke, at klageren har 

løftet bevisbyrden for, at han efter aftale 

har leveret en trappe af en højere kvalitet 

end foreskrevet i projektet. Han har derfor 

ikke krav på ekstrabetaling. 

Ad aftaleseddel 44 (Diverse vvs-arbejde, 

rest 12.666 kr.) 

Aftalesedlen vedrører merudgifter i forbin-

delse med levering af aftræksrør til gaspejs, 

indbygningsbrusearmatur samt køkkenar-

matur til indbygning. Indklagede har aner-

kendt udgiften på 8.000 kr. til køkkenarma-

turet, men gjort gældende, at de øvrige le-

verancer er en del af tilbuddet, som der 

derfor ikke kan kræves ekstrabetaling for. 

- - - har forklaret, at han ved tilbuddet 

havde forudsat det i projektet anførte 

stålaftræksrør. Den type pejs, som bygher-

ren valgte, krævede imidlertid et specielt 

aftræksrør, som var dobbelt så dyrt. Der 

var i projektet også anført et bestemt bru-

searmatur, men bygherren besluttede sig 

for en indbygningsmodel, hvilket kostede 

ekstra. BH har forklaret, at det af tegningen 

fremgik, at bruseren skulle være indbygget. 

Det fremgår af projektet, at der skulle op-

sættes en gaspejs inkl. stålrørsforing af 

skorsten. I byggemødereferater af 10. april, 

25. april og 4. maj er anmodet om oplys-
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ning om gaspejstype for bestemmelse af af-

træk. I byggemødereferat af 22. august er 

anført, at gaspejs vil blive afklaret efter 

mødet. Voldgiftsretten må herefter lægge - 

- -'s forklaring om, at den valgte pejs kræ-

vede et dyrere aftræksrør, til grund, og kla-

geren har derfor krav på betaling herfor. 

Vedrørende brusearmaturet bemærkes, at 

dette i projektet er angivet med vvs-nr., og 

det fremgår ikke af beskrivelsen og heller 

ikke tydeligt af detailtegningen, at der 

skulle ske indbygning af armaturet. Klage-

ren har derfor krav på betaling af ekstraud-

giften. 

Ad aftaleseddel 45 (Ændring af badeværel-

sesvæg og opsætning af ekstra gipsvinge 

ved vinskab i køkken 2.215 kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. Aftale-

sedlen lyder på 4.430 kr., men ifølge HE 

blev den efter forhandling reduceret til 

halvdelen. Hverken BH eller A har kunnet 

forklare nærmere herom. Projektbeskrivelse 

og tegninger indeholder ikke oplysning om 

gipsvinger i køkken. Klager findes derfor at 

have krav på ekstrabetaling herfor. 

Ad aftaleseddel 46 (Maling af sokkel på 

stuehus med sokkeltjære, 15.500 kr.) 

HE har forklaret, at maling af sokler ikke 

indgik i entreprisen, men han blev bedt om, 

at denne blev malet. BH har forklaret, at 

han mener at have betalt maleren direkte 

herfor. 

Det fremgår ikke af projektbeskrivelsen, at 

soklerne skulle males. I byggemødereferat 

af 15. oktober 2010 er anført, at soklen 

skulle males, inden brolægger skulle i gang. 

Det er endvidere anført, at maler har over-

taget arbejdet, og at aftaleseddel skal ju-

steres for det faktisk udførte. Herefter fin-

des det godtgjort, at klager har krav på be-

taling af ekstraarbejdet. 

Ad aftaleseddel 47 (opsætning af 6 stk. 

spot under baldakin over hoveddør, 4.174 

kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. Indkla-

gede har henvist til tegning 1.05 som støtte 

for, at arbejdet er en del af entreprisen. Det 

er ikke omtalt i beskrivelsen, at der skulle 

opsættes spots under baldakinen, og vold-

giftsretten finder ikke, at dette med til-

strækkelig tydelighed fremgår af tegningen. 

Kravet tages derfor til følge. 

Ad aftaleseddel 48 (forberedelse til portte-

lefon, 7.771 kr.) 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der 

skulle installeres samtaleanlæg ved have-

dør, hall og køkken, der kan åbne lås ved 

havedør. 

Der er enighed mellem parterne om, at der 

udgik arbejde, hvorefter der blev givet fra-

drag med 5.890 kr. ved aftaleseddel nr. 20. 

- - - har forklaret, at det var hele anlægget, 

og at bygherre i oktober skiftede mening og 

gerne ville have etableret anlægget allige-

vel. Det kunne ikke lade sig gøre at lægge 

det til køkkendøren, da gulvene var lagt, 

men han forberedte den indvendige instal-

lation og lagde et tomrør fra hoveddøren til 

indgangen, hvor søjlen skulle være. Han 

har senere set, at tomrøret er blevet revet 

over, formentlig af brolæggeren. Arbejdet 

blev dyrere, end hvis det var lavet som op-

rindelig planlagt, da byggeriet var langt 

fremme, og det var derfor mere tidskræ-

vende. BH har bestridt, at der er trukket 

rør, men hardwaren er opsat. Det var kun 

selve telefonen, som skulle udgå. 

I byggemødereferat af 10. april er der un-

der punktet økonomi anført, at der mangler 

en aftaleseddel indeholdende fradrag for 

»automatik ved el lås havedør, kamera + 

monitor« 
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I byggemødereferat af 15. oktober 2010 er 

anført: »Forberedelse til porttelefon skal 

udføres. A udarbejder skitse.« 

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 12.1, at der er trukket et tomrør 

på tværs af brostensbelægningen, at det er 

rykket over, og at der er placeret en dåse 

nederst på den ene portstolpe. 

Voldgiftsretten finder herefter at måtte 

lægge elektrikerens forklaring om det ud-

førte ekstraarbejde til grund, og klageren 

har derfor krav på betalingen. 

Ad aftaleseddel 50 (40 m ekstra stuk, 

19.294 kr.) 

Klager har forklaret, at der blev opsat eks-

tra stuk, men har ikke kunnet redegøre 

nærmere herfor. 

Det fremgår af såvel projektbeskrivelsen 

som tegningerne, at alle plane lofter skulle 

afsluttes med stuk. Voldgiftsretten finder 

det derfor ikke bevist, at klageren har krav 

på ekstrabetaling herfor. 

Ad aftaleseddel 51 (Montering af jern-

ramme, 1.135 kr.) 

Aftalesedlen vedrører efter sit indhold en 

jernramme til bæring af en plade i badevæ-

relset i stueetagen. HE har forklaret, at den 

skulle bære en lille hylde. Det fremgår af 

projektbeskrivelsen, at badeværelsesinven-

tar er bygherreleverance inkl. montering. 

Udgiften til jernrammen må anses som en 

del heraf. Klageren har derfor krav på beta-

lingen. 

Ad aftaleseddel 55 (omlægning af installa-

tion til 2 stk. loftudtag, 3.806,50 kr.) 

- - - har forklaret, at han efter anvisning af 

A opsatte 2 rosetter i stuen. Senere kom 

bygherren og bad om at få dem flyttet, 

hvilket han gjorde og derfor krævede ekstra 

betaling for. 

Elektrikerens forklaring støttes af beskrivel-

sen i aftalesedlen, og voldgiftsretten finder 

derfor, at klager har krav på ekstrabetaling. 

Ad aftaleseddel 57 (levering og montering 

af indmuringsbatteri i køkken, 11.250 kr.) 

Indklagede har under hovedforhandlingen 

anerkendt dette krav. 

Ad aftaleseddel 58 (leveret nicheglasdør, 

6.750 kr.) 

Det er ubestridt, at klageren har leveret en 

glasdør til badeværelset. BH har anført, at 

den var en del af projektet, og at den i øv-

rigt var forkert. 

Levering af nicheglasdør ikke nævnt i be-

skrivelsen. Efter voldgiftsrettens opfattelse 

foreligger der derfor en merydelse, som 

klager kan kræve betaling for med det an-

førte beløb. 

Ad aftaleseddel 60 (Leveret 2 stk. glashyl-

der m. 8 stk. forkromet holder, 1.500 kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. Der er 

tale om badeværelsesinventar, som ifølge 

projektbeskrivelsen er bygherreleverance. 

Klageren har derfor krav på ekstrabetaling 

herfor. 

Klagerens tilgodehavende for bestridte eks-

traarbejder udgør således 134.767,50 kr. + 

moms = 168.459,37 kr. 

Klagerens samlede tilgodehavende kan her-

efter opgøres således: 

193.930,25 kr. + 168.459,37 kr. + 

113.536,87 kr. - 9.100 kr. = 466.826,49 

kr. 

Indklagedes krav: 

Fradrag i entreprisesummen for ikke ud-

førte arbejder 

5. Oprydning, 45.000 kr. + moms 

Indklagede har påstået, at entreprisesum-

men skal fradrages en udgift på 45.000 kr., 

som er afholdt den 22. november 2010, 

som efter indklagedes opfattelse vedrører 
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arbejder, der hørte under klagerens entre-

prise. Klageren har anerkendt udgiften til 

gravning af en kabelrende. Voldgiftsretten 

finder, at indklagede derudover har krav på 

betaling af udgiften til levering af 2 brønd-

dæksler og oprydning, idet det fremgår af 

mange byggemødereferater, at klageren 

blev opfordret til at sørge for oprydning, 

hvilket ikke skete. Indklagede har derfor 

krav på fradrag på 13.000 kr. + moms. 

Med hensyn til posten vedrørende funda-

ment til skur og fliser i forbindelse hermed 

bemærkes, at - - - har forklaret, at de af-

talte med bygherren, at han lod dette ud-

føre, og at de i stedet fjernede en bambus-

hæk samt træstød og lignende på grunden. 

A har forklaret, at det var BH selv, der pri-

mært entrerede om disse arbejder. Vold-

giftsretten finder det derfor ikke godtgjort, 

at indklagede har krav på betaling af denne 

post. De øvrige poster ses ikke mod klage-

rens benægtelse at vedrøre dennes ar-

bejde. 

6. Manglende etablering af fliser i garage, 

36.560 kr. + moms 

Indklagede har krævet et fradrag som følge 

af, at der ikke blev lagt fliser i garagen, 

uanset dette fremgår af projektbeskrivel-

sen. 

HE og - - - har forklaret, at de manglende 

fliser skyldes en aftale med tilsynet om, at 

garagen skulle gøres ca. 2 m2 større, hvil-

ket kunne gøres udgiftsneutralt ved, at gul-

vet blev ændret til glittet beton. Det er rig-

tigt, at dette medførte, at gulvet ikke fik 

fald, men de var enige om, at det var uden 

betydning, idet der ikke ville kunne etable-

res meget fald på grund af den lave højde. 

A har bestridt, at han har indgået en sådan 

aftale. 

Voldgiftsretten finder, at - - -'s forklaring 

støttes af, at det har formodningen imod 

sig, at en udvidelse med 2 m2 ikke resulte-

rede i et ekstrakrav. Der er endvidere tale 

om et umiddelbart synligt forhold, der i gi-

vet fald dels burde have været påtalt under 

arbejdets udførelse af tilsynet, dels burde 

have fremgået af A's mangelopgørelse af 

21. februar 2011, der blandt andet om-

handler forhold ved garagen, hvilket det 

ikke gør. Voldgiftsretten tager derfor ikke 

kravet til følge. 

7.8 spot i udhæng, som ikke er udført, 

6.500 kr. + moms 

Som anført under aftaleseddel nr. 47 ved-

rørende installationen finder voldgiftsretten 

ikke, at det med den fornødne tydelighed 

fremgår af projektet, at disse spots indgik 

heri. Kravet tages derfor ikke til følge. 

8. Stenplader i badeværelse, 17.800 kr. + 

moms 

- - - har forklaret, at badeværelset blev 

ændret, idet han kunne skaffe ølandsfliser, 

som kostede 1400 kr. mere pr. m2 end de 

klinker, som var anført i projektet, hvilket 

var favorabelt. Han aftalte derfor med byg-

herre, at de ændrede badeværelset såle-

des, at der blev lagt ølandsfliser på gulvet, 

mens han opsatte hvide fliser i brusenichen, 

hvorved ændringen kunne holdes prisneu-

tral. Bygherre fortrød senere de hvide fliser, 

som derefter blev taget ned, og i stedet 

blev der opsat filt. BH har forklaret, at det 

er rigtigt, at der blev lagt ølandsfliser i ba-

deværelset, men han mener ikke, at sten-

pladerne indgik i denne aftale. 

I byggemødereferat nr. 16 er anført, at 

»Ølandsfliser som - - - har fremvist for BH 

er prisneutral … - - - kommer med eksem-

pler på fliser til brusenicher - er godkendt«. 

Der er ikke anført under økonomiposten, at 

der skulle gives fradrag for stenpladerne. 

Voldgiftsretten finder herefter at måtte 

lægge - - -'s forklaring til grund, og indkla-

gede har derfor ikke krav på fradraget. 

9. Stik, der mangler at blive udført, 13.000 

kr. + moms 

Kravet skyldes, at der er opsat 26 stik min-

dre end medregnet i tilbud. - - - har forkla-

ret, at det er korrekt, der er opsat 26 stik 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 261 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

mindre end oprindelig anslået. Der blev ud-

arbejdet en elplan sammen med - - - og 

BH. 

Det fremgår af byggemødereferat nr. 10, at 

elinstallationer, placering af stik og udtag 

blev gennemgået med - - - og BH. Det er 

ubestridt, at der er opsat det ønskede antal 

stik, og kravet er først gjort gældende den 

17. september 2012, uanset antallet af stik 

er let konstaterbart. Kravet tages ikke til 

følge. 

Indklagedes mangelkrav: 

Voldgiftsretten bemærker generelt, at par-

terne ikke har fulgt entrepriseaftalen og AB 

92 fuldt ud, idet der ikke ved afleverings-

forretningen er udfærdiget en af begge par-

ter underskrevet afleveringsprotokol, hvori 

er optegnet de mangler, som bygherren har 

konstateret, og entreprenørens eventuelle 

bemærkninger hertil, jf. AB 92 § 29, lige-

som der heller ikke er afholdt 1-års gen-

nemgang, jf. § 37. 

Ved vurderingen af, om der i de tilfælde, 

hvor der foreligger en mangel, også er re-

klameret inden for rimelig tid, efter at 

manglen er eller burde være opdaget, jf. § 

32, stk. 2, tager voldgiftsretten derfor ud-

gangspunkt i den liste, som er udfærdiget 

af A den 21. februar 2011, idet voldgiftsret-

ten finder, at umiddelbart synlige mangler 

burde være opdaget ved afleveringsforret-

ningen eller i rimelig tid herefter. Det er så-

ledes voldgiftsrettens opfattelse, at der ved 

synlige mangler, hvor reklamation først er 

sket ved fremsendelse af syns- og skønste-

maet i efteråret 2012, ikke er sket rettidig 

reklamation, medmindre særlige forhold gør 

sig gældende. 

1. Garagesokkel, 7.500 kr. 

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 1.4., at garagesoklen ikke er ud-

ført håndværksmæssig korrekt, idet der er 

pudset til terræn med en vandsugende 

mørtel. Indklagedes krav tages derfor til 

følge. 

3. Tegl på tage, 138.000 kr. 

Skønsmanden har under besvarelsen af 

spørgsmål 3 konstateret mangler i form af, 

at rygningsstenene ligger for højt, hvilket 

har resulteret i revnedannelser. Endvidere 

er der enkelte tagstensrækker, som ikke 

ligger med lige flugter samt afskalninger i 

overgangen mellem tagsten og skorsten. 

For så vidt angår rygningsstenene, fremgår 

det af byggemødereferaterne, at taget 

skulle godkendes af A, inden stilladset blev 

fjernet. Han har forklaret, at han ikke be-

mærkede, at der var noget galt med ryg-

ningen. Voldgiftsretten finder herefter, at 

udførelsen af rygningen må anses for god-

kendt af tilsynet, og der foreligger herefter 

ikke en mangel, jf. AB 92, § 30. 

Opretningen af enkelte tagstensrækker er 

konstateret i forbindelse med mangelgen-

nemgangen den 21. februar 2011 og ifølge 

A's notater henskudt til udførelse i forbin-

delse med 1-årsgennemgangen, som ikke 

blev afholdt. Klager har derfor bevaret sin 

afhjælpningsret. Det øvrige forhold findes 

efter voldgiftsrettens opfattelse at have væ-

ret synlige i forbindelse med mangelgen-

nemgangen, og der er således ikke rekla-

meret rettidigt. Voldgiftsretten finder heref-

ter, at indklagede har krav på et forholds-

mæssigt afslag, der svarer til klagerens be-

sparelse ved ikke at have udført arbejdet, 

og tilkender indklagede et beløb, der skøns-

mæssigt fastsættes til 25.000 kr., der ikke 

tillægges moms. 

4. Vandforsyning i garage, 29.750 kr. 

Kravet er anerkendt af klager under hoved-

forhandlingen. 

5. Frontespicer på sydfacade og sidebyg-

ning, 149.500 kr. 

Indklagede har gjort gældende, at det er en 

mangel, at ikke alle frontespicer er udført i 

et stykke. 

Voldgiftsretten finder ikke, at det af pro-

jektbeskrivelsen eller tegningerne klart 
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fremgår, at disse skulle udføres i et stykke. 

Hertil kommer, at forholdet under opsæt-

ningen har været umiddelbart synligt, og A 

har forklaret, at han ikke anså det for en 

mangel. Voldgiftsretten finder derfor ikke, 

at der foreligger en mangel. 

6. Tag grovkøkken, 3.750 kr. 

Kravet er anerkendt af klager og fratrukket 

i dennes påstand. 

7. Afløb under fyr, 4.400 kr. 

Klager har ikke bestridt, at der skal ske af-

hjælpning, men bestridt kravets størrelse. 

Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at 

tilsidesætte det af skønsmanden anførte 

beløb. Kravet tages til følge. 

9. Dilatationsfuge mellem hovedbygning og 

sidebygning, 4.150 kr. 

Selvom det efter - - -'s forklaring må læg-

ges til grund, at fugerne er udført af en fu-

gemand, findes de efter skønsmandens be-

sigtigelse ikke at være korrekt udførte. Kra-

vet tages derfor til følge. 

10. Fortovsbelægning m.v. 10.200 kr. 

Indklagede har anført, at der er mangler i 

form af 19 knækkede fortovsfliser, lunke 

foran garagen samt opretning af brosten 

mellem indgangssøjlerne, som hidrører fra 

klagerens maskiner m.v. 

Skønsmanden har konstateret 12 knæk-

kede fortovsfliser samt lunke foran garagen 

og mellem søjlerne. Han har endvidere for-

klaret, at der var foretaget udskiftning af 

nogle fliser. Det fremgår af mangellisten af 

21. februar 2011, at der var konstateret 19 

knækkede fliser, hvoraf klageren aner-

kendte 9-12 som hidrørende fra entrepri-

sen. - - - har forklaret, at han udskiftede de 

fliser, som de havde ødelagt. 

Henset til at der efterfølgende har været fo-

retaget anlægsarbejder m.v. på ejendom-

men, finder Voldgiftsretten ikke, at indkla-

gede har godtgjort, at de nu konstaterede 

forhold kan henføres til klagers arbejde. 

Kravet tages derfor ikke til følge. 

12. Ledning til el-lås og samtaleanlæg, 

15.900 kr. 

Indklagede har krævet betaling for etable-

ring af en ledning til el-lås og samtalean-

læg. Der henvises til bemærkningerne ved-

rørende aftaleseddel 48, hvorefter der er 

udført det arbejde, som var aftalt mellem 

parterne. Kravet tages derfor ikke til følge. 

14. Kviste på sidebygning, 90.000 kr. 

Indklagede har gjort gældende, at der fore-

ligger en mangel, idet kvistene ikke er ud-

ført som projekteret. 

Voldgiftsretten finder under henvisning til 

A's forklaring, at det udførte arbejde er 

godkendt af indklagedes tilsyn under udfø-

relsen. Der er derfor ikke grundlag for det 

rejste krav. 

15. Varmeforsyning, 5.000 kr. 

Der er lavet en el-plan og efter forklarin-

gerne samt oplysningen i byggemødereferat 

nr. 10 må det lægges til grund, at placering 

af termostater er sket efter aftale med - - - 

og BH. Kravet tages derfor ikke til følge. 

17. Ventilationsmotor til bruseniche, 2.000 

kr. 

Kravet er anerkendt af klager og fratrukket 

i dennes påstand. 

18. Automatik varmeanlæg, 4.600 kr. 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der 

skulle installeres automatik på varmean-

lægget, som muliggjorde fjerntænding via 

mobiltelefon. Skønsmanden har under un-

der afhjemlingen forklaret, at det er og var 

muligt at foretage denne installation. Kra-

vet tages derfor til følge. 

19. Montering af udendørslys, 34.400 kr. 

- - - har forklaret, at der var trukket kabler 

i forhaven men ikke i bedene på grund af 

vinteren. Det var meningen, at arbejdet 
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skulle færdiggøres om foråret. Spots skulle 

leveres af BH. Skønsmanden har bekræftet, 

at der er trukket kabler, men han kunne 

ikke se, hvor de endte i huset. 

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, 

at der mangler kabelføring til 5 spots og 

montering af 8 udendørs spots. Prisen her-

for ansættes skønsmæssigt til 18.000 kr. 

inkl. moms. 

20. Gulv og fundament i skur, 62.000 kr. 

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, 

at arbejdet med etablering af fundament og 

gulv for et skur blev udført af firmaet - - - 

og udgik efter aftale mellem parterne mod 

udførelsen af andre arbejder, jf. ovenfor 

under pkt. 1. Indklagedes krav tages derfor 

ikke til følge. 

21. Opkant ved bruseniche, 3.750 kr. 

Kravet er anerkendt af klager med det kræ-

vede beløb og fratrukket i dennes påstand. 

22. Tilmuret vindue i østgavl, 5.000 kr. 

Efter skønsmandens erklæring foreligger 

der en mangel ved vinduet, da det ikke kan 

åbnes. Voldgiftsretten finder imidlertid, at 

der er tale om et umiddelbar konstaterbart 

forhold, som der først er reklameret over 

den 17. september 2012, hvilket ikke er in-

den for rimelig tid. Kravet afvises derfor. 

25. Glasdøre, 5.400 kr. 

Skønsmanden har konstateret, at der ikke 

er monteret låsekasser og greb på 3 udven-

dige glasdøre, uanset dette fremgik af pro-

jektbeskrivelsen. Han har anslået udbed-

ringsudgiften til 5.400 kr. Det er ubestridt, 

at grebene skulle leveres af indklagede, 

hvorfor udbedringsudgiften nedsættes til 

2.500 kr. inkl. moms. 

26. Dør mellem entre og stue, 1.250 kr. 

HE har forklaret, at der ikke er monteret 

bøsninger i gulvet, fordi BH ikke ønskede 

indgreb i gulvene. BH har bestridt dette. 

Voldgiftretten finder, at i det omfang der 

foreligger en mangel, kunne denne være 

konstateret i forbindelse med mangelgen-

nemgangen den 21. februar 2011. Indkla-

gede har først reklameret den 17. septem-

ber 2012, hvilket ikke kan anses for inden 

for rimelig tid. Kravet tages derfor ikke til 

følge. 

27. Dør til grovkøkken, 1.875 kr. 

På grundlag af den fremlagte korrespon-

dance mellem HE og tilsynet må det efter 

voldgiftsrettens opfattelse lægges til grund, 

at leveringen af hængsler var en bygherre-

leverance, og der udestår således alene 

montering af de korrekte hængsler på en 

dør. Prisen herfor ansættes skønsmæssigt 

til 500 kr. inkl. moms. 

28. Trappe, 5.000 kr. 

Voldgiftretten bemærker, at i det omfang, 

der er trin, der knirker mere end forvente-

ligt, skyldes dette, at der er begået fejl ved 

monteringen. Det er ikke et forhold, som 

udvikler sig, men er umiddelbart konstater-

bart og kunne derfor være konstateret i for-

bindelse med mangelgennemgangen den 

21. februar 2011. Indklagede har reklame-

ret den 17. september 2012, hvilket ikke er 

inden for rimelig tid. Kravet tages derfor 

ikke til følge. 

29. Kloak m.v., 224.500 kr. 

Indklagede har begrundet dette krav i, at 

kloakanlægget ikke er udført i overens-

stemmelse med projektet, hvilket indebæ-

rer, at der ikke kan ske en separation af 

kloakvand og regnvand, som på længere 

sigt vil kunne medføre nedsættelse af ejen-

domsskatterne. Det er også uhensigtsmæs-

sigt, at kloakledningen går gennem havean-

lægget. Ændringerne er ikke aftalt med BH. 

Det er korrekt, at der var en gasledning, 

som der skulle ændres, idet den gik gen-

nem samlebrønden. Efter at et nedløb blev 

ført til kloakken og ikke længere løb direkte 

ud på jorden, fungerer anlægget. 
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- - - har forklaret, at han udførte kloakan-

lægget. Det blev ikke udført som projekte-

ret, idet der i den eksisterende brønd, som 

havde tilslutning til kloakanlægget i vejen, 

og som lå midt for garagen, gik en gasled-

ning igennem og ind under garagen. Den 

skulle lægges om, og blev lagt højre om. 

Samtidig blev kloakledningen lagt venstre 

om, idet der udover gasledningen også løb 

en el-ledning tæt på skellet. Der skal være 

1 m mellem parallelle ledninger. Ændrin-

gerne blev aftalt med A og - - -. Ingeniø-

ren, der havde lavet projektet, blev ikke til-

kaldt. De 4 snydebrønde blev ikke lavet, 

fordi brolæggeren frarådede det og fore-

slog, at man i stedet lavede et ensidigt fald 

mod græsplænen, så regnvandet kunne ud-

nyttes. Aquadrænet og en rensebrønd blev 

heller ikke lavet. Ændringerne blev efter af-

tale med BH byttet ud med forskelligt ar-

bejde som fældning af træer, reparation af 

et raftehegn og fjernelse af stød. Det var 

ikke ham, men - - -, som lavede aftalerne, 

og han lavede også en as-built tegning, der 

blev indsendt til kommunen og afleveret til 

tilsynet. Det er korrekt, at højvandslukket i 

bryggerset ikke er lovligt efter 2012, men i 

2010 måtte man gerne lave det. 

A har forklaret, at han ikke har forstand på 

kloak og ikke traf beslutning om ændrin-

gerne. 

I byggemødereferat af 24. maj 2010 er an-

ført: »skal kloakbrønde i gårdhave flyt-

tes/ændres/sløjfes efter haveplan er udar-

bejdet.« Det er videre anført, at A og BH 

skulle tage stilling hertil. Det er endvidere 

anført i byggemødereferat af 3. oktober og 

senere, at afløb til brønde skulle laves om 

på grundet fejludførsel. 

Voldgiftsretten bemærker, at udførelse af et 

nyt kloakanlæg tager nogen tid, og det må 

have været åbenbart for både tilsynet og 

BH, der dagligt kom på pladsen, at der 

skete ændringer i forhold til det oprindelige 

projekt. Der er hverken i Ø's mail af 23. de-

cember 2010 eller A's mangelliste af 21. fe-

bruar 2011 anført, at kloakanlægget ikke 

var kontraktmæssigt udført. Efter den af - - 

- afgivne forklaring finder voldgiftsretten 

herefter ikke bevist, at der foreligger en 

mangel, idet anlægget ifølge skønsmanden 

i øvrigt fungerer tilfredsstillende. 

30. Ølandsfliser, 14.500 kr. 

Skønsmanden har konstateret, at ølandsfli-

serne omkring trappen ved grovkøkkenet 

smuldrer, hvilket er en mangel, som må 

henføres til klagerens forhold. Voldgiftsret-

ten finder det sandsynligt, at manglen, som 

forklaret af BH, har udviklet sig over tid, 

hvorfor der er reklameret rettidigt. Indkla-

gedes krav tages derfor til følge. 

32. Dør til arbejdsværelse, 8.400 kr. 

Ifølge projektet skulle døren til et arbejds-

værelse være en lyddør, hvilket den ikke 

er. Der foreligger derfor en mangel. Der er 

reklameret den 17. september 2012. For-

holdet er let konstaterbart, og voldgiftsret-

ten finder derfor ikke, der er reklameret in-

den for rimelig tid. Kravet tages ikke til 

følge. 

33. Vindue i pejsestue, 9.000 kr. 

Efter skønsmandens besvarelse, hvorefter 

der udelukkende er tale om et forhold af vi-

suel karakter, finder voldgiftsretten ikke, at 

vinduet kan anses for mangelfuldt. Kravet 

tages derfor ikke til følge. 

35. Udvendige døre, 79.750 kr. 

Indklagede har som begrundelse for kravet 

anført, at de leverede yderdøre ikke er kon-

traktmæssige, idet det af projektbeskrivel-

sens rettelsesblad fremgår, at yderdøre skal 

være i hårdt træ. Fyldningerne i yderdørene 

er imidlertid lavet i HDF-plader. HE har ikke 

bestridt, at fyldningerne ikke er udført i 

hårdt træ, men anført at dette er sket efter 

aftale mellem A og producenten. 

A har bekræftet, at han deltog i et møde 

med producenten af døre og vinduer. Han 

husker ikke, om han modtog kopi af en or-

drebekræftelse den 25. marts 2010. Han 
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husker heller ikke, om de aftalte, at fyldnin-

gerne i yderdørene skulle udføres i HDF-

plader, men efter hans opfattelse vil det 

ikke være en mangel, da dørene skulle ma-

les, og HDF-plader er almindelig anvendt 

hertil. 

Det fremgår af byggemødereferat af 11. 

marts 2010, at der har været holdt møde 

med vinduesproducenten, og at vinduesde-

taljer skulle fremsendes af A. Det er endvi-

dere oplyst, at hoved- og havedør leveres 

med sort grundmaling. I byggemødereferat 

af 21. marts, der vedrører byggemødet 

torsdag den 17. marts 2010 (skal rettelig 

være 16. marts 2010) er anført: »Der af-

holdes møde omkring vinduer onsdag kl. 

9.00 aktion BH, A, - - -«. Der er således til-

syneladende holdt 2 møder angående døre 

og vinduer, hvori A har deltaget. Endvidere 

er fremlagt kopi af en mailkorrespondance, 

hvorefter producenten sendte kopi af ordre-

bekræftelse samt profiltegninger direkte til 

A den 25. marts 2010 med anmodning om 

godkendelse. A svarede samme dag, at de-

taljerne kunne godkendes. Endvidere er 

fremlagt den endelige ordrebekræftelse, 

hvori tydeligt er angivet, at fyldninger vil 

blive udført i HDF-plader. 

Selvom ordrebekræftelsen er dateret den 

31. marts 2010, finder voldgiftsretten det 

ubetænkeligt at lægge til grund, at de leve-

rede døre har været i overensstemmelse 

med de aftaler, som A indgik på bygherrens 

vegne. Kravet tages derfor ikke til følge. 

40. Overvågningsudstyr, 68.750 kr. 

Ifølge projektbeskrivelsen skulle der instal-

leres overvågningsanlæg. Det fremgår af 

projektet, at alarmanlægget inkl. kompo-

nenter skulle leveres af alarmfirmaet, mens 

elektrikeren skulle foretage installationerne. 

Voldgiftsretten lægger til grund, at dette ar-

bejde ligesom en del andet udvendigt el-ar-

bejde blev udskudt til foråret, jf. herved be-

skrivelsen af manglende udendørsbelysning 

i A's notat af 21. februar 2011. Voldgiftsret-

ten finder på denne baggrund, at indkla-

gede har krav på dækning af udgiften til in-

stallering, som skønsmæssigt ansættes til 

12.500 kr. inkl. moms 

41. Toilet i stueplan, 18.200 kr. 

Skønsmanden har konstateret en mangel i 

form af, at ventilation fra et toilet ikke er 

ført gennem væggen som vist på en teg-

ning eller gennem taget som anført i pro-

jektbeskrivelsen. 

Voldgiftsretten er enig i, at der foreligger en 

mangel. Der er imidlertid tale om et let 

konstaterbart forhold, idet aftrækket eller 

udsugning med kobberhætte er umiddelbart 

synlig. Der er reklameret den 17. septem-

ber 2012, hvilket ikke er inden for rimelig 

tid, efter at manglen burde være opdaget. 

Kravet tages derfor ikke til følge. 

43. Sokkel på søjler ved havegang, 4.750 

kr. 

Skønsmanden har konstateret pudsafskal-

ninger på indgangssøjlernes sokler, hvilket 

tyder på, at der er anvendt vandsugende 

puds. Det fremgår af sagens korrespon-

dance og de afgivne forklaringer, at - - - ef-

ter aftale med BH, og uden at HE var invol-

veret, har genopført søjlerne. Voldgiftsret-

ten finder derfor, at indklagede må rette sit 

mangelkrav direkte til - - -. 

44. Opbygning af facader, 412.500 kr. 

Indklagede har gjort gældende, at faca-

derne ikke er kontraktmæssigt udførte og 

derfor mangelfulde. 

Af projektbeskrivelsen fremgår: »Alle faca-

der pudses og finpudses med indfarvet hy-

draulisk kalkmørtel fra Jura kalk«. 

Skønsmanden har konstateret, at der er 

grovpudset med cementbaserede materia-

ler, mens der er finpudset med hydraulisk 

Jura kalk. Skønsmanden har oplyst, at så-

vel kombinationen som udførelsen er hånd-

værksmæssig korrekt og i overensstem-

melse med normal standard. 
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A har forklaret, at det var hans hensigt, at 

der skulle bruges indfarvet Jura kalk til 

både grov og finpudsning, fordi det tidligere 

var anvendt på huset. 

Ved vurderingen af, om facadebehandlingen 

er kontraktmæssig, lægger voldgiftsretten 

vægt på, at projektbeskrivelsen er tvetydig. 

Henset til, at anvendelsen af cementmørtel 

under Jura kalk er sædvanlig, finder vold-

giftsretten, at det klart burde have frem-

gået af projektet, hvis anvendelsen af Jura 

kalk som både grov- og finpuds var tilsig-

tet. Hertil kommer, at der er tale om et 

særdeles synligt arbejde, og både grov-

pudsning og tørring tager nogen tid, hvorfor 

tilsynet burde have stoppet arbejdet, så-

fremt man mente, at der forelå en væsent-

lig afvigelse fra projektet. Voldgiftsretten 

tager derfor ikke kravet til følge. 

45. Gulvkonstruktion 1. sal, 36.000 kr. 

Kravet begrundes i, at ingeniørbeskrivelsen 

ikke er fulgt med hensyn til gulvkonstrukti-

onen i sidebygningens 1. sal. 

I ingeniørbeskrivelsen er anført: »I side-

bygningens gulvkonstruktion på 1. sal skal 

indgå 22 mm gulvspånplade med limede 

fer-not samlinger.« 

I projektbeskrivelsen er anført under gulve: 

»Varmefordelingsbakker monteres i samråd 

med tømrer, der monterer 25 mm forskal-

ling for bakker. Dette gælder i stueetage og 

for 1. sal«. 

HE har forklaret, at ændringen skete efter 

aftale med A, idet de anså det for bedre for 

varmefordelingen. 

A har forklaret, at han ikke husker, om de 

drøftede gulvet på 1. salen, men det er ef-

ter hans opfattelse udført korrekt. 

Voldgiftsretten finder, at der er uoverens-

stemmelse mellem ingeniør- og projektbe-

skrivelsen, ligesom udførelsen er godkendt 

af tilsynet. Kravet tages derfor ikke til 

følge. 

Dagbodskrav, 385.000 kr. 

Indklagede har krævet dagbøder for perio-

den 15. september 2010 til 22. december 

2010, hvor arbejdet blev afleveret. 

Der fremgår af entreprisekontrakten, at ar-

bejdet skulle afleveres den 1. september 

2010. Denne frist blev senere forlænget til 

15. september 2010. Det fremgår af entre-

prisekontrakten, at entreprenøren har ret til 

forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af 

arbejdet, der er en følge af blandt andet 

ændringer i arbejdets art og omfang, som 

kræves af bygherren, bygherrens forhold 

eller anden entreprenørs forhold, etc. I til-

fælde af entreprenørens ansvarspådrag-

ende forsinkelse i forhold til den endelige 

afleveringsdato, betaler entreprenøren en 

dagbod på 1 promille af entreprisesummen 

ekskl. moms pr. arbejdsdag, jf. entreprise-

kontraktens pkt. 6.5. 

Det følger af AB 92, § 2, stk. 2, at udbuds-

materialet skal være entydigt og således 

udformet, at der er klarhed over ydelsernes 

omfang og indhold. Voldgiftsretten finder, 

at udbudsmaterialet i denne sag har været 

ufuldstændigt, idet en række detailspørgs-

mål, som var af stor betydning for bygher-

ren, der efterfølgende skulle bo i huset, 

ikke var afklaret, inden arbejdet gik i gang. 

Det fremgår endvidere af byggemøderefe-

raterne, at tidsplanen fra begyndelsen var 

stram. Klageren gjorde ved mail af 24. juni 

2010 opmærksom på, at den omstændig-

hed, at man var nødt til at afvente bygher-

rens beslutninger på en række detaljer, for-

sinkede tidsplanen. Det samme skete ved 

mail af 26. juli 2010, 20. august 2010, 23. 

august 2010, 2. september 2010, 10. sep-

tember 2010 samt 13. september 2010, 

hvoraf fremgik, at man ikke var i stand til 

at levere døre til huset, idet de afventede 

hængsler, som på bygherrens foranledning 

var bestilt i Italien. Der er ikke fremlagt 

svar på disse mails, der må forstås som an-

modning om tidsfristforlængelse på grund 

af bygherrens forhold. Derimod blev det i 

byggemødereferat af 30. august 2010 an-

ført, at aflevering var rykket fra uge 31 til 

uge 37, og at »Bygherre havde godkendt 
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en senere aflevering til uge 37 og varsler 

sin ret til dagbodsbetaling«. BH har forkla-

ret, at han rykkede afleveringen fra 1. sep-

tember til 14. september, fordi han havde 

været længe om at vælge farven til huset, 

men i øvrigt mener han ikke, at det var 

hans forhold, som forsinkede projektet. 

Voldgiftsretten finder efter indholdet af de 

anførte mails sammenholdt med de afgivne 

forklaringer, at entreprenøren havde krav 

på tidsfristforlængelse ud over den 14. sep-

tember. Hertil kommer, at bemærkningen i 

byggemødereferatet, der blev stående 

uændret resten af byggeperioden, ikke på 

en utvetydig og konkret måde angiver, at 

bygherren gør krav på dagbøder fra et be-

stemt tidspunkt. Endelig bemærkes, at byg-

herren også efter 14. september 2010 

iværksatte ekstraarbejder. Voldgiftsretten 

finder herefter ikke, at indklagede har krav 

på dagbøder. 

Indklagede har herefter krav på et afslag 

for mangler på 139.650 kr. 

Voldgiftsrettens sammenfatning: 

Efter det ovenanførte har klageren krav på 

betaling af 466.826 kr. med fradrag af 

139.650 kr. for mangler svarende til 

327.176 kr. med renter fra den 21. decem-

ber 2010. 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt. Det bemærkes, at der ved fastsæt-

telsen af sagsomkostninger er taget hensyn 

til, at skønsforretningerne og forhandlin-

gerne herom har været tidskrævende. 

Særligt for så vidt angår de af indklagede 

afholdte omkostninger til syn og skøn be-

mærkes, at disse afholdes endeligt af 

denne. 

Thi bestemmes: 

BH A/S skal betale 327.176 kr. med renter 

fra den 21. december 2010 til HE A/S. 

BH A/S skal endvidere betale 140.000 kr. i 

sagsomkostninger til HE A/S. 

Herudover skal BH A/S betale udgifterne til 

syn og skøn samt udgifterne til voldgiftsret-

ten efter nærmere opgørelse og påkrav fra 

Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen skal opfyldes inden 14 dage fra 

dens modtagelse.
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Har en entreprenør en rådgivningspligt?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.20.1 

Som gengivet i TBB 2021.182 / C-15272 

Bygherre BH (advokat Peter Tornvig Frue-

lund) mod Entreprenør E (advokat Maria 

Toft Calundan) 

1. Indledning 

Mellem klageren, bygherre BH, og indkla-

gede, entreprenør E, er der opstået en tvist 

om mangler ved asfaltbelægning på en 

ejendom beliggende i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med direktør, akademiingeniør 

Jan Erik Rosen, ingeniør Kai Nicolaisen og 

landsdommer Henrik Estrup, med sidst-

nævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

BH har nedlagt påstand om, at E skal betale 

285.640 kr. eksklusive moms, subsidiært et 

efter voldgiftsrettens skøn mindre beløb, 

med procesrente fra sagens anlæg. 

E har nedlagt påstand om frifindelse, subsi-

diært mod betaling af et mindre beløb. 

Hovedforhandling har fundet sted den 29. 

september 2020 på Hotel …. 

[I alt 7 personer] har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. Skønsmanden, 

Jens Preben Pedersen, blev endvidere af-

hjemlet. 

I forbindelse med at sagen blev optaget til 

kendelse, blev det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden gengivelse af for-

klaringerne og proceduren, men alene med 

gengivelse af parternes påstande og vold-

giftsrettens resultat og begrundelsen her-

for. 

3. Sagsfremstilling 

Henholdsvis den 4. juni 2013 og 10. februar 

2014 afgav E tilbud på belægningsarbejder 

på BH's ejendom på …vej 4 i …. 

I tilbuddene var taget forbehold mod sæt-

ninger og revnedannelser, der kunne henfø-

res til det underliggende lag. 

Den 14. maj 2014 udstedte E en ordrebe-

kræftelse, ifølge hvilken E skulle påføre et 

nyt asfaltslidlag med Flexfalt S type 6 gra-

nit inkl. opretning på et nærmere angivet 

antal m2 for 62,00 kr. pr. m2. Hertil kom 

en række yderligere ydelser, herunder fjer-

nelse af fliser og lægning af stabilgrus og et 

nyt asfaltbærelag på et nærmere angivet 

areal. I ordrebekræftelsen var forbeholdet i 

tilbuddene mod sætninger og revner, der 

kan henføres til det underliggende lag, gen-

taget. 

Asfaltarbejdet blev udført i juni 2014. 

Ved mail af 24. juli 2014 reklamerede BH 

over asfalten. Reklamationen blev i den føl-

gende tid fastholdt og udvidet. Der var dia-

log mellem parterne, og der blev udtaget 

prøver, men parterne nåede ikke til enig-

hed. 

Der blev herefter afholdt syn og skøn, og 

skønsmanden, Jens Preben Pedersen, har 

afgivet skønserklæring af 20. februar 2017 

og flere supplerende erklæringer. 

Ved mail af 13. juni 2019 fra E's advokat, 

advokat Henrik Søndergaard, fremsendte E 

et tilbud om forlig. 

Forligstilbuddet blev besvaret ved mail af 

19. august 2019 fra BH's advokat, advokat 

Peter Tornvig Fruelund, der afslog E's for-

ligsforslag og i stedet fremsatte et alterna-

tivt forslag. Forslaget angik asfaltarbejder 

på 2 arealer benævnt areal 1 og areal 2, 

der var vist på et vedhæftet rids (ekstrak-

ten side 45). Det alternative forligsforslag 

blev ikke accepteret. 
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BH indhentede herefter tilbud af 30. okto-

ber 2019 fra … A/S på asfaltreparationer på 

de nævnte 2 arealer betegnet som areal 1 

og areal 2. Ifølge tilbuddet skulle der bl.a. 

ske fjernelse af det eksisterende asfaltslid-

lag og asfaltbærelag, og der skulle ske ud-

lægning af nyt bære- og slidlag. Tilbudspri-

sen udgjorde 285.640 kr. ekskl. moms sva-

rende til BH's påstand. 

Der er under sagen fremlagt en række fotos 

af belægningen henholdsvis før og efter 

E's asfaltarbejde i 2014. 

4. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat 

Skønsmanden har i svaret på spørgsmål 9 

anført, at de udborede kerner fra revner ty-

pisk viser, at revnerne er gennemslagsrev-

ner fra den under det nye asfaltslidlag lig-

gende asfalt, og at det er skønsmandens 

vurdering, at revnerne har været synlige in-

den udlægning af Flexfalt S (det nye as-

faltslidlag). Skønsmanden har endvidere 

anført, at de nødvendige forudsætninger for 

konditionsmæssig udlægning af belægnin-

gen ikke var til stede, og at det er hans 

vurdering, at omfanget (af nye revner) ville 

have været mindre, hvis der var foretaget 

flere reparationer af primært (gamle) rev-

ner til imødegåelse af revnegennemslag. 

I svaret på spørgsmål 12 har skønsmanden 

anført, at det er hans vurdering at den af 

NCC valgte metode til imødegåelse af rev-

negennemslag ved at øge tykkelsen af slid-

laget ikke er tilstrækkelig til at sikre mod 

gennemslagsrevner, og at der efter hans 

vurdering burde have været udført bassin-

udskiftning af arealer med synlige revner. 

I svaret på spørgsmål 14 har skønsmanden 

anført, at det er hans vurdering, at der ikke 

ville være opstået revner de samme steder 

i belægningen, såfremt der var foretaget 

sædvanlig og håndværksmæssig korrekt 

udbedring af revner i bærelaget forud for 

udlægning af ny slidbelægning. 

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til 

grund, at E var bekendt med, at BH's for-

mål med at få udlagt et nyt asfaltslidlag var 

at opnå en pæn, sammenhængende over-

flade uden revner. 

Uanset at E ikke var antaget som rådgiver 

for BH, burde E som professionel asfalten-

treprenør tydeligt i tilbud og ordrebekræf-

telsen have advaret BH om, at den løsning, 

som BH havde bestilt - lægning af et nyt 

slidlag oven på en gammel, revnet belæg-

ning - ikke ville kunne lade sig gøre, uden 

at der efter ganske kort tid ville opstå nye 

revner. 

Den omstændighed, at E forud for udlæg-

ningen af det nye asfaltslidlag udførte op-

retning af profil og lunker på den gamle be-

lægning, kan ikke føre til et andet resultat, 

idet en sådan opretning efter voldgiftsret-

tens vurdering ikke var egnet til at imødegå 

revnedannelser i det nye asfaltslidlag. 

E har dermed, og uanset det generelt 

holdte forbehold i tilbuddene og ordrebe-

kræftelsen for sætninger og revnedannel-

ser, der kan henføres til det eksisterende 

underliggende lag, pådraget sig et erstat-

ningsansvar for de nye revner, der opstod. 

BH har opgjort sit erstatningskrav til 

285.640 kr. ekskl. moms svarende til det 

tilbud, som … A/S har afgivet på udbedring 

af asfaltbelægningen på de 2 områder be-

nævnt areal 1 og areal 2, som BH har kræ-

vet udbedret. 

Tilbuddet fra … omfatter også bassinudskift-

ning. Dette skal E imidlertid ikke betale for, 

idet bassinudskiftning ikke var en del af E's 

ydelse i henhold til tilbuddene og ordrebe-

kræftelsen. E har således ikke fået betaling 

for bassinudskiftning, og BH vil derfor få en 

ugrundet berigelse, hvis E nu pålægges at 

erstatte udgiften til dette arbejde. 

Det, som E skal erstatte, er udgiften til ud-

lægning af et nyt slidlag. 

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at 

der er tale om udlægning af nyt slidlag på 
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ca. 1.000 m2, når der herved er sket fra-

drag af det areal med containere vist på fo-

toet fremlagt som bilag 22, ekstrakten side 

50, hvor der efter det oplyste er opbygget 

ny belægningsopbygning med asfaltbærelag 

inden udlægning af nyt slidlag. 

Prisen for lægning af et nyt slidlag kan pas-

sende ansættes til 62 kr. pr. m2 svarende 

til prisen i E's ordrebekræftelse af 14. maj 

2014. Det lægges herved til grund, at pri-

sen på asfalt som følge af prisudviklingen 

på råolie ikke har ændret sig væsentligt si-

den 2014. 

I det beløb på 62.000 kr. (1.000 m2 x 62 

kr. pr. m2), der herefter fremkommer, skal 

der imidlertid ske fradrag som følge af den 

tid, der allerede er gået af det udførte slid-

lags forventede levetid 

Efter en samlet vurdering fastsætter vold-

giftsretten herefter det beløb, som E skal 

betale i erstatning til BH, til 40.000 kr. 

Da BH dermed på den ene side alene har 

fået medhold for 14 % af sin påstand, men 

dog på den anden side har været nødsaget 

til at anlægge denne voldgiftssag for at 

opnå dette resultat, finder voldgiftsretten, 

at ingen af parterne skal betale sagsom-

kostninger til den anden part til dækning af 

udgifter til advokatbistand. Der henvises i 

den forbindelse til gennemgangen af rets-

praksis om fastsættelse af sagsomkostnin-

ger i Svend Bjerg Hansens artikel "Sagsom-

kostninger i civile sager - igen igen", trykt i 

fagbladet Advokaten nr. 6/2015, og til Ulrik 

Rammeskow Bang-Pedersens artikel "Som 

vinden blæser? - om afgørelser om sags-

omkostninger i civile sager, hvor begge 

parter har fået delvis medhold", trykt i Er-

hvervsjuridisk Tidsskrift 2018, side 171. 

Det bemærkes, at voldgiftsretten ved afgø-

relsen om fordelingen af sagsomkostnin-

gerne til advokatbistand har set bort fra E's 

forligstilbud af 13. juni 2019. Det skyldes, 

at de arealer, som dette tilbud vedrørte, jf. 

ekstrakten side 42, er væsentligt mindre 

end de arealer, som voldgiftsretten har for-

holdt sig til, jf. ekstrakten side 45. 

Ved skønsmandens besvarelse har BH fået 

medhold i, at udførelsen af asfaltabejdet 

var mangelfuldt, mens E har fået medhold 

i, at den anvendte asfalt var egnet. På 

denne baggrund og efter en samlet vurde-

ring af skønserklæringernes indhold og de-

res betydning for sagen finder voldgiftsret-

ten, at udgifterne til syn og skøn bør deles 

lige. 

Voldgiftsnævnet har oplyst, at de samlede 

udgifter til syn og skøn inkl. afgift til vold-

giftsnævnet inden hovedforhandlingen har 

udgjort 111.497,87 kr. Af dette beløb har 

BH foreløbig betalt 62.667,06 kr., mens E 

foreløbig har betalt 48.830,81 kr. Hertil 

kommer det beløb på 12.048,25 kr., som 

BH har betalt i anledning af afhjemlingen af 

skønsmanden under hovedforhandlingen, 

således at BH i alt til syn og skøn har betalt 

(62.667,06 kr. + 12.048,25 kr.) 74.715,31 

kr. 

Da det samlede beløb på (111.497,87 kr. + 

12.048,25 kr.) 123.546,12 kr. skal deles 

lige svarende til, at hver part endeligt skal 

afholde 61.773,06 kr., skal E betale 

(74.715,31 kr. - 61.773,06 kr.) 12.942,25 

kr. til BH. 

Af de grunde, der er anført vedrørende ud-

gifter til advokatbistand, skal udgifterne til 

voldgiftsrettens behandling af sagen betales 

af BH med ½ og af E med ½ efter opgø-

relse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.  
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Hvornår giver udbudsmangler ret til ekstrabetaling?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.21.1 

Som gengivet i TBB 2021.159 / Sag nr. C-14982 

Leverandør L (advokat Kim Christian Hove 

Thomsen) mod Boligselskabet … (advokat 

Sarah Ploug Madsen) 

Indledning 

Mellem klageren, leverandør L A/S (herefter 

L), og indklagede, Boligselskabet … (heref-

ter Boligselskabet), er der uenighed om, 

hvorvidt L har krav på betaling for levering 

og montering af 120 garderobeskabe i for-

bindelse med Boligselskabets renovering og 

tilbygning til ejendommen …. Der er endvi-

dere uenighed om forrentning af en række 

fakturaer, der er betalt efter forfaldstid i 

henhold til fakturaerne. 

I den anledning har Voldgiftsnævnet nedsat 

en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« med Lisbeth Parbo som 

eneste voldgiftsdommer på tidspunktet for 

hovedforhandlingen. 

Påstande og hovedforhandling 

L har nedlagt påstand om, at Boligselskabet 

skal betale 128.725 kr. med procesrente fra 

den 16. februar 2017, procesrente af 6.720 

kr. fra den 17. juli 2016 til den 14. juni 

2017, af 12.690 kr. fra den 5. juli 2016 til 

den 14. juni 2017, af 840,63 kr. fra den 26. 

januar 2017 til den 14. juni 2017, af 19.000 

kr. fra den 26. januar 2017 til den 14. juni 

2017, af kr. 14.940 kr. fra den 26. januar 

2017 til den 14. juni 2017, af 7.095 kr. fra 

den 26. januar 2016 til den 14. juni 2017, 

af 45.358,15 kr. fra den 16. februar 2016 

til den 14. juni 2017 og sagens omkostnin-

ger, herunder inkassogebyr på 100 kr. 

kompensationsbeløb på i alt 2.480 kr. og 

3.850 kr. i udenretlige inkassoomkostnin-

ger. 

Boligselskabet har påstået frifindelse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 3. 

september 2020 på …. 

Direktør D (L), forretningsfører … (Boligsel-

skabet) og erhvervskonsulent … (L) har af-

givet forklaring under hovedforhandlingen. 

I forbindelse med at sagen blev optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden gengivelse af for-

klaringer og procedure, således at kendel-

sen i det væsentlige gengiver parternes på-

stande og voldgiftsrettens begrundelse og 

resultat. 

Sagsfremstilling 

Boligselskabet ønskede i 2014 at renovere 

og ombygge de eksisterende 24 lejligheder 

i ejendommen … , således at der derefter 

blev 20 lejligheder. Desuden skulle der byg-

ges en etage med yderligere 10 lejligheder 

oven på de eksisterende bygninger, således 

at ejendommen i alt kom til at bestå af 30 

lejligheder. Boligselskabet havde antaget 

TR (nu … A/S) som totalrådgiver, og UR var 

underrådgiver for TR. Arkitekt A var kon-

taktperson hos UR. BH-R var bygherreråd-

giver. 

Ved udbudsbrev af 11. juli 2014 fremsendte 

A fra UR udbudsmaterialet til bl.a. L i for-

bindelse med en indbudt licitation i fagen-

treprise af renoverings- og tilbygningsar-

bejderne. Med udbudsbrevet fulgte bl.a. 

tegninger og arbejdsbeskrivelse. I beskri-

velsen for inventarentreprisen var det un-

der punkt 2.2 angivet generelt om byg-

ningsdelenes omfang, at »Arbejdet omfat-

ter følgende standardinventar: 

1. Køkkener, badeværelser og 

garderobeskabe i soveværelser og værel-

ser, jf. plantegninger og bygningsdelsteg-

ninger 

Følgende dele, der leveres af og monteres 

under dette arbejde: 

… 
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1. Køkkener, badeværelser og 

garderobeskabe er at betragte som system-

leverancer til fuld færdig brug. 

…« 

Under bygningsdelsbeskrivelsens punkt 

4.02 om garderobeskabe og teknikskabe 

var det under punkt 4.1 Orientering og 4.2 

Omfang angivet, at »Der leveres og monte-

res garderobeskabe i boliger, jf. tegninger. 

Der leveres og monteres låge samt ramme 

til teknikskabe…« og »Inventar iht. tegnin-

ger« 

Under punkt 4.3 Lokalisering var følgende 

anført: 

1. »Garderobeskabe i soveværel-

ser, værelser og entre (lejligheder mellem 

modul E-H). 

2. Teknikskabe i entre (lejlighe-

der mellem modul A-E & H-M) og køkken 

(lejligheder mellem modul E-H) 

3. Hattehylde og bøjlestang i en-

tre (lejligheder mellem modul A-E & H-M)« 

Af udbudstegningerne fremgik bl.a., at 

ejendommen består af 3 bygninger, hvor 

bygningen mellem modul E-H er en lille 

bygning placeret mellem 2 lange bygninger. 

I alle lejligheder - også i de lange bygninger 

- var der i soveværelser og værelser ind-

tegnet henholdsvis 3 og 2 skabe. I lejlighe-

derne i bygningen mellem modul E-H var 

der desuden indtegnet 2 skabe i entréerne. 

L's tilbud indeholdt en samlet pris for inven-

taret på 1.102.020 kr.+ moms, heraf 

279.795 kr.+ moms for garderobeskabe og 

teknikskabe. Tilbuddet indeholdt en be-

mærkning under »Evt. forbehold vedlagt« 

om, at leverancer af anden leverandør var 

færdigsamlet. Efter licitationen den 20. au-

gust 2014 var der i september 2014 en 

mailkorrespondance mellem D fra L og A fra 

UR. A skrev i en mail af 16. september 

2014 til D (fra L) bl.a., at han havde været 

materialet igennem, og at de havde lavet 

en fejl i fagbeskrivelsen under punkt 4.3 lo-

kalisering, hvor der ikke var angivet garde-

robeskabe i soveværelser og værelser i de 

lange bygninger, i alt 120 højskabe. D (fra 

L) sendte den 18. september 2014 en revi-

deret pris, så prisen (licitation og tillæg) 

herefter var på i alt 1.205.000 kr. Den 19. 

september 2014 indstillede nu afdøde C fra 

TR til Boligselskabet, at L blev inventaren-

treprenør, da L havde det laveste tilbud 

også »efter justering for forbehold«. På et 

bygherremøde samme dag blev det drøftet, 

hvor mange køkkener der var med i L's til-

bud. Ifølge mødereferatet var der ikke no-

gen omtale af antallet af garderobeskabe. 

Ved mail af 22. september 2014 svarede C 

(fra TR) på en henvendelse samme dag fra 

L. C (fra TR) oplyste i mailen, at han havde 

sendt en revideret indstillingsskrivelse til 

Boligselskabet, hvor L stadig var indstillet 

som inventarentreprenør, da »jeres kom-

plette tilbud« stadig var det laveste. I det 

efterfølgende forløb var der drøftelser mel-

lem Boligselskabet og L om ændringer og 

præciseringer af inventaret, uden at antal-

let af garderobeskabe ifølge mødereferatet 

blev nævnt. Den 6. januar 2015 underskrev 

L en 

entreprisekontrakt med Boligselskabet, der 

underskrev den 13. januar 2015. Kontrak-

ten var udarbejdet af BH-R, og det fremgår 

af kontrakten, at parternes aftale var base-

ret på bl.a. 1. entreprisekontrakten med bi-

lag, 4. udbuds- og projektmateriale og 5. 

entreprenørens tilbud dateret 20.08.2014. 

Det var angivet, at dokumenterne gjaldt i 

den anførte rækkefølge, hvis der var uover-

ensstemmelser. Entreprisesummen blev op-

gjort til 892.306 kr. med udgangspunkt i 

tilbuddet på 1.102.020 kr. med fradrag af 

333.141 kr. vedrørende de nybyggede lej-

ligheder og med tillæg af inventarændringer 

for i alt 123.427 kr. Om ekstraarbejder var 

det i kontrakten angivet, at intet ekstraar-

bejde måtte igangsættes uden forudgående 

skriftlig aftale, og at aftaler om ekstraarbej-

der skulle være skriftlige for at være gyl-

dige. Som bilag til aftalen var medtaget AB 
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92 med en række tilføjelser, bl.a. om at en-

treprenøren havde pligt til at udfærdige 

skriftlige aftalesedler ved krav om ekstraar-

bejder, der skulle rejses i god tid. 

Byggeriet blev afleveret i juli 2016. I juni 

2016 og januar 2017 sendte L en række 

fakturaer vedrørende ekstraarbejder. Den 

2. februar 2017 sendte L faktura 3034 på 

102.980 kr. + moms for »Ekstra skabe, jf. 

fremsendt korrespondance« og en faktura 

på 36.286,52 kr. + moms vedrørende in-

deksregulering. Boligselskabet afviste i før-

ste omgang at betale de krævede beløb, 

men betalte den 14. juni 2017 fakturaerne 

vedrørende ekstraarbejder og indeksregule-

ring. 

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat 

Garderobeskabene 

L's tilbud på inventarentreprisen blev afgi-

vet på grundlag af et udbudsmateriale, der 

bl.a. omfattede arbejdsbeskrivelser og teg-

ninger. I arbejdsbeskrivelsens generelle af-

snit om fast inventar var der henvist til, at 

arbejdet omfattede bl.a. garderobeskabe i 

soveværelser og værelser, jf. plantegninger 

og bygningsdelstegninger. I bygningsdels-

beskrivelsen var der ligeledes henvist til 

tegninger som grundlag for omfanget af 

garderobeskabe i de i alt 30 lejligheder. 

Voldgiftsretten lægger til grund, at disse 

tegninger klart viser, at der var 3 gardero-

beskabe i alle soveværelser og 2 i alle væ-

relser, ligesom der i bygningen mellem mo-

dul E-H tillige var 2 garderobeskabe i entre-

erne. Når de enkelte punkter i bygnings-

delsbeskrivelsens afsnit 4.3 om lokalisering 

læses i sammenhæng og i sammenhæng 

med udbudstegningerne, må afsnittet na-

turligt forstås således, at henvisningen til 

lejlighederne mellem modul E-H ikke vedrø-

rer garderobeskabe i soveværelser og væ-

relser, men alene i entreerne. Grundlaget 

for L's tilbud kan derfor - uanset A's (fra 

UR) mail af 16. september 2014 - ikke an-

ses for uklart, jf. AB 92 § 2. Som udgangs-

punkt var L herefter forpligtet til i henhold 

til sit tilbud at levere garderobeskabe til alle 

soveværelser og værelser inkl. de 120 gar-

derobeskabe, der er omfattet af denne sag. 

L kan derfor ikke kræve betaling for de 120 

garderobeskabe ud fra et berigelsessyns-

punkt. 

I entreprisekontrakten var entreprisesum-

men fastsat med udgangspunkt i L's oprin-

delige tilbudspris med regulering for fra-

drags- og tillægsydelser, mens den revide-

rede tilbudspris på 1.205.000 kr. + moms, 

der fremgik af mailkorrespondancen fra 

september 2014 mellem D (fra L) og A (fra 

UR), ikke var anført. Kontrakten blev un-

derskrevet af parterne i januar 2015, uden 

at der var drøftelser om dens indhold, og 

uden at L - der vidste, at der skulle være 

garderobeskabe i alle soveværelser og væ-

relser - krævede ændringer i kontrakten. 

Direktør D (fra L) har forklaret, at fejlen 

med de manglende 120 garderobeskabe 

blev opdaget i dialog mellem ham og A (fra 

UR). Han anså tillægsprisen for de 120 gar-

derobeskabe som en tillægsydelse, der var 

godkendt på forhånd, og skrev derfor under 

på kontrakten, der henviste til det oprinde-

lige tilbud, uden at gøre opmærksom på til-

lægget. Han gjorde ikke under byggeriet 

opmærksom på, at der var et tillæg for de 

120 garderobeskabe. 

Forretningsfører … har forklaret, at Boligfor-

eningen først blev bekendt med mailkorre-

spondancen fra september 2014, da Bolig-

foreningen ca. et halvt år efter byggeriets 

aflevering modtog L's faktura af 2. februar 

2016 vedrørende de 120 garderobeskabe. 

Han har ikke talt med A (fra UR) om mail-

korrespondancen. 

A (fra UR) har ikke afgivet forklaring under 

sagen. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at Boligselskabet ikke ved entrepri-

sekontraktens underskrift havde kendskab 

til mailkorrespondancen mellem A (fra UR) 

og D (fra L), der fandt sted efter licitatio-

nen. Korrespondancen vedrørte en regule-

ring af tilbudssummen og sluttede med C's 
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(fra TR) mail af 22. september 2014, hvor-

efter L blev indstillet som inventarentrepre-

nør, da deres komplette tilbud stadig var 

det laveste. Som anført blev den reviderede 

tilbudspris ikke indarbejdet i den senere en-

treprisekontrakt, som L underskrev uden 

forbehold. Som sagen er oplyst, giver be-

visførelsen ikke grundlag for at fastslå, at 

rådgiverne i forbindelse med korrespondan-

cen forud for entreprisekontrakten har for-

pligtet Boligselskabet til at betale for de 

120 garderobeskabe som en tillægsydelse 

efter kontraktens indgåelse. L kan derfor 

ikke kræve betaling for de 120 garderobe-

skabe ud fra et fuldmagtssynspunkt. 

Herefter, og da L's synspunkter heller ikke i 

øvrigt kan føre til en betalingsforpligtelse 

for Boligselskabet, frifindes Boligselskabet 

for dette krav. 

Renter 

Der er i udbudsbetingelserne fastlagt en 

række regler for, hvordan krav om betaling 

for ekstraydelser skal håndteres, uden at 

det er dokumenteret, at reglerne generelt 

er overholdt. Faktura nr. 2662 og 2663 er 

udstedt den 27. juni 2016 og dermed inden 

afleveringen, og Boligforeningen har været 

forpligtet til at tage stilling til disse krav in-

den for rimelig tid. Da betaling først er sket 

den 14. juni 2017, har L krav på renter af 

disse fakturaer frem til betalingstidspunk-

tet. Det samme gælder faktura nr. 3035 

vedrørende indeksregulering, der derfor til-

lige skal forrentes frem til betalingstids-

punktet. Der er ikke grundlag for at imøde-

komme påstanden om renter af de øvrige 

betalte ekstrakrav, da den aftalte frem-

gangsmåde ikke er overholdt, og kravene 

er fremsat længe efter byggeriets afleve-

ring. Boligforeningen har derfor været be-

rettiget til først at betale efter nærmere 

gennemgang, uden at dette giver grundlag 

for rentebetaling. 

I det nævnte omfang tages L's rentekrav til 

følge. 

Sagsomkostninger 

Efter sagens udfald har Boligselskabet i alt 

væsentligt vundet sagen. L skal derfor be-

tale sagsomkostninger til Boligselskabet 

med 30.000 kr. i udgifter til advokatbi-

stand. Beløbet er fastsat med udgangs-

punkt i sagens økonomiske værdi og dens 

omfang og forløb. I beløbet indgår moms, 

da det er oplyst, at Boligselskabet ikke er 

momsregistreret. 

L skal endvidere betale udgifterne til vold-

giftsrettens behandling af sagen efter opgø-

relse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.  
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Hvilke kriterier vurderer voldgiftsretten kontraktsmangler ud fra?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.22.1 

Som gengivet i TBB 2014.975 / Sag nr. C-12660 

Hovedentreprenør HE A/S (adv. Jesper 

Nørgaard)modBygherre BH A/S (adv. Tho-

mas Stampe). 

1. Indledning: 

Mellem klageren, hovedentreprenør HE A/S, 

og indklagede, bygherre BH A/S, er der op-

stået tvist om berettigelsen af klagers krav 

om betaling for udførte kontrakt- og ekstra-

arbejder samt om berettigelsen af indklage-

des mangel- og dagbodskrav og mindre-

ydelser efter om- og tilbygning af indklage-

des ejendom i - - -. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« bestående af tømrermester Flem-

ming Kjærgaard, arkitekt m.a.a. Erik Jør-

gensen og landsdommer Ulla Langholz, 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling: 

Klagerens påstande: 

Indklagede skal til klageren betale 468.351 

kr. med procesrente af 461.568 kr. fra den 

21. december 2010 og af 6.782,76 kr. 

ekskl. moms fra den 20. januar 2011. 

Over for indklagedes selvstændige påstand 

har klager nedlagt påstand om frifindelse. 

Indklagedes påstande: 

Over for klagers betalingspåstand har ind-

klagede nedlagt påstand om frifindelse. 

Herudover har indklagede nedlagt endelig 

selvstændig påstand om, at klager tilpligtes 

til indklagede at betale 1.673.508,13 kr. 

inkl. moms med tillæg af procesrente af 

243.768 kr. fra den 2. januar 2011, af 

285.918 kr. fra den 28. marts 2011, af 

103.125 kr. fra den 13. oktober 2011, af 

523.796,50 kr. fra den 17. september 2012 

og af resten fra den 2. maj 2014. 

Hovedforhandling har fundet sted i dagene 

16. juni 2014 til 17. juni 2014 i København. 

Under hovedforhandlingen er der afgivet 

forklaringer af HE, BH, - - -, - - -, - - -, - - -

, - - -, A og Ø. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges i kort form uden gen-

givelse af sagsfremstilling, forklaringerne 

og proceduren, men alene med gengivelse 

af parternes påstande, voldgiftsrettens re-

sultatet og begrundelsen herfor. 

3. Sagens baggrund: 

Parterne indgik den 29. januar 2010 en en-

trepriseaftale, hvorefter HE A/S påtog sig 

som hovedentreprenør at foretage en større 

ombygning af ejendommen - - - i - - - tilhø-

rende selskabet BH A/S, der er ejet af - - - 

og BH. Entreprisesummen blev aftalt til 

5.500.000 kr. + moms. Arbejdet skulle ud-

føres på grundlag af tegninger og projekt-

beskrivelse udført af arkitektfirmaet A. Kon-

struktioner og installationer, herunder klo-

akudskiftning skulle udføres på grundlag af 

ingeniørbeskrivelse og tegninger udarbejdet 

af Rådgivende Ingeniørfirma I A/S. Tilsynet 

med byggeriet blev varetaget af arkitekt A, 

mens Ø varetog den økonomiske styring 

samt forestod byggemøder og referat heraf. 

Arbejdet blev påbegyndt primo februar og 

skulle afleveres senest 1. september 2010, 

dog således at jordarbejder skulle kunne 

sættes i gang senest 1. august 2010. Arbej-

det blev imidlertid først afleveret den 22. 

december 2010. Der skete under byggeriet 

nogle ændringer, således at arbejder i form 

af jordvarme, malerarbejde, carport samt 

en håndklædeholder for en samlet værdi af 

214.111 kr. + moms udgik. Til dækning 

heraf samt mangler og forsinkelse tilbage-

holdt bygherren restentreprisesummen på 
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369.255 kr. svarende til 461.569 kr. med 

moms. 

Der er under sagen afholdt syn og skøn på 

ejendommen. 

4. Voldgiftrettens bemærkninger og resul-

tat: 

Ad parternes påstande: 

Klagerens påstand er sammensat således, 

at denne består af restentreprisesummen 

på 461.569 kr. med fradrag af de ikke ud-

førte arbejder, hvorefter restentreprisesum-

men udgør 193.930,25 kr., hertil kommer 

krav på ekstraarbejder, som udgør 

341.682,50 kr. Klager anerkender fradrag 

for mangler på 9.100 kr. Klagers samlede 

krav udgør således 526.512,75 kr. med 

moms. Det bemærkes, at forskellen til den 

nedlagte påstand alene skyldes, at momsen 

er forkert beregnet. 

Indklagedes påstand er sammensat såle-

des, at indklagede anerkender at skylde 

restentreprisen på 461.569 kr. samt 

113.536,87 kr. for ubetalte ekstraarbejder, 

i alt 575.105,87 kr. Heri skal der ifølge ind-

klagede fratrækkes 403.713,75 kr. for ikke-

udførte arbejder. Herudover kræver indkla-

gede betaling for udbedring af mangler for 

1.459.900 kr. samt erstatning for forsin-

kelse i form af dagbøder for 385.000 kr. for 

perioden 15. september-22. december 

2010. 

Vedrørende klagerens aftalesedler: 

Aftalesedler, godkendt helt eller delvist af 

indklagede 

Indklagede har anerkendt aftalesedlerne 

33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 52, 53, 54, 57, 

59, 61, 62 og 63 og delvist anerkendt afta-

leseddel 44 med 8.000 kr. De samlede an-

erkendte beløb udgør 90.829,50 kr. sva-

rende til 113.536,87 kr. med moms. 

Aftalesedler, ikke godkendt af indklagede 

Indklagede har vedrørende ekstraarbejder 

generelt anført, at det af entreprisekontrak-

ten fremgår og også er understreget på 

byggemøder, at der kun kan kræves beta-

ling for ekstraarbejder, hvis aftalesedlen er 

underskrevet af - - -, hvorfor kravet gene-

relt bør afvises. 

Klageren har protesteret heroverfor og an-

ført, at det i en del tilfælde var nødvendigt 

at udføre arbejdet umiddelbart efter, at det 

var aftalt for at kunne komme videre. Ø var 

ikke på pladsen dagligt, modsat A og BH, 

og det var typisk disse to, aftalerne blev 

indgået med. 

Voldgiftsretten finder, at efter praksis er en 

entreprenør ikke afskåret fra at kræve be-

taling af en uunderskrevet aftaleseddel, 

men bevisbyrden for, at der er indgået en 

aftale, og at der er tale om ekstraarbejde, 

påhviler ham. Voldgiftsretten finder anled-

ning til generelt at bemærke, at opdelingen 

i et teknisk og et økonomisk tilsyn har væ-

ret uhensigtsmæssig i den foreliggende 

sag. Efter hovedentreprenøren og samtlige 

underentreprenører og håndværkeres for-

klaringer under hovedforhandlingen må det 

således lægges til grund, at der undervejs i 

byggeriet skete mange ændringer og præci-

seringer på foranledning af den tilsynsfø-

rende arkitekt eller bygherren selv og i 

nogle tilfælde ved direkte aftale med hånd-

værkeren uden om hovedentreprenøren. 

Det kan endvidere konstateres, at ingen af 

parterne generelt sikrede sig, at ændrin-

gerne blev medtaget i byggemøderefera-

terne, og i de tilfælde, hvor ændringer er 

omtalt, er det meget kortfattet. Voldgifts-

rettens vurderinger af parternes krav må 

ses i lyset heraf. 

Ad aftaleseddel 8 (fradrag fratrukket to 

gange, 3.074 kr.) 

Det fremgår af indklagedes slutopgørelse af 

1. marts 2011, at beløbet vedrørende afta-

leseddel 8 er fradraget 2 gange i denne. 

Klagers krav anerkendes med det krævede 

beløb. 
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Ad aftalesedlerne 10, 21, 22 og 24 (Ekstra 

beton og stål 49.340 kr.) 

Disse aftalesedler vedrører ekstra beton og 

stål, idet det ifølge forklaringer afgivet af 

HE og - - - var nødvendigt at gå ned til ca. 

1,7 m i henholdsvis hovedhus og garage, 

hvilket er længere ned end beskrevet i in-

geniørbeskrivelsen for at opnå en bæredyg-

tig bund. Dette medførte et større beton- 

og armeringsforbrug end forudsat i tilbud-

det. Endvidere blev en stålsøjle forlænget 

til oversiden af spær. Arkitekt A har ikke 

kunnet forklare nærmere herom. Ø har for-

klaret, at aftalesedlerne ikke blev afvist, 

men han udbad sig nærmere dokumenta-

tion for forbruget, hvilket han ikke fik, 

hvorfor aftalesedlerne ikke blev betalt. 

Det fremgår af ingeniørbeskrivelsen, at for 

at sikre dels stabiliteten, dels at huset 

kunne bære en ny tung tagkonstruktion 

samt en ny 1. sal, skulle huset udstyres 

med en stålrammekonstruktion samt en 

stålsøjle. Såvel stålrammen som stålsøjlen 

skulle faststøbes i nye armerede betonfun-

damenter, der skønnedes at have en dybde 

på 0,8-1 m. Det er anført, at fundamen-

terne skulle gå ned til bæredygtig jordbund. 

Det fremgår endvidere af et byggemødere-

ferat, at den projekterende ingeniør besigti-

gede arbejdet. 

Voldgiftsretten finder det efter forklarin-

gerne sammenholdt med beskrivelserne i 

aftalesedlerne godtgjort, at de beskrevne 

merarbejder er udført, og det findes ikke 

godtgjort, at kravene er urimelige, hvorfor 

klageren har krav på betalingen. 

Ad aftaleseddel 16 (Garageport sprøjtema-

let, 8.404 kr.) 

Aftalesedlen er begrundet i, at der ifølge HE 

skete en ændring af projektet, således at 

garageporten, der skulle leveres grundet 

ifølge projektet, i stedet blev leveret malet 

fra fabrikken. BH har forklaret, at alt træ-

værk skulle males. Når porten er leveret 

malet fra fabrikken, må der således være 

en besparelse på malerentreprisen. 

Hverken A eller maleren, - - -, har forklaret 

nærmere herom. Af byggemødereferat af 

11. marts 2010 fremgår, at garage-, ho-

ved- og havedør leveres med sort grund-

maling. I byggemødereferat af 15. april 

2010 er anført, at »maling af porte og døre 

skal afklares til næste møde«. I det efter-

følgende byggereferat er spørgsmålet imid-

lertid ikke omtalt. 

Det er ubestridt, at garageporten blev leve-

ret malet fra fabrikken. I hovedentreprisen 

indgik en malerentreprise på 200.000 kr., 

som ikke er nærmere beskrevet, og hvorom 

det er oplyst, at halvdelen udgik efter aftale 

mellem malermesteren og BH. På denne 

baggrund finder voldgiftsretten at måtte 

lægge projektbeskrivelsen og HE's forkla-

ring om, at der var tale om ekstraarbejde, 

til grund, og klager har derfor krav på beta-

lingen. 

Ad aftaleseddel 23 (Bortskaffelse af Klasse 

3 jord, 9.150 kr.) 

Klageren har krævet ekstrabetaling for 

bortskaffelse af klasse 3 jord i forbindelse 

med udgravning til fundamenter samt ud-

gift til jordprøver. Det fremgår imidlertid af 

- - -'s tilbud, som klageren indtrådte i, at 

bortskaffelse af klasse 2-3 jord var med i 

tilbuddet. Klageren har derfor ikke krav på 

ekstrabetaling herfor. Derimod kan jordprø-

ver ikke anses for indeholdt i tilbuddet, 

hvorfor klageren har krav på betaling heraf 

med 1.900 kr. 

Ad aftaleseddel 27 (levering af bredere 

gulvbrædder, 7.000 kr.) 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at gul-

vene skulle være Dinesen 30x280 mm. Der 

blev imidlertid leveret 30x300 mm, hvorfor 

klageren har krævet betaling af merprisen. 

A har forklaret, at klageren skulle levere et 

standardgulv, hvilket han troede 30x280 

mm var. BH har forklaret, at klager ikke 

kunne levere 280 mm gulve, hvorfor han 

accepterede 300 mm. 
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I byggemødereferat nr. 13 er anført: 

»Gulvbrædder skal være dinesen 300. HE & 

BH har aftalt en mer pris på DKK 7.000« 

Klageren har herefter krav på ekstrabetalin-

gen. 

Ad aftalesedler nr. 31 og 49 (Etablering af 4 

stk. ekstra spot samt lysdæmpere 4.297 kr. 

+ 3.100 kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. Elektri-

ker - - - har fastholdt, at der var tale om 

ekstraarbejder. Voldgiftsretten tager kravet 

til følge. 

Ad aftaleseddel 32 (Ændring af trappeprofil, 

12.430 kr.) 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der 

skulle leveres en indvendig trappe som be-

skrevet på detailtegning 1.18. HE har for-

klaret, at trappen blev dyrere end firmaets 

oprindelige tilbud på grund af ændringer af 

profilen på håndlisten m.v. A har forklaret, 

at han holdt et møde med trappefirmaet for 

at sikre sig, at trappen blev som beskrevet, 

hvilket derefter skete. BH har ligeledes for-

klaret, at den leverede trappe svarer til de-

tailtegningen. Voldgiftsretten finder herefter 

ikke, at klageren har godtgjort, at han har 

krav på betaling af aftalesedlen. 

Ad aftaleseddel 34 (Endebund på tagren-

der, 2.135 kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. A har 

forklaret, at det er rigtigt, at han glemte at 

tegne tagrenden i smig og at dette gav eks-

traarbejde. Ø har anført, at der er tale om 

en lille afvigelse, som entreprenøren bør 

tåle, jf. kontraktens pkt. 4.3. Voldgiftsret-

ten finder, at der er tale om ekstraarbejde, 

som går ud over, hvad entreprenøren skal 

tåle. Klageren har derfor krav på betalin-

gen. 

Ad aftaleseddel 39 (Udskiftning af lofts-

trappe, 8.775 kr.) 

Det fremgår af projektet, at der til pulter-

rummet skulle monteres en loftslem med 

trappe betegnet Midt-made saX. 

HE har forklaret, at han leverede en trappe, 

som bygherre ikke fandt tilfredsstillende, 

hvorfor han måtte finde en anden, der var 

dyrere. A har forklaret, at den i projektet 

omtalte trappe var 3-delt med gelænder. 

HE leverede imidlertid en »hønsestige«, 

hvilket ikke var tilfredsstillende. Den 

trappe, som han derefter leverede, var 

bedre, men betydelig billigere end den 

trappe, som er anført i projektet. 

Voldgiftsretten finder ikke, at klageren har 

løftet bevisbyrden for, at han efter aftale 

har leveret en trappe af en højere kvalitet 

end foreskrevet i projektet. Han har derfor 

ikke krav på ekstrabetaling. 

Ad aftaleseddel 44 (Diverse vvs-arbejde, 

rest 12.666 kr.) 

Aftalesedlen vedrører merudgifter i forbin-

delse med levering af aftræksrør til gaspejs, 

indbygningsbrusearmatur samt køkkenar-

matur til indbygning. Indklagede har aner-

kendt udgiften på 8.000 kr. til køkkenarma-

turet, men gjort gældende, at de øvrige le-

verancer er en del af tilbuddet, som der 

derfor ikke kan kræves ekstrabetaling for. 

- - - har forklaret, at han ved tilbuddet 

havde forudsat det i projektet anførte 

stålaftræksrør. Den type pejs, som bygher-

ren valgte, krævede imidlertid et specielt 

aftræksrør, som var dobbelt så dyrt. Der 

var i projektet også anført et bestemt bru-

searmatur, men bygherren besluttede sig 

for en indbygningsmodel, hvilket kostede 

ekstra. BH har forklaret, at det af tegningen 

fremgik, at bruseren skulle være indbygget. 

Det fremgår af projektet, at der skulle op-

sættes en gaspejs inkl. stålrørsforing af 

skorsten. I byggemødereferater af 10. april, 

25. april og 4. maj er anmodet om oplys-
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ning om gaspejstype for bestemmelse af af-

træk. I byggemødereferat af 22. august er 

anført, at gaspejs vil blive afklaret efter 

mødet. Voldgiftsretten må herefter lægge - 

- -'s forklaring om, at den valgte pejs kræ-

vede et dyrere aftræksrør, til grund, og kla-

geren har derfor krav på betaling herfor. 

Vedrørende brusearmaturet bemærkes, at 

dette i projektet er angivet med vvs-nr., og 

det fremgår ikke af beskrivelsen og heller 

ikke tydeligt af detailtegningen, at der 

skulle ske indbygning af armaturet. Klage-

ren har derfor krav på betaling af ekstraud-

giften. 

Ad aftaleseddel 45 (Ændring af badeværel-

sesvæg og opsætning af ekstra gipsvinge 

ved vinskab i køkken 2.215 kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. Aftale-

sedlen lyder på 4.430 kr., men ifølge HE 

blev den efter forhandling reduceret til 

halvdelen. Hverken BH eller A har kunnet 

forklare nærmere herom. Projektbeskrivelse 

og tegninger indeholder ikke oplysning om 

gipsvinger i køkken. Klager findes derfor at 

have krav på ekstrabetaling herfor. 

Ad aftaleseddel 46 (Maling af sokkel på 

stuehus med sokkeltjære, 15.500 kr.) 

HE har forklaret, at maling af sokler ikke 

indgik i entreprisen, men han blev bedt om, 

at denne blev malet. BH har forklaret, at 

han mener at have betalt maleren direkte 

herfor. 

Det fremgår ikke af projektbeskrivelsen, at 

soklerne skulle males. I byggemødereferat 

af 15. oktober 2010 er anført, at soklen 

skulle males, inden brolægger skulle i gang. 

Det er endvidere anført, at maler har over-

taget arbejdet, og at aftaleseddel skal ju-

steres for det faktisk udførte. Herefter fin-

des det godtgjort, at klager har krav på be-

taling af ekstraarbejdet. 

Ad aftaleseddel 47 (opsætning af 6 stk. 

spot under baldakin over hoveddør, 4.174 

kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. Indkla-

gede har henvist til tegning 1.05 som støtte 

for, at arbejdet er en del af entreprisen. Det 

er ikke omtalt i beskrivelsen, at der skulle 

opsættes spots under baldakinen, og vold-

giftsretten finder ikke, at dette med til-

strækkelig tydelighed fremgår af tegningen. 

Kravet tages derfor til følge. 

Ad aftaleseddel 48 (forberedelse til portte-

lefon, 7.771 kr.) 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der 

skulle installeres samtaleanlæg ved have-

dør, hall og køkken, der kan åbne lås ved 

havedør. 

Der er enighed mellem parterne om, at der 

udgik arbejde, hvorefter der blev givet fra-

drag med 5.890 kr. ved aftaleseddel nr. 20. 

- - - har forklaret, at det var hele anlægget, 

og at bygherre i oktober skiftede mening og 

gerne ville have etableret anlægget allige-

vel. Det kunne ikke lade sig gøre at lægge 

det til køkkendøren, da gulvene var lagt, 

men han forberedte den indvendige instal-

lation og lagde et tomrør fra hoveddøren til 

indgangen, hvor søjlen skulle være. Han 

har senere set, at tomrøret er blevet revet 

over, formentlig af brolæggeren. Arbejdet 

blev dyrere, end hvis det var lavet som op-

rindelig planlagt, da byggeriet var langt 

fremme, og det var derfor mere tidskræ-

vende. BH har bestridt, at der er trukket 

rør, men hardwaren er opsat. Det var kun 

selve telefonen, som skulle udgå. 

I byggemødereferat af 10. april er der un-

der punktet økonomi anført, at der mangler 

en aftaleseddel indeholdende fradrag for 

»automatik ved el lås havedør, kamera + 

monitor« 
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I byggemødereferat af 15. oktober 2010 er 

anført: »Forberedelse til porttelefon skal 

udføres. A udarbejder skitse.« 

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 12.1, at der er trukket et tomrør 

på tværs af brostensbelægningen, at det er 

rykket over, og at der er placeret en dåse 

nederst på den ene portstolpe. 

Voldgiftsretten finder herefter at måtte 

lægge elektrikerens forklaring om det ud-

førte ekstraarbejde til grund, og klageren 

har derfor krav på betalingen. 

Ad aftaleseddel 50 (40 m ekstra stuk, 

19.294 kr.) 

Klager har forklaret, at der blev opsat eks-

tra stuk, men har ikke kunnet redegøre 

nærmere herfor. 

Det fremgår af såvel projektbeskrivelsen 

som tegningerne, at alle plane lofter skulle 

afsluttes med stuk. Voldgiftsretten finder 

det derfor ikke bevist, at klageren har krav 

på ekstrabetaling herfor. 

Ad aftaleseddel 51 (Montering af jern-

ramme, 1.135 kr.) 

Aftalesedlen vedrører efter sit indhold en 

jernramme til bæring af en plade i badevæ-

relset i stueetagen. HE har forklaret, at den 

skulle bære en lille hylde. Det fremgår af 

projektbeskrivelsen, at badeværelsesinven-

tar er bygherreleverance inkl. montering. 

Udgiften til jernrammen må anses som en 

del heraf. Klageren har derfor krav på beta-

lingen. 

Ad aftaleseddel 55 (omlægning af installa-

tion til 2 stk. loftudtag, 3.806,50 kr.) 

- - - har forklaret, at han efter anvisning af 

A opsatte 2 rosetter i stuen. Senere kom 

bygherren og bad om at få dem flyttet, 

hvilket han gjorde og derfor krævede ekstra 

betaling for. 

Elektrikerens forklaring støttes af beskrivel-

sen i aftalesedlen, og voldgiftsretten finder 

derfor, at klager har krav på ekstrabetaling. 

Ad aftaleseddel 57 (levering og montering 

af indmuringsbatteri i køkken, 11.250 kr.) 

Indklagede har under hovedforhandlingen 

anerkendt dette krav. 

Ad aftaleseddel 58 (leveret nicheglasdør, 

6.750 kr.) 

Det er ubestridt, at klageren har leveret en 

glasdør til badeværelset. BH har anført, at 

den var en del af projektet, og at den i øv-

rigt var forkert. 

Levering af nicheglasdør ikke nævnt i be-

skrivelsen. Efter voldgiftsrettens opfattelse 

foreligger der derfor en merydelse, som 

klager kan kræve betaling for med det an-

førte beløb. 

Ad aftaleseddel 60 (Leveret 2 stk. glashyl-

der m. 8 stk. forkromet holder, 1.500 kr.) 

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde 

i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 

2011 og under sagens forberedelse, men 

bestridt under hovedforhandlingen. Der er 

tale om badeværelsesinventar, som ifølge 

projektbeskrivelsen er bygherreleverance. 

Klageren har derfor krav på ekstrabetaling 

herfor. 

Klagerens tilgodehavende for bestridte eks-

traarbejder udgør således 134.767,50 kr. + 

moms = 168.459,37 kr. 

Klagerens samlede tilgodehavende kan her-

efter opgøres således: 

193.930,25 kr. + 168.459,37 kr. + 

113.536,87 kr. - 9.100 kr. = 466.826,49 

kr. 

Indklagedes krav: 

Fradrag i entreprisesummen for ikke ud-

førte arbejder 

5. Oprydning, 45.000 kr. + moms 

Indklagede har påstået, at entreprisesum-

men skal fradrages en udgift på 45.000 kr., 

som er afholdt den 22. november 2010, 

som efter indklagedes opfattelse vedrører 
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arbejder, der hørte under klagerens entre-

prise. Klageren har anerkendt udgiften til 

gravning af en kabelrende. Voldgiftsretten 

finder, at indklagede derudover har krav på 

betaling af udgiften til levering af 2 brønd-

dæksler og oprydning, idet det fremgår af 

mange byggemødereferater, at klageren 

blev opfordret til at sørge for oprydning, 

hvilket ikke skete. Indklagede har derfor 

krav på fradrag på 13.000 kr. + moms. 

Med hensyn til posten vedrørende funda-

ment til skur og fliser i forbindelse hermed 

bemærkes, at - - - har forklaret, at de af-

talte med bygherren, at han lod dette ud-

føre, og at de i stedet fjernede en bambus-

hæk samt træstød og lignende på grunden. 

A har forklaret, at det var BH selv, der pri-

mært entrerede om disse arbejder. Vold-

giftsretten finder det derfor ikke godtgjort, 

at indklagede har krav på betaling af denne 

post. De øvrige poster ses ikke mod klage-

rens benægtelse at vedrøre dennes ar-

bejde. 

6. Manglende etablering af fliser i garage, 

36.560 kr. + moms 

Indklagede har krævet et fradrag som følge 

af, at der ikke blev lagt fliser i garagen, 

uanset dette fremgår af projektbeskrivel-

sen. 

HE og - - - har forklaret, at de manglende 

fliser skyldes en aftale med tilsynet om, at 

garagen skulle gøres ca. 2 m2 større, hvil-

ket kunne gøres udgiftsneutralt ved, at gul-

vet blev ændret til glittet beton. Det er rig-

tigt, at dette medførte, at gulvet ikke fik 

fald, men de var enige om, at det var uden 

betydning, idet der ikke ville kunne etable-

res meget fald på grund af den lave højde. 

A har bestridt, at han har indgået en sådan 

aftale. 

Voldgiftsretten finder, at - - -'s forklaring 

støttes af, at det har formodningen imod 

sig, at en udvidelse med 2 m2 ikke resulte-

rede i et ekstrakrav. Der er endvidere tale 

om et umiddelbart synligt forhold, der i gi-

vet fald dels burde have været påtalt under 

arbejdets udførelse af tilsynet, dels burde 

have fremgået af A's mangelopgørelse af 

21. februar 2011, der blandt andet om-

handler forhold ved garagen, hvilket det 

ikke gør. Voldgiftsretten tager derfor ikke 

kravet til følge. 

7.8 spot i udhæng, som ikke er udført, 

6.500 kr. + moms 

Som anført under aftaleseddel nr. 47 ved-

rørende installationen finder voldgiftsretten 

ikke, at det med den fornødne tydelighed 

fremgår af projektet, at disse spots indgik 

heri. Kravet tages derfor ikke til følge. 

8. Stenplader i badeværelse, 17.800 kr. + 

moms 

- - - har forklaret, at badeværelset blev 

ændret, idet han kunne skaffe ølandsfliser, 

som kostede 1400 kr. mere pr. m2 end de 

klinker, som var anført i projektet, hvilket 

var favorabelt. Han aftalte derfor med byg-

herre, at de ændrede badeværelset såle-

des, at der blev lagt ølandsfliser på gulvet, 

mens han opsatte hvide fliser i brusenichen, 

hvorved ændringen kunne holdes prisneu-

tral. Bygherre fortrød senere de hvide fliser, 

som derefter blev taget ned, og i stedet 

blev der opsat filt. BH har forklaret, at det 

er rigtigt, at der blev lagt ølandsfliser i ba-

deværelset, men han mener ikke, at sten-

pladerne indgik i denne aftale. 

I byggemødereferat nr. 16 er anført, at 

»Ølandsfliser som - - - har fremvist for BH 

er prisneutral … - - - kommer med eksem-

pler på fliser til brusenicher - er godkendt«. 

Der er ikke anført under økonomiposten, at 

der skulle gives fradrag for stenpladerne. 

Voldgiftsretten finder herefter at måtte 

lægge - - -'s forklaring til grund, og indkla-

gede har derfor ikke krav på fradraget. 

9. Stik, der mangler at blive udført, 13.000 

kr. + moms 

Kravet skyldes, at der er opsat 26 stik min-

dre end medregnet i tilbud. - - - har forkla-

ret, at det er korrekt, der er opsat 26 stik 
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mindre end oprindelig anslået. Der blev ud-

arbejdet en elplan sammen med - - - og 

BH. 

Det fremgår af byggemødereferat nr. 10, at 

elinstallationer, placering af stik og udtag 

blev gennemgået med - - - og BH. Det er 

ubestridt, at der er opsat det ønskede antal 

stik, og kravet er først gjort gældende den 

17. september 2012, uanset antallet af stik 

er let konstaterbart. Kravet tages ikke til 

følge. 

Indklagedes mangelkrav: 

Voldgiftsretten bemærker generelt, at par-

terne ikke har fulgt entrepriseaftalen og AB 

92 fuldt ud, idet der ikke ved afleverings-

forretningen er udfærdiget en af begge par-

ter underskrevet afleveringsprotokol, hvori 

er optegnet de mangler, som bygherren har 

konstateret, og entreprenørens eventuelle 

bemærkninger hertil, jf. AB 92 § 29, lige-

som der heller ikke er afholdt 1-års gen-

nemgang, jf. § 37. 

Ved vurderingen af, om der i de tilfælde, 

hvor der foreligger en mangel, også er re-

klameret inden for rimelig tid, efter at 

manglen er eller burde være opdaget, jf. § 

32, stk. 2, tager voldgiftsretten derfor ud-

gangspunkt i den liste, som er udfærdiget 

af A den 21. februar 2011, idet voldgiftsret-

ten finder, at umiddelbart synlige mangler 

burde være opdaget ved afleveringsforret-

ningen eller i rimelig tid herefter. Det er så-

ledes voldgiftsrettens opfattelse, at der ved 

synlige mangler, hvor reklamation først er 

sket ved fremsendelse af syns- og skønste-

maet i efteråret 2012, ikke er sket rettidig 

reklamation, medmindre særlige forhold gør 

sig gældende. 

1. Garagesokkel, 7.500 kr. 

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 1.4., at garagesoklen ikke er ud-

ført håndværksmæssig korrekt, idet der er 

pudset til terræn med en vandsugende 

mørtel. Indklagedes krav tages derfor til 

følge. 

3. Tegl på tage, 138.000 kr. 

Skønsmanden har under besvarelsen af 

spørgsmål 3 konstateret mangler i form af, 

at rygningsstenene ligger for højt, hvilket 

har resulteret i revnedannelser. Endvidere 

er der enkelte tagstensrækker, som ikke 

ligger med lige flugter samt afskalninger i 

overgangen mellem tagsten og skorsten. 

For så vidt angår rygningsstenene, fremgår 

det af byggemødereferaterne, at taget 

skulle godkendes af A, inden stilladset blev 

fjernet. Han har forklaret, at han ikke be-

mærkede, at der var noget galt med ryg-

ningen. Voldgiftsretten finder herefter, at 

udførelsen af rygningen må anses for god-

kendt af tilsynet, og der foreligger herefter 

ikke en mangel, jf. AB 92, § 30. 

Opretningen af enkelte tagstensrækker er 

konstateret i forbindelse med mangelgen-

nemgangen den 21. februar 2011 og ifølge 

A's notater henskudt til udførelse i forbin-

delse med 1-årsgennemgangen, som ikke 

blev afholdt. Klager har derfor bevaret sin 

afhjælpningsret. Det øvrige forhold findes 

efter voldgiftsrettens opfattelse at have væ-

ret synlige i forbindelse med mangelgen-

nemgangen, og der er således ikke rekla-

meret rettidigt. Voldgiftsretten finder heref-

ter, at indklagede har krav på et forholds-

mæssigt afslag, der svarer til klagerens be-

sparelse ved ikke at have udført arbejdet, 

og tilkender indklagede et beløb, der skøns-

mæssigt fastsættes til 25.000 kr., der ikke 

tillægges moms. 

4. Vandforsyning i garage, 29.750 kr. 

Kravet er anerkendt af klager under hoved-

forhandlingen. 

5. Frontespicer på sydfacade og sidebyg-

ning, 149.500 kr. 

Indklagede har gjort gældende, at det er en 

mangel, at ikke alle frontespicer er udført i 

et stykke. 

Voldgiftsretten finder ikke, at det af pro-

jektbeskrivelsen eller tegningerne klart 
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fremgår, at disse skulle udføres i et stykke. 

Hertil kommer, at forholdet under opsæt-

ningen har været umiddelbart synligt, og A 

har forklaret, at han ikke anså det for en 

mangel. Voldgiftsretten finder derfor ikke, 

at der foreligger en mangel. 

6. Tag grovkøkken, 3.750 kr. 

Kravet er anerkendt af klager og fratrukket 

i dennes påstand. 

7. Afløb under fyr, 4.400 kr. 

Klager har ikke bestridt, at der skal ske af-

hjælpning, men bestridt kravets størrelse. 

Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at 

tilsidesætte det af skønsmanden anførte 

beløb. Kravet tages til følge. 

9. Dilatationsfuge mellem hovedbygning og 

sidebygning, 4.150 kr. 

Selvom det efter - - -'s forklaring må læg-

ges til grund, at fugerne er udført af en fu-

gemand, findes de efter skønsmandens be-

sigtigelse ikke at være korrekt udførte. Kra-

vet tages derfor til følge. 

10. Fortovsbelægning m.v. 10.200 kr. 

Indklagede har anført, at der er mangler i 

form af 19 knækkede fortovsfliser, lunke 

foran garagen samt opretning af brosten 

mellem indgangssøjlerne, som hidrører fra 

klagerens maskiner m.v. 

Skønsmanden har konstateret 12 knæk-

kede fortovsfliser samt lunke foran garagen 

og mellem søjlerne. Han har endvidere for-

klaret, at der var foretaget udskiftning af 

nogle fliser. Det fremgår af mangellisten af 

21. februar 2011, at der var konstateret 19 

knækkede fliser, hvoraf klageren aner-

kendte 9-12 som hidrørende fra entrepri-

sen. - - - har forklaret, at han udskiftede de 

fliser, som de havde ødelagt. 

Henset til at der efterfølgende har været fo-

retaget anlægsarbejder m.v. på ejendom-

men, finder Voldgiftsretten ikke, at indkla-

gede har godtgjort, at de nu konstaterede 

forhold kan henføres til klagers arbejde. 

Kravet tages derfor ikke til følge. 

12. Ledning til el-lås og samtaleanlæg, 

15.900 kr. 

Indklagede har krævet betaling for etable-

ring af en ledning til el-lås og samtalean-

læg. Der henvises til bemærkningerne ved-

rørende aftaleseddel 48, hvorefter der er 

udført det arbejde, som var aftalt mellem 

parterne. Kravet tages derfor ikke til følge. 

14. Kviste på sidebygning, 90.000 kr. 

Indklagede har gjort gældende, at der fore-

ligger en mangel, idet kvistene ikke er ud-

ført som projekteret. 

Voldgiftsretten finder under henvisning til 

A's forklaring, at det udførte arbejde er 

godkendt af indklagedes tilsyn under udfø-

relsen. Der er derfor ikke grundlag for det 

rejste krav. 

15. Varmeforsyning, 5.000 kr. 

Der er lavet en el-plan og efter forklarin-

gerne samt oplysningen i byggemødereferat 

nr. 10 må det lægges til grund, at placering 

af termostater er sket efter aftale med - - - 

og BH. Kravet tages derfor ikke til følge. 

17. Ventilationsmotor til bruseniche, 2.000 

kr. 

Kravet er anerkendt af klager og fratrukket 

i dennes påstand. 

18. Automatik varmeanlæg, 4.600 kr. 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der 

skulle installeres automatik på varmean-

lægget, som muliggjorde fjerntænding via 

mobiltelefon. Skønsmanden har under un-

der afhjemlingen forklaret, at det er og var 

muligt at foretage denne installation. Kra-

vet tages derfor til følge. 

19. Montering af udendørslys, 34.400 kr. 

- - - har forklaret, at der var trukket kabler 

i forhaven men ikke i bedene på grund af 

vinteren. Det var meningen, at arbejdet 
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skulle færdiggøres om foråret. Spots skulle 

leveres af BH. Skønsmanden har bekræftet, 

at der er trukket kabler, men han kunne 

ikke se, hvor de endte i huset. 

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, 

at der mangler kabelføring til 5 spots og 

montering af 8 udendørs spots. Prisen her-

for ansættes skønsmæssigt til 18.000 kr. 

inkl. moms. 

20. Gulv og fundament i skur, 62.000 kr. 

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, 

at arbejdet med etablering af fundament og 

gulv for et skur blev udført af firmaet - - - 

og udgik efter aftale mellem parterne mod 

udførelsen af andre arbejder, jf. ovenfor 

under pkt. 1. Indklagedes krav tages derfor 

ikke til følge. 

21. Opkant ved bruseniche, 3.750 kr. 

Kravet er anerkendt af klager med det kræ-

vede beløb og fratrukket i dennes påstand. 

22. Tilmuret vindue i østgavl, 5.000 kr. 

Efter skønsmandens erklæring foreligger 

der en mangel ved vinduet, da det ikke kan 

åbnes. Voldgiftsretten finder imidlertid, at 

der er tale om et umiddelbar konstaterbart 

forhold, som der først er reklameret over 

den 17. september 2012, hvilket ikke er in-

den for rimelig tid. Kravet afvises derfor. 

25. Glasdøre, 5.400 kr. 

Skønsmanden har konstateret, at der ikke 

er monteret låsekasser og greb på 3 udven-

dige glasdøre, uanset dette fremgik af pro-

jektbeskrivelsen. Han har anslået udbed-

ringsudgiften til 5.400 kr. Det er ubestridt, 

at grebene skulle leveres af indklagede, 

hvorfor udbedringsudgiften nedsættes til 

2.500 kr. inkl. moms. 

26. Dør mellem entre og stue, 1.250 kr. 

HE har forklaret, at der ikke er monteret 

bøsninger i gulvet, fordi BH ikke ønskede 

indgreb i gulvene. BH har bestridt dette. 

Voldgiftretten finder, at i det omfang der 

foreligger en mangel, kunne denne være 

konstateret i forbindelse med mangelgen-

nemgangen den 21. februar 2011. Indkla-

gede har først reklameret den 17. septem-

ber 2012, hvilket ikke kan anses for inden 

for rimelig tid. Kravet tages derfor ikke til 

følge. 

27. Dør til grovkøkken, 1.875 kr. 

På grundlag af den fremlagte korrespon-

dance mellem HE og tilsynet må det efter 

voldgiftsrettens opfattelse lægges til grund, 

at leveringen af hængsler var en bygherre-

leverance, og der udestår således alene 

montering af de korrekte hængsler på en 

dør. Prisen herfor ansættes skønsmæssigt 

til 500 kr. inkl. moms. 

28. Trappe, 5.000 kr. 

Voldgiftretten bemærker, at i det omfang, 

der er trin, der knirker mere end forvente-

ligt, skyldes dette, at der er begået fejl ved 

monteringen. Det er ikke et forhold, som 

udvikler sig, men er umiddelbart konstater-

bart og kunne derfor være konstateret i for-

bindelse med mangelgennemgangen den 

21. februar 2011. Indklagede har reklame-

ret den 17. september 2012, hvilket ikke er 

inden for rimelig tid. Kravet tages derfor 

ikke til følge. 

29. Kloak m.v., 224.500 kr. 

Indklagede har begrundet dette krav i, at 

kloakanlægget ikke er udført i overens-

stemmelse med projektet, hvilket indebæ-

rer, at der ikke kan ske en separation af 

kloakvand og regnvand, som på længere 

sigt vil kunne medføre nedsættelse af ejen-

domsskatterne. Det er også uhensigtsmæs-

sigt, at kloakledningen går gennem havean-

lægget. Ændringerne er ikke aftalt med BH. 

Det er korrekt, at der var en gasledning, 

som der skulle ændres, idet den gik gen-

nem samlebrønden. Efter at et nedløb blev 

ført til kloakken og ikke længere løb direkte 

ud på jorden, fungerer anlægget. 
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- - - har forklaret, at han udførte kloakan-

lægget. Det blev ikke udført som projekte-

ret, idet der i den eksisterende brønd, som 

havde tilslutning til kloakanlægget i vejen, 

og som lå midt for garagen, gik en gasled-

ning igennem og ind under garagen. Den 

skulle lægges om, og blev lagt højre om. 

Samtidig blev kloakledningen lagt venstre 

om, idet der udover gasledningen også løb 

en el-ledning tæt på skellet. Der skal være 

1 m mellem parallelle ledninger. Ændrin-

gerne blev aftalt med A og - - -. Ingeniø-

ren, der havde lavet projektet, blev ikke til-

kaldt. De 4 snydebrønde blev ikke lavet, 

fordi brolæggeren frarådede det og fore-

slog, at man i stedet lavede et ensidigt fald 

mod græsplænen, så regnvandet kunne ud-

nyttes. Aquadrænet og en rensebrønd blev 

heller ikke lavet. Ændringerne blev efter af-

tale med BH byttet ud med forskelligt ar-

bejde som fældning af træer, reparation af 

et raftehegn og fjernelse af stød. Det var 

ikke ham, men - - -, som lavede aftalerne, 

og han lavede også en as-built tegning, der 

blev indsendt til kommunen og afleveret til 

tilsynet. Det er korrekt, at højvandslukket i 

bryggerset ikke er lovligt efter 2012, men i 

2010 måtte man gerne lave det. 

A har forklaret, at han ikke har forstand på 

kloak og ikke traf beslutning om ændrin-

gerne. 

I byggemødereferat af 24. maj 2010 er an-

ført: »skal kloakbrønde i gårdhave flyt-

tes/ændres/sløjfes efter haveplan er udar-

bejdet.« Det er videre anført, at A og BH 

skulle tage stilling hertil. Det er endvidere 

anført i byggemødereferat af 3. oktober og 

senere, at afløb til brønde skulle laves om 

på grundet fejludførsel. 

Voldgiftsretten bemærker, at udførelse af et 

nyt kloakanlæg tager nogen tid, og det må 

have været åbenbart for både tilsynet og 

BH, der dagligt kom på pladsen, at der 

skete ændringer i forhold til det oprindelige 

projekt. Der er hverken i Ø's mail af 23. de-

cember 2010 eller A's mangelliste af 21. fe-

bruar 2011 anført, at kloakanlægget ikke 

var kontraktmæssigt udført. Efter den af - - 

- afgivne forklaring finder voldgiftsretten 

herefter ikke bevist, at der foreligger en 

mangel, idet anlægget ifølge skønsmanden 

i øvrigt fungerer tilfredsstillende. 

30. Ølandsfliser, 14.500 kr. 

Skønsmanden har konstateret, at ølandsfli-

serne omkring trappen ved grovkøkkenet 

smuldrer, hvilket er en mangel, som må 

henføres til klagerens forhold. Voldgiftsret-

ten finder det sandsynligt, at manglen, som 

forklaret af BH, har udviklet sig over tid, 

hvorfor der er reklameret rettidigt. Indkla-

gedes krav tages derfor til følge. 

32. Dør til arbejdsværelse, 8.400 kr. 

Ifølge projektet skulle døren til et arbejds-

værelse være en lyddør, hvilket den ikke 

er. Der foreligger derfor en mangel. Der er 

reklameret den 17. september 2012. For-

holdet er let konstaterbart, og voldgiftsret-

ten finder derfor ikke, der er reklameret in-

den for rimelig tid. Kravet tages ikke til 

følge. 

33. Vindue i pejsestue, 9.000 kr. 

Efter skønsmandens besvarelse, hvorefter 

der udelukkende er tale om et forhold af vi-

suel karakter, finder voldgiftsretten ikke, at 

vinduet kan anses for mangelfuldt. Kravet 

tages derfor ikke til følge. 

35. Udvendige døre, 79.750 kr. 

Indklagede har som begrundelse for kravet 

anført, at de leverede yderdøre ikke er kon-

traktmæssige, idet det af projektbeskrivel-

sens rettelsesblad fremgår, at yderdøre skal 

være i hårdt træ. Fyldningerne i yderdørene 

er imidlertid lavet i HDF-plader. HE har ikke 

bestridt, at fyldningerne ikke er udført i 

hårdt træ, men anført at dette er sket efter 

aftale mellem A og producenten. 

A har bekræftet, at han deltog i et møde 

med producenten af døre og vinduer. Han 

husker ikke, om han modtog kopi af en or-

drebekræftelse den 25. marts 2010. Han 
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husker heller ikke, om de aftalte, at fyldnin-

gerne i yderdørene skulle udføres i HDF-

plader, men efter hans opfattelse vil det 

ikke være en mangel, da dørene skulle ma-

les, og HDF-plader er almindelig anvendt 

hertil. 

Det fremgår af byggemødereferat af 11. 

marts 2010, at der har været holdt møde 

med vinduesproducenten, og at vinduesde-

taljer skulle fremsendes af A. Det er endvi-

dere oplyst, at hoved- og havedør leveres 

med sort grundmaling. I byggemødereferat 

af 21. marts, der vedrører byggemødet 

torsdag den 17. marts 2010 (skal rettelig 

være 16. marts 2010) er anført: »Der af-

holdes møde omkring vinduer onsdag kl. 

9.00 aktion BH, A, - - -«. Der er således til-

syneladende holdt 2 møder angående døre 

og vinduer, hvori A har deltaget. Endvidere 

er fremlagt kopi af en mailkorrespondance, 

hvorefter producenten sendte kopi af ordre-

bekræftelse samt profiltegninger direkte til 

A den 25. marts 2010 med anmodning om 

godkendelse. A svarede samme dag, at de-

taljerne kunne godkendes. Endvidere er 

fremlagt den endelige ordrebekræftelse, 

hvori tydeligt er angivet, at fyldninger vil 

blive udført i HDF-plader. 

Selvom ordrebekræftelsen er dateret den 

31. marts 2010, finder voldgiftsretten det 

ubetænkeligt at lægge til grund, at de leve-

rede døre har været i overensstemmelse 

med de aftaler, som A indgik på bygherrens 

vegne. Kravet tages derfor ikke til følge. 

40. Overvågningsudstyr, 68.750 kr. 

Ifølge projektbeskrivelsen skulle der instal-

leres overvågningsanlæg. Det fremgår af 

projektet, at alarmanlægget inkl. kompo-

nenter skulle leveres af alarmfirmaet, mens 

elektrikeren skulle foretage installationerne. 

Voldgiftsretten lægger til grund, at dette ar-

bejde ligesom en del andet udvendigt el-ar-

bejde blev udskudt til foråret, jf. herved be-

skrivelsen af manglende udendørsbelysning 

i A's notat af 21. februar 2011. Voldgiftsret-

ten finder på denne baggrund, at indkla-

gede har krav på dækning af udgiften til in-

stallering, som skønsmæssigt ansættes til 

12.500 kr. inkl. moms 

41. Toilet i stueplan, 18.200 kr. 

Skønsmanden har konstateret en mangel i 

form af, at ventilation fra et toilet ikke er 

ført gennem væggen som vist på en teg-

ning eller gennem taget som anført i pro-

jektbeskrivelsen. 

Voldgiftsretten er enig i, at der foreligger en 

mangel. Der er imidlertid tale om et let 

konstaterbart forhold, idet aftrækket eller 

udsugning med kobberhætte er umiddelbart 

synlig. Der er reklameret den 17. septem-

ber 2012, hvilket ikke er inden for rimelig 

tid, efter at manglen burde være opdaget. 

Kravet tages derfor ikke til følge. 

43. Sokkel på søjler ved havegang, 4.750 

kr. 

Skønsmanden har konstateret pudsafskal-

ninger på indgangssøjlernes sokler, hvilket 

tyder på, at der er anvendt vandsugende 

puds. Det fremgår af sagens korrespon-

dance og de afgivne forklaringer, at - - - ef-

ter aftale med BH, og uden at HE var invol-

veret, har genopført søjlerne. Voldgiftsret-

ten finder derfor, at indklagede må rette sit 

mangelkrav direkte til - - -. 

44. Opbygning af facader, 412.500 kr. 

Indklagede har gjort gældende, at faca-

derne ikke er kontraktmæssigt udførte og 

derfor mangelfulde. 

Af projektbeskrivelsen fremgår: »Alle faca-

der pudses og finpudses med indfarvet hy-

draulisk kalkmørtel fra Jura kalk«. 

Skønsmanden har konstateret, at der er 

grovpudset med cementbaserede materia-

ler, mens der er finpudset med hydraulisk 

Jura kalk. Skønsmanden har oplyst, at så-

vel kombinationen som udførelsen er hånd-

værksmæssig korrekt og i overensstem-

melse med normal standard. 
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A har forklaret, at det var hans hensigt, at 

der skulle bruges indfarvet Jura kalk til 

både grov og finpudsning, fordi det tidligere 

var anvendt på huset. 

Ved vurderingen af, om facadebehandlingen 

er kontraktmæssig, lægger voldgiftsretten 

vægt på, at projektbeskrivelsen er tvetydig. 

Henset til, at anvendelsen af cementmørtel 

under Jura kalk er sædvanlig, finder vold-

giftsretten, at det klart burde have frem-

gået af projektet, hvis anvendelsen af Jura 

kalk som både grov- og finpuds var tilsig-

tet. Hertil kommer, at der er tale om et 

særdeles synligt arbejde, og både grov-

pudsning og tørring tager nogen tid, hvorfor 

tilsynet burde have stoppet arbejdet, så-

fremt man mente, at der forelå en væsent-

lig afvigelse fra projektet. Voldgiftsretten 

tager derfor ikke kravet til følge. 

45. Gulvkonstruktion 1. sal, 36.000 kr. 

Kravet begrundes i, at ingeniørbeskrivelsen 

ikke er fulgt med hensyn til gulvkonstrukti-

onen i sidebygningens 1. sal. 

I ingeniørbeskrivelsen er anført: »I side-

bygningens gulvkonstruktion på 1. sal skal 

indgå 22 mm gulvspånplade med limede 

fer-not samlinger.« 

I projektbeskrivelsen er anført under gulve: 

»Varmefordelingsbakker monteres i samråd 

med tømrer, der monterer 25 mm forskal-

ling for bakker. Dette gælder i stueetage og 

for 1. sal«. 

HE har forklaret, at ændringen skete efter 

aftale med A, idet de anså det for bedre for 

varmefordelingen. 

A har forklaret, at han ikke husker, om de 

drøftede gulvet på 1. salen, men det er ef-

ter hans opfattelse udført korrekt. 

Voldgiftsretten finder, at der er uoverens-

stemmelse mellem ingeniør- og projektbe-

skrivelsen, ligesom udførelsen er godkendt 

af tilsynet. Kravet tages derfor ikke til 

følge. 

Dagbodskrav, 385.000 kr. 

Indklagede har krævet dagbøder for perio-

den 15. september 2010 til 22. december 

2010, hvor arbejdet blev afleveret. 

Der fremgår af entreprisekontrakten, at ar-

bejdet skulle afleveres den 1. september 

2010. Denne frist blev senere forlænget til 

15. september 2010. Det fremgår af entre-

prisekontrakten, at entreprenøren har ret til 

forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af 

arbejdet, der er en følge af blandt andet 

ændringer i arbejdets art og omfang, som 

kræves af bygherren, bygherrens forhold 

eller anden entreprenørs forhold, etc. I til-

fælde af entreprenørens ansvarspådrag-

ende forsinkelse i forhold til den endelige 

afleveringsdato, betaler entreprenøren en 

dagbod på 1 promille af entreprisesummen 

ekskl. moms pr. arbejdsdag, jf. entreprise-

kontraktens pkt. 6.5. 

Det følger af AB 92, § 2, stk. 2, at udbuds-

materialet skal være entydigt og således 

udformet, at der er klarhed over ydelsernes 

omfang og indhold. Voldgiftsretten finder, 

at udbudsmaterialet i denne sag har været 

ufuldstændigt, idet en række detailspørgs-

mål, som var af stor betydning for bygher-

ren, der efterfølgende skulle bo i huset, 

ikke var afklaret, inden arbejdet gik i gang. 

Det fremgår endvidere af byggemøderefe-

raterne, at tidsplanen fra begyndelsen var 

stram. Klageren gjorde ved mail af 24. juni 

2010 opmærksom på, at den omstændig-

hed, at man var nødt til at afvente bygher-

rens beslutninger på en række detaljer, for-

sinkede tidsplanen. Det samme skete ved 

mail af 26. juli 2010, 20. august 2010, 23. 

august 2010, 2. september 2010, 10. sep-

tember 2010 samt 13. september 2010, 

hvoraf fremgik, at man ikke var i stand til 

at levere døre til huset, idet de afventede 

hængsler, som på bygherrens foranledning 

var bestilt i Italien. Der er ikke fremlagt 

svar på disse mails, der må forstås som an-

modning om tidsfristforlængelse på grund 

af bygherrens forhold. Derimod blev det i 

byggemødereferat af 30. august 2010 an-

ført, at aflevering var rykket fra uge 31 til 

uge 37, og at »Bygherre havde godkendt 
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en senere aflevering til uge 37 og varsler 

sin ret til dagbodsbetaling«. BH har forkla-

ret, at han rykkede afleveringen fra 1. sep-

tember til 14. september, fordi han havde 

været længe om at vælge farven til huset, 

men i øvrigt mener han ikke, at det var 

hans forhold, som forsinkede projektet. 

Voldgiftsretten finder efter indholdet af de 

anførte mails sammenholdt med de afgivne 

forklaringer, at entreprenøren havde krav 

på tidsfristforlængelse ud over den 14. sep-

tember. Hertil kommer, at bemærkningen i 

byggemødereferatet, der blev stående 

uændret resten af byggeperioden, ikke på 

en utvetydig og konkret måde angiver, at 

bygherren gør krav på dagbøder fra et be-

stemt tidspunkt. Endelig bemærkes, at byg-

herren også efter 14. september 2010 

iværksatte ekstraarbejder. Voldgiftsretten 

finder herefter ikke, at indklagede har krav 

på dagbøder. 

Indklagede har herefter krav på et afslag 

for mangler på 139.650 kr. 

Voldgiftsrettens sammenfatning: 

Efter det ovenanførte har klageren krav på 

betaling af 466.826 kr. med fradrag af 

139.650 kr. for mangler svarende til 

327.176 kr. med renter fra den 21. decem-

ber 2010. 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt. Det bemærkes, at der ved fastsæt-

telsen af sagsomkostninger er taget hensyn 

til, at skønsforretningerne og forhandlin-

gerne herom har været tidskrævende. 

Særligt for så vidt angår de af indklagede 

afholdte omkostninger til syn og skøn be-

mærkes, at disse afholdes endeligt af 

denne. 

Thi bestemmes: 

BH A/S skal betale 327.176 kr. med renter 

fra den 21. december 2010 til HE A/S. 

BH A/S skal endvidere betale 140.000 kr. i 

sagsomkostninger til HE A/S. 

Herudover skal BH A/S betale udgifterne til 

syn og skøn samt udgifterne til voldgiftsret-

ten efter nærmere opgørelse og påkrav fra 

Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen skal opfyldes inden 14 dage fra 

dens modtagelse. 
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Kan E selv foretage afhjælpning hvis han fraviger tidsplanen?   
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.23.1 

Som gengivet i TBB 2020.830 / Sag nr. C-14788 

Kommune (advokat Anne Dahl Hansen) 

mod Totalentreprenør TE (advokat Ole 

Bernt Hasling) 

1. Indledning 

Mellem klageren, … Kommune (herefter … 

Kommune), og indklagede, totalentreprenør 

TE (herefter TE), er der opstået en tvist om 

bl.a. krav mod TE for afholdelse af omkost-

ninger til udbedring af mangler ved en tag-

konstruktion i forbindelse med en totalen-

treprise vedrørende om- og tilbygning af … 

Skole, der er beliggende i Kommune. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med ingeniør Kim Peters, rådgi-

vende ingeniør Lars Lindgaard og lands-

dommer Thomas Jønler med sidstnævnte 

som formand. 

Forud for voldgiftssagen er under Voldgifts-

nævnets j.nr. A-8752 udmeldt arkitekt Kim 

Christiansen som skønsmand. Der er afgi-

vet skønserklæring af 21. august 2015 

samt tillægserklæringer af 21. september 

2016 og 2. juni 2017. Skønsomkostnin-

gerne på samlet 208.035,63 kr. inkl. moms 

og afgift til Voldgiftsnævnet er foreløbig be-

talt af … Kommune med 184.723,13 kr. og 

af TE med 23.312,50 kr. 

Voldgiftssagen blev anlagt ved klageskrift, 

der blev indleveret til Voldgiftsnævnet den 

12. juli 2018. 

Den 31. august 2018 inddrog TE ved adci-

tation selskabet Ltd. i sagen, men TE hæ-

vede adcitationssagen den 21. februar 

2020. 

2. Påstande og hovedforhandling 

… Kommune har endeligt nedlagt påstand 

om, at TE skal betale kommunen 

5.601.436,50 kr. inkl. moms med proces-

rente fra den 12. juli 2018. 

TE har endeligt nedlagt påstand om frifin-

delse mod betaling af 1.153.954,10 kr. med 

procesrente fra den 12. juli 2018. 

Sagen var berammet til hovedforhandling 

den 10. og 11. december 2019, men blev 

aflyst grundet lovligt forfald hos en af par-

ternes advokater. 

Hovedforhandling har herefter fundet sted 

den 9. og 10. juni 2020 på Hotel … i …. 

Projektleder …, direktør …, direktør …, ma-

skinmester …, afdelingsleder …, … og byg-

gerådgiver … har afgivet forklaring under 

hovedforhandlingen. Endvidere er der fore-

taget afhjemling af skønsmand Kim Christi-

ansen. 

Der er aftalt med parterne, at kendelsen 

udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstil-

ling og uden fuldstændig gengivelse af for-

klaringerne og proceduren og alene med 

gengivelse af parternes påstande samt 

voldgiftsrettens resultat og begrundelsen 

herfor. 

3. Kort sagsfremstilling 

Sagen angår et byggeprojekt med om- og 

tilbygning af … Skole, hvor der blev etable-

ret ny indskolingsfløj med otte fælleslokaler 

til brug for både undervisning og SFO samt 

fællesrum og køkkenafsnit. Arbejdet omfat-

tede endvidere tilbygning af en multifunkti-

onel sal, en lettere ombygning af en lokali-

tet og etablering af udvendig multi-bane. 

… Kommune var bygherre, og TE fik opga-

ven som totalentreprenør til at udføre en-

treprisen. BH-R blev antaget af kommunen 

som bygherrerådgiver. 

I november 2010 indgik … Kommune og TE 

aftalen om totalentreprise, og det fremgår 

af parternes totalentreprisekontakt, at en 
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del af udbudsmaterialet var basiskrav, byg-

geprogram og en hovedtidsplan. Det frem-

går af hovedtidsplanen, at der var planlagt, 

at samlet projektering og byggeperiode var 

fra oktober 2010. Forventet aflevering var 

ultimo august 2011, der senere blev ændret 

til den 12. oktober 2011. 

Almindelige betingelser for totalentreprise, 

ABT 93, var aftalt mellem parterne med 

nærmere tilføjelser og rettelser. 

Byggeriet blev afleveret den 16. maj 2012. 

… Kommune foranledigede efter afleve-

ringsforretningen den leverede og monte-

rede tagkonstruktionen undersøgt af BH-R, 

da kommunen havde mistanke om, at der 

var fejl i forudsætningerne for anvendelse 

af hygrodiode i tagkonstruktionen. BH-R 

vurderede i august 2012 på baggrund af 

gennemførte undersøgelser, at der var en 

risiko for, at der ville ske fugtophobning i 

tagkonstruktionen på skolen samt ved klub 

og multihal. Ved en efterfølgende undersø-

gelse, der blev foretaget af … A/S på foran-

ledning af TE, blev der i juni 2013 registre-

ret kraftig forhøjet fugtniveau ved flere om-

råder i tagelementerne ved det nye indsko-

lingsafsnit. 

Der blev herefter forud for voldgiftssagen 

gennemført syn og skøn ved Voldgiftsnæv-

net, og skønsmanden, arkitekt Kim Christi-

ansen, udarbejdede erklæringer af 21. au-

gust 2015, 21. september 2016 og 2. juni 

2017. Af skønserklæringerne fremgår det, 

at der var mangler ved tagkonstruktionen, 

herunder blev der konstateret et højere 

fugtindhold i konstruktionen end forvente-

ligt. Det blev endvidere konstateret, at »Ju-

tavap 120«, der blev benyttet som damp-

spærre, ikke var anvendelig til konstruktio-

nen, og at dampspærre ikke var udført kor-

rekt - specielt omkring samlinger og mod 

vægge. Skønsmanden foreslog, at forhol-

dene blev afhjulpet ved, at tagkonstruktio-

nen blev ændret fra en uventileret kon-

struktion med indvendig isolering (koldt 

tag) til en uventileret konstruktion med ud-

vendig isolering (varmt tag). Skønsmanden 

beskrev de arbejder mv., som udbedringen 

skulle omfatte, og han anslog de samlede 

omkostninger hertil til 3.450.000 kr. ekskl. 

moms. 

Efter tilvejebringelsen af skønserklæringen i 

august 2015 var der drøftelser mellem … 

Kommune og TE om udbedringen af mang-

lerne, og i april 2016 besluttede … Kom-

mune at lade manglerne udbedre af tredje-

mand, …. 

Det er i sagen ubestridt, at tagkonstruktio-

nen led af de mangler, som skønsmanden 

konstaterede, og at TE som totalentrepre-

nør over for … Kommune er ansvarlig for 

manglerne. Der er endvidere enighed om, 

at taget skulle udbedres med ændringen fra 

et koldt til et varmt tag som foreslået af 

skønsmanden. 

… Kommunes påstand angår for hovedpar-

tens vedkommende de beløb, som kommu-

nen har afholdt til … til afhjælpningen af 

manglerne, og kommunens udgift til ingeni-

ørfirmaet …, der blev antaget af kommunen 

som bygherrerådgiver i forbindelse projek-

teringen og gennemførelsen af afhjælpnin-

gen. 

Sagen har navnlig drejet sig om, hvorvidt 

der var indgået en aftale mellem parterne 

om, at TE skulle stå for afhjælpningen af 

manglerne ved tagkonstruktionen, og i gi-

vet fald om det var berettiget, at … Kom-

mune i april 2016 traf beslutning om, at af-

hjælpningen skulle foretages ved en anden 

entreprenør end TE. 

Endvidere vedrører sagen, om TE har krav 

på betaling for en restentreprisesum, indek-

sering og flere ekstraarbejder, der er be-

nævnt »tillægskrav«. … Kommune, der har 

bestridt kravene vedrørende restentreprise-

summen, indeksering og en del af ekstraar-

bejderne, har over for disse krav rejst en 

række modkrav, herunder et dagbodskrav 

og krav vedrørende kvalitetssikringsmateri-

alet og udlæg, som kommunen har afholdt 

til byggeriet samt ekstraordinære omkost-

ninger til bygherrerådgiver. Det er således 
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Kommunes opfattelse, at TE’s eventuelle 

krav alligevel ikke består, idet kommunen 

har en række krav, der kan modregnes. 

… Kommunes påstand er opgjort således: 

Tilbud fra fratrukket stipulerede ydelser

 3.496.100,00 kr. 

Registrerede nødvendige ekstraarbejder

 415.742,00 kr. 

Rådgiverhonorar, ingeniør …

 422.107,21 kr. 

Ekstraafstivning inden start (…)

 13.489,97 kr. 

Indregulering af ventilation efter genmon-

tage 12.350,00 kr. 

Omkostninger i alt ekskl. moms:

 4.359.789,18 kr. 

Omkostninger i alt inkl. moms:

 5.601.436,50 kr. 

TE’s påstand er opgjort således: 

»… 

  Excl. Moms Excl. moms 

Skønsmand inkl. uforudsete udgifter, …

 kr. 3.450.000,00   

Reduktion til kostpris 15% kr. 

(517.500,00) kr. 2.932.500,00 

Afholdt pr. 7/4 2016 Projekt, BH-R  

   

25/2 2016 Faktura 1004119501, … kr. 

(93.667,04)   

7/4 2016 Faktura 1004123170, … kr. 

(89.142,28)   

4/5 2016 Faktura 1004125160, … kr. 

(21.250,00)   

14/6 2016 Faktura 1004128843, … kr. 

(7.000,00) kr. (211.059,32) 

Interne håndværkerudgifter Destruktive 

forundersøgelser, løn svende, … kr. 

(12.828,79)   

Destruktive forundersøgelser, materialer, …

 kr. (4.218,23) kr. 

(17.047,02) 

Afdelingsleder 1 md fra november 2015 til 

april 2016   kr. (92.160,00) 

Beløb, der skal krediteres … kommune  

 kr. 2.612.233,66 

Modkrav til konneks modregning: 

Kontraktkrav 31/3 2012 Faktura 697, kr. 

1.100.000 … kr. (1.100.000)   

24/6 2013 indbetalt kr. 500.000,00

   

1/7 2013 indbetalt kr. 250.000,00

   

9/8 2013 indbetalt kr. 100.000,00

   

30/5 2012 Faktura 7118, … kr. 

(320.020,00) kr. (570.020,00) 

Indeksering     

4/3 2013 Faktura 8221 Indeksering …  

 kr. (163.767,46) 

Tillægskrav     

Tillægskrav iht. opgørelse …  

 kr. (724.492,10) 

I alt   kr. 1.153.954,10 

…« 

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resul-

tat 

1. TE’s afhjælpning 

Af den fremlagte korrespondance mellem 

parternes advokater for perioden efter syn 

og skøn fremgår bl.a., at … Kommune fore-

spurgte i september 2015, om TE var ind-

stillet på at foretage afhjælpningen af 

manglerne i tagkonstruktionen på den 
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måde, som skønsmanden havde beskrevet. 

… Kommune påpegede, at TE havde fortabt 

sin afhjælpningsret ved indtil nu at afvise et 

ansvar for manglerne, og at kommunens 

accept af, at selskabet alligevel kunne fore-

tage afhjælpningen, var betinget af, at 

kommunen kunne godkende et afhjælp-

ningsprojektet, herunder de rådgivere og 

underentreprenører, som TE ville benytte 

sig af, samt en tidsplan for gennemførelse 

af afhjælpningen. 

I brev af 8. september 2015 accepterede TE 

at foretage afhjælpningen, og selskabet var 

enig i det forslag, som skønsmanden var 

fremkommet med. I samme brev blev det 

endvidere beskrevet, hvordan selskabet så 

det videre forløb. I den forbindelse blev be-

skrevet et forslag til afvikling af et beløb på 

2.602.835,06 kr. inkl. moms, som … Kom-

mune havde tilbageholdt. 

Den 21. september 2015 besvarede … 

Kommune brevet af 8. september 2015 og 

meddelte, at kommunes accept af, at TE 

kunne foretage afhjælpningen, bl.a. var be-

tinget af, at den uenighed, der måtte være 

mellem parterne om kommunens tilbage-

hold samt afviklingen af dette, ikke fik ind-

flydelse på igangsætningen og gennemfø-

relsen af afhjælpningen. 

TE meddelte i brev af 25. september 2015 

til kommunen, at selskabet kunne tiltræde, 

at afhjælpningen blev gennemført uaf-

hængigt af den uenighed, der måtte være 

vedrørende selskabets »fakturerede tilgo-

dehavende hos … Kommune.« 

Der er fremlagt yderligere breve, som blev 

sendt mellem parternes advokater i oktober 

og november 2015, hvor parterne gav ud-

tryk for deres syn på den videre håndtering 

af afhjælpningen og parternes økonomiske 

mellemværende i øvrigt, og der var ikke i 

denne korrespondance uenighed om, at TE 

skulle gennemføre afhjælpningen. 

BH-R, der som anført havde været bygher-

rerådgiver for … Kommune, blev antaget af 

TE til at udføre projekteringen med udbed-

ringen af tagkonstruktionen. 

TE fremsendte den 4. november 2015 en 

mail til bl.a. … Kommune, att. …, med et 

forslag til en overordnet tidsplan for udbed-

ringen, hvori var angivet en byggeperiode 

fra 1. april til 1. august 2016, og det blev 

bl.a. oplyst, at selskabet ville sikre, at ud-

bedring var færdiggjort inden opstart af det 

nye skoleår 2016/2017. 

Den 10. december 2015 afholdt parterne et 

opfølgningsmøde om »udbedring af tagkon-

struktion på … Skole.« I TE’s referat af 11. 

december 2015 fra mødet er beskrevet 

bl.a., hvordan tagrenoveringen skulle gen-

nemføres. Det fremgår heraf også med 

henvisning til en oplysning fra … om myn-

dighedsbehandlingen, at det ved kommu-

nen var en ekspeditionssag, som ikke kræ-

vede en egentlig byggesagsbehandling, 

men blot en anmeldelse. Referatet gengav 

også en tidsplan, hvorefter »Registrering, 

herunder nødvendige indgreb« var angivet 

til januar 2016, »Projektering« til januar-fe-

bruar 2016, »Myndighedsbehandling« til 

marts i to uger 2016, »Forberedelse på ud-

bedring…« til marts-april 2016 og »Bygge-

periode (færdigt inden nyt skoleår) til 13. 

april 2015-1. august 2016.« Det var heref-

ter anført, at udførelsesperioden med selve 

renoveringsarbejdet var fra medio april til 

ultimo juli, og at det påregnedes at være 

færdigt inden det nye skoleår. 

BH-R deltog også i mødet den 10. decem-

ber 2015, og den tidsplan for udbedringen, 

som fremgår af mødereferatet, blev genta-

get i den aftale om teknisk rådgivning, der 

blev indgået i begyndelsen af januar 2016 

mellem TE og BH-R. 

Efter det anførte, der også er bekræftet ved 

de afgivne forklaringer, lægger voldgiftsret-

ten til grund, at parterne indgik aftale om, 

at TE skulle foretage afhjælpningen af 

manglerne i tagkonstruktionen, og at det 

var forudsat, at afhjælpningen skulle afslut-

tet, inden det nye skoleår begyndte - efter 
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oplysningerne i mødereferatet den 1. au-

gust 2016. 

Det lægges efter oplysningerne i parternes 

korrespondance endvidere til grund, at gen-

nemførelsen af afhjælpningen ikke var hin-

der for, at parterne sideløbende kunne fort-

sætte dialogen om TE’s mulige tilgodeha-

vende i forbindelse med totalentreprisen, 

men fra … Kommunes side var det forudsat, 

at dialogen ikke forsinkede afhjælpningen 

af manglerne ved taget, jf. herved bl.a. 

brevet af 13. november 2015 fra … Kom-

munes advokat, advokat Tina Braad. 

Der har været fremlagt korrespondance 

mellem parternes advokater for perioden 

efter mødet den 10. december 2015 og 

frem til parternes møde den 4. april 2016. I 

brev af 25. januar 2016 redegjorde TE’s ad-

vokat, advokat Ole Bernt Hasling, for en 

række forhold vedrørende økonomien, her-

under faktureringer for kontraktarbejder, 

tillægsarbejder og indeksering. I et afsnit 

om »Det videre forløb« anførte advokaten, 

at det var TE’s opfattelse, at samarbejdet 

med … Kommune omkring »processen er ri-

meligt tilfredsstillende på det tekniske 

plan« og videre »I relation til det økonomi-

ske mellemværende, som går den anden 

vej, er der, som du ved, ingen respons«, og 

advokaten henviste her til, at … Kommune 

ikke ønskede at »diskutere den side af sa-

gen, uden at du er med.« 

I en mail af 24. februar 2016 anførte advo-

kat Ole Bernt Hasling til advokat Tina Braad 

bl.a., at »TE er i fuld gang med den projek-

terings- og planlægningsmæssige forbere-

delse af udførelsen til forventet opstart 1. 

april.« Samtidig fremkom advokaten med 

bemærkninger, der angik det økonomiske 

mellemværende. 

I mail af 16. marts 2016 fremsendte advo-

kat Ole Bernt Hasling til advokat Tina Braad 

en opstilling over TE’s krav og foreslog, at 

det blev drøftet på et møde mellem parter-

neden 4. april 2016, og hvor advokaterne 

også var til stede. Herefter og efter forkla-

ringerne af bl.a. … og … lægger voldgifts-

retten til grund, at formålet med mødet var 

at drøfte det økonomiske mellemværende. 

Der er afgivet forskellige forklaringer om 

forløbet af mødet den 4. april 2016. 

… (fra kommunen) har bl.a. forklaret, at 

hun ikke forud for mødet havde fået fore-

lagt et konkret afhjælpningsprojekt, herun-

der navne på de entreprenører, der skulle 

hjælpe TE med arbejderne. Hun har videre 

forklaret, at … Kommune tilkendegav, at 

man ikke ønskede at betale mere, før af-

hjælpningen var så langt, at der var tag på 

bygningen. Endvidere har hun forklaret, at 

TE gav udtryk for, at det var uklart, hvor 

meget der skulle udbedres, og hvad det 

ville koste, og at det var en risiko, som der 

skulle betales for, før selskabet kunne gå 

videre med afhjælpningen. Hun var bekym-

ret for, om TE reelt kunne gå i gang 14 

dage senere - også henset til, at der ikke 

forelå tilbud eller et afhjælpningsprojekt. 

Da … Kommune således ikke længere 

havde tillid til, at TE kunne gennemføre af-

hjælpningen, valgte kommunen på mødet 

at afbryde samarbejdet med selskabet, så-

ledes at udbedringen i stedet skulle gen-

nemføres af en anden entreprenør. 

… (fra TE) har bl.a. forklaret, at TE i no-

vember 2015 havde igangsat kalkulationer 

til brug for at ændre konstruktionen til et 

varmt tag. Mødet den 4. april 2016 var et 

økonomimøde og var helt uafhængigt af ar-

bejdet med udbedringen af taget. Det reelle 

tema på mødet kom til at handle om, at … 

Kommune ønskede, at TE skulle gå i gang 

til den stipulerede dato den 13. april 2016. 

TE oplyste på mødet, at de kunne gå i gang 

senest 14 dage efter den 13. april 2016, og 

det blev sagt flere gange, at udbedringen 

ville være afsluttet til slutdatoen den 1. au-

gust 2016, altså før skolestart på det nye 

skoleår. Han har videre forklaret, at TE 

forud for mødet havde modtaget et stort 

set færdigt projekt fra BH-R, og at der fo-

relå fulde interne kalkulationer på udgif-

terne til at udbedre skaderne. Langt det 
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meste skulle udføres som internt arbejde, 

men der var også indhentet priser fra eks-

terne entreprenører, der skulle anvendes. 

…’s (fra TE) forklaring om tidsforløbet, her-

under at TE kunne været gået i gang med 

udbedringen 14 dage efter den 13. april 

2016, støttes af de forklaringer, der er afgi-

vet af … og …. Voldgiftsretten finder, at der 

ved bevisbedømmelsen også skal lægges 

vægt på indholdet det fremlagte notat af 4. 

april 2016 fra BH-R om »… Skole - registre-

ring« vedrørende et projekt til afhjælpning 

af skaderne på taget. 

Efter sagens oplysninger, herunder de op-

lysninger, der forelå om projektet, er der 

ikkegrundlag for at antage, at TE’s afhjælp-

ning af manglerne ved tagkonstruktionen 

ikkekunne have været afsluttet inden det 

nye skoleår i august 2016 - også selvom ar-

bejderne som forklaret af bl.a. … (fra TE) 

først var påbegyndt omkring 14 dage efter 

den 13. april 2016. Der er efter bevisførel-

sen heller ikke grundlag for at fastslå, at TE 

ikke i april 2016 eller i perioden forud her-

for fremmede arbejdet med udbedringen af 

manglerne, eller at selskabets tiltag i for-

bindelse afklaringen af selskabets mulige 

tilgodehavende i byggesagen forsinkede ar-

bejderne. 

På den anførte baggrund og efter bevisfø-

relsen i øvrigt finder voldgiftsretten, at 

Kommune ikke har været berettiget til den 

4. april 2016 at afbryde samarbejdet med 

TE, og det har således været uberettiget, at 

kommunen hindrede selskabet i at gennem-

føre afhjælpning af manglerne ved taget. 

2. Opgørelsen af … Kommunes krav vedrø-

rende udbedring af taget 

Det er ubestridt, at TE er erstatningsan-

svarlig for manglerne ved tagkonstruktio-

nen. 

Da det som anført ovenfor har været ube-

rettiget af … Kommune at hindre TE i at 

gennemføre afhjælpningen af manglerne, er 

selskabet som udgangspunkt alene erstat-

ningsansvarlig med et beløb, som selskabet 

sparede ved ikke at udføre afhjælpningen. 

… Kommune har derfor ikke krav på, at TE 

skal betale for de udgifter, som kommunen 

har afholdt til udbedringen gennem eks-

terne entreprenører og rådgivere, herunder 

… og …, jf. kommunens opgørelse af på-

standen. Voldgiftsretten finder, at … Kom-

mune under de beskrevne omstændigheder 

heller ikke har krav på hos TE at få godt-

gjort de beløb, som kommunen har afholdt 

til … vedrørende ekstraarbejder, til … ved-

rørende ekstraafstivning og til … vedrø-

rende indregulering af ventilation. 

Voldgiftsretten finder, at opgørelsen af par-

ternes mellemværende i stedet skal ske 

med udgangspunkt i skønsmandens vurde-

ring og opgørelse, jf. skønsmandens besva-

relse af spørgsmål 3.2, hvor skønsmanden 

har estimeret de samlede omkostninger, 

der vil være forbundet med projektering og 

gennemførelse af de nødvendige foranstalt-

ninger til at afhjælpe den konstaterede fugt 

i tagkonstruktionen inklusive følgeskader. 

Skønsmanden har i besvarelsen anført, at 

omkostningerne vil være samlet 3.450.000 

kr. ekskl. moms, der er sammensat af ca. 

2.100.000 kr. til håndværkerudgifter, ca. 

900.000 kr. til »projektering, opfølgning og 

tilsyn, fornyet tryktest, bygningsmæssig 

kontrol af konstruktionerne for skimmel og 

fugt, udgifter til byggeplads og totalover-

dækning i byggeperiode« og 450.000 kr. 

afsat til uforudseelige udgifter. Voldgiftsret-

ten finder således efter bevisførelsen, at 

skønsmandens vurdering og opgørelse er 

udtryk for et retvisende estimat over de ud-

gifter, som TE sparede ved ikke at udføre 

afhjælpningen. Voldgiftsretten finder, at der 

ved opgørelsen af … Kommunes krav skal 

indgå moms, idet kommunen ikke er 

momsregistreret og skal betale moms for 

andres udførelse af arbejdet. 

Voldgiftsretten finder, at der ikke er grund-

lag for at reducere beløbet med de beløb, 
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som TE har medtaget i opgørelsen i på-

standsdokumentet til BH-R med i alt 

211.059,32 kr., til destruktive forundersø-

gelser med i alt 17.047,02 kr. og vederlag 

til en afdelingsleder for arbejde udført i en 

måned med 92.160 kr. Der er heller ikke 

grundlag for, at omkostningerne skal redu-

ceres med beløbet på 517.500 kr. angivet i 

TE’s opgørelse som »kostpris 15 %«, idet 

beløbet ikke findes dokumenteret. 

På den anførte baggrund finder voldgiftsret-

ten, at TE skal betale 4.312.500 kr. inkl. 

moms til … Kommune vedrørende mang-

lerne ved taget. 

3. TE’s modkrav 

TE har fremsat en række krav, som selska-

bet har bragt i modregning over for Kom-

munes krav. … Kommune har bestridt en 

del af disse modkrav, og de omtvistede 

krav behandles i det følgende. 

3.1. Kravet på 570.020 kr. ekskl. moms 

vedrørende kontraktsum. 

TE krav angår for det første faktura num-

mer 6978 af 31. marts 2012 på 1.100.000 

kr. ekskl. moms, som angik en del af kon-

traktsummen. TE gør gældende, at der 

endnu mangler at blive betalt 250.000 kr. 

ekskl. moms af beløbet. 

Efter bevisførelsen, herunder indholdet af 

BH-R’ brev af 13. juni 2013 og advokat Ole 

Bernt Haslings mail af 16. marts 2016, læg-

ger voldgiftsretten til grund, at parterne 

indgik en forligsaftale i forbindelse med af-

hjælpning af mangler efter 1-årseftersynet, 

således at … Kommune som et vilkår i forli-

get alene skulle betale 1.000.000 kr. af det 

fakturerede beløb på 1.100.000 kr., og at 

beløbet skulle betales i fire rater med hen-

holdsvis 500.000 kr., 250.000 kr., 100.000 

kr. og 150.000 kr. Der er enighed om, at … 

Kommune har betalt de første tre rater med 

i alt 850.000 kr., og voldgiftsretten lægger 

herefter til grund, at der mangler at blive 

betalt 150.000 kr. - og således ikke 

250.000 kr. 

Den anden del af beløbet - 320.020 kr. 

ekskl. moms - angår TE’s faktura nummer 

7118 af 30. maj 2012 om »Rest entreprise-

sum til fakturering«, der blev udstedt efter 

byggeriets aflevering den 16. maj 2012. 

Parterne er enige om, at denne faktura ikke 

er betalt. 

Beløbene på 150.000 kr. og 320.020 kr. 

udgør som anført en del af den aftalte kon-

traktsum. Herefter og da det ikke er godt-

gjort, at TE ikke har leveret de ydelser, der 

er aftalt, skal … Kommune som udgangs-

punkt betale beløbene, der samlet er 

470.020 kr. ekskl. moms eller i alt 587.525 

kr. inkl. moms. 

3.2. Kravet på 163.767,46 kr. ekskl. moms 

vedrørende indeksering. 

TE har gjort gældende, at selskabet har 

krav på indeksering af kontraktsummen for 

perioden fra 1. november 2011 og til byg-

geriets aflevering den 16. maj 2012. TE op-

gjorde kravet i faktura af 4. marts 2013 til 

samlet 217.036,23 kr. ekskl. moms, men 

[beløbet] er i påstandsdokumentet opgjort 

til 163.767,46 kr. 

Det fremgår af punkt 10.2 i parternes en-

trepriseaftale, at »Prisen er fast i hele byg-

geperioden og reguleres derfor ikke efter 

indeks eller lignende«. Endvidere fremgår 

det af hovedtidsplanen, at det var planlagt, 

at samlet projektering og byggeperiode var 

fra oktober 2010. Forventet aflevering var 

ultimo august 2011, der senere blev ændret 

til den 12. oktober 2011, og som anført 

blev byggeriet først afleveret den 16. maj 

2012. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at forsinkelsen frem til den 2. januar 

2012 havde givet TE ret til tidsfristforlæn-

gelse, men forsinkelsen efter dette tids-

punkt skyldtes forhold, som selskabet var 

ansvarlig for. 

Under disse omstændigheder finder vold-

giftsretten, at TE har ret til indeksregulering 
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for så vidt angår de arbejder, der blev ud-

ført i forsinkelsesperioden frem til den 2. 

januar 2012. Under hensyn til oplysnin-

gerne om byggeomkostningsindeks for boli-

ger, som er gengivet i ekstraktens side 259 

og 261, fastsætter voldgiftsretten TE’s krav 

vedrørende indeksregulering for periode til 

henholdsvis 8.650 kr. ekskl. moms og 

11.700 kr. ekskl. moms, eller samlet 

20.350 kr. ekskl. moms - eller 25.437,50 

kr. inkl. moms. 

Den øvrige del af kravet vedrørende indeks-

regulering kan herefter ikke tages til følge. 

3.3. TE’s krav på 724.492,10 kr. ekskl. 

moms vedrørende ekstraarbejder. 

Ved faktura af 29. juni 2012 opgjorde TE sit 

krav for ekstraarbejder og vedlagde en liste 

overarbejderne. De samlede tillægskrav var 

opgjort i listen til i alt 1.123.953 kr. ekskl. 

moms. 

Af disse krav har TE i påstandsdokumentet 

fastholdt krav for samlet 724.492,10 kr. 

ekskl. moms. I forbindelse med hovedfor-

handlingen har TE nedsat beløbet for aftale-

seddel 33 fra 7.970 kr. til 7.949 kr. ekskl. 

moms og aftaleseddel 59 fra 306.386,10 kr. 

til 262.568 kr. Reduktionen for disse aftale-

sedler udgør samlet 43.839,10 kr., hvoref-

ter TE’s krav udgør 680.653 kr. ekskl. 

moms. 

Voldgiftsretten lægger efter det oplyste til 

grund, at … Kommune har anerkendt en del 

af disse krav med 312.725 kr. ekskl. moms, 

og efter fradrag af kommunens modkrav på 

138.500 kr. (vinduer leveret af …) og 

23.760 kr. (brixsystem), begge eller i alt 

162.260 kr. ekskl. moms, som TE har aner-

kendt, har kommunen anerkendt, at TE 

som udgangspunkt har et tilgodehavende 

på 150.465 kr. vedrørende ekstraarbejder. 

Tvisten om ekstraarbejderne har herefter 

angået nedennævnte krav, idet der ved 

omtalen af aftalesedlernes numre er henvist 

til TE’s numre, således som de er oplistet i 

påstandsdokumenterne. 

Som bilag AB er fremlagt en udgave af li-

sten med tillæg/fradrag, som var bilag til 

fakturaen af 29. juni 2012. Denne udgave 

af listen har håndskrevet rød tekst ud for 

hvert enkelt punkt, hvor der eksempelvis er 

angivet et »flueben«, et minustegn, »aftalt 

slettet« eller »accepteret«. …, der var ansat 

hos BH-R, har forklaret, at det var hende, 

der skrev den røde tekst. 

Voldgiftsretten bemærker generelt om de 

enkelte krav, at det er gennemgående for 

stort set alle krav, at der ikke foreligger 

skriftlig dokumentation for, at kravene er 

rejst som ekstraarbejder over for … Kom-

mune, eller at de skriftligt er accepteret af 

kommunen forud for, at arbejderne blev 

udført. For en række af kravene er det efter 

bevisførelsen endvidere uklart, om arbej-

derne kan anses for et kontraktarbejde eller 

et ekstraarbejde. 

3.3.1. Tillægskrav nr. 36 - dobbeltdør uden 

greb - 12.000 kr. ekskl. moms. 

Dobbeltdøren er vist på tegningsmaterialet, 

og voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, 

at TE ikke har godtgjort, at døren er et eks-

traarbejde. Notatet på tillægslisten, herun-

der den røde tekst med et »flueben« og an-

givelsen »(afventer udsk.)«, kan ikke føre 

til et andet resultat. 

TE har derfor ikke et modkrav vedrørende 

denne post. 

3.3.2. Tillægskrav nr. 47 - forøget belæg-

ning - 170.150 kr. ekskl. moms. 

Af dette krav har … Kommune anerkendt 

58.630 kr. Tvisten angår herefter det reste-

rende beløb på 111.520 kr. 

Det er ubestridt, at der i kontraktgrundlaget 

var forudsat 200 m2 belægning i projektet, 

men at der efterfølgende viste sig nødven-

digt at lægge yderligere arealer. Således 

fremgår det af byggemødereferatet af 23. 

januar 2012, at belægningsplanen med de 

tilrettede belægningsarealer, ramper, trap-
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per mv. »inkl. økonomien« skulle godken-

des af … og … fra … Kommune, inden arbej-

det kunne igangsættes. 

Voldgiftsretten finder, at det efter oplysnin-

gerne i sagen er uklart, hvor stort et areal, 

der blev anlagt med belægning, herunder i 

hvor stor grad arealet oversteg de 200 m2, 

der var fortsat i projektet. Indholdet af-

skriftvekslingen i marts 2012, herunder 

mailen af 9. marts 2012 fra … (fra kommu-

nen), giver i øvrigt ikke et tilstrækkeligt 

grundlag for at fastslå, at … Kommune god-

kendte, at der blev nedlagt yderligere 400 

m2. 

Da det efter bevisførelsen ikke er godtgjort, 

at TE har krav på yderligere betaling ud 

over det beløb på 58.630 kr., som … Kom-

mune har anerkendt som tillæg, har TE ikke 

et yderligere modkrav på 111.520 kr. 

3.3.3. Tillægskrav nr. 54, 55 og 56 - ABDL-

døre med i alt 62.300 kr. ekskl. moms. 

Basisprogrammet (sagens bilag 22), der var 

en del af kontraktgrundlaget og således an-

gav kravene for om- og tilbygningen, inde-

holdt i punkt 10.6 et krav om, at der skulle 

installeres branddøre med automatisk 

branddørslukning (ABDL), og disse døre 

skulle således indregnes i tilbuddet. I TE’s 

tilbudsliste indgik i punkt 1.24 »ABA, ADBL 

m.v.« med et beløb på 120.000 kr. ekskl. 

moms. 

Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at 

de døre, som tillægskravene omfatter, ikke 

var en del af de døre, der var forudsat i til-

buddet, og voldgiftsretten finder, at TE ikke 

har godtgjort, at arbejdet er et ekstraar-

bejde. Oplysningen i mødereferatet af 28. 

april 2011 med …’s (fra kommunen) be-

mærkning »dog ville man godt betale for 

dobbeltdøre og ADBL« kan ikke føre til et 

andet resultat. 

Voldgiftsretten finder derfor, at TE ikke kan 

modregne beløbet på 62.300 kr. vedrø-

rende ADBL-dørene. 

3.3.4. Tillægskrav nr. 57 - flugtvejsdøre - 

33.500 kr. ekskl. moms. 

Det er efter bevisførelsen ikke godtgjort, at 

der er tale om et ekstraarbejde og således 

et arbejde, der ikke var indeholdt i tilbud-

det. Notaterne om dørenes udformning, der 

fremgår af tegningen (sagens bilag 57), der 

efter det oplyste er udarbejdet af … (fra 

kommunen), dokumenterer ikke, at … Kom-

mune godkendte arbejdet som et ekstraar-

bejde, eller at arbejdet var nødvendigt. På 

tillægs- og fradragslisten har TE angivet 

»Ekstra iht. Skitse fra … (fra kommunen)«, 

hvilket er kommenteret af … med et rødt 

spørgsmålstegn. 

Voldgiftsretten finder derfor, at TE ikke kan 

modregne beløbet vedrørende dette tillægs-

krav. 

3.3.5. Tillægskrav nr. 59 - vinterforanstalt-

ninger - 262.568 kr. ekskl. moms. 

Som anført ovenfor har TE under hovedfor-

handlingen i forbindelse med proceduren 

reduceret beløbet fra 306.3 86,10 kr. til det 

anførte beløb på 262.568 kr. Kravet er også 

medtaget i tillægs- og fradragslisten i bilag 

AB med dette beløb, og TE har herudfor an-

ført »afventer«, mens … har anført et minus 

og »afvist«. 

Det fremgår af ydelsesbeskrivelsens punkt 

15 om »Vejrligsforanstaltninger«, at ansva-

ret og risikoen for eventuelle frostskader 

mv. påhviler totalentreprenøren, og at alle 

udgifter i den forbindelse skal være inde-

holdt i totalentreprenørens tilbud. Det frem-

går videre af ydelsesbeskrivelsens punkt 

15, at særlige vejrligsforanstaltninger og 

snerydning betales af bygherren. 

TE’s tilbud indeholder udgifter til vejrligsfor-

anstaltninger med samlet 47.500 kr. ekskl. 

moms, der omfattede leje af varmeovne og 

brændstof til ovnene. 

TE’s modkrav omfatter meromkostningerne 

til udtørring og opvarmning i hele byggepe-

rioden fra den 1. november 2011 til ultimo 
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marts 2012. Voldgiftsretten finder, at kra-

vet ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Det 

bemærkes herved, at der ikke foreligger 

nærmere oplysninger, der giver grundlag 

for at fastslå, at der var tale om sådanne 

særlige vejrligsforanstaltninger, som … 

Kommune som bygherre skulle betale. 

Hertil kommer, at det ikke er bevist, at ud-

gifterne til udtørring og opvarmning kan 

henføres til … Kommunes forhold. Det be-

mærkes herved, at forsinkelsen af bygge-

riet fra begyndelsen af januar 2012 ikke be-

roede på forhold, som … Kommune var an-

svarlig for. 

Efter det anførte har … Kommune været be-

rettiget til at afvise kravet, der herefter ikke 

kan modregnes i kommunens krav. 

3.3.6. Tillægskrav nr. 53 - glas - sideparti 

til dør i glasgang - 4.000 kr. ekskl. moms. 

Voldgiftsretten finder, at kravet, der på til-

lægs- og fradragslisten er anført af TE som 

accepteret, og af … er markeret med et 

»flueben« uden yderligere bemærkninger, 

er tilstrækkeligt dokumenteret. 

Kravet inkl. moms på 5.000 kr. kan derfor 

anvendes til modregning. 

3.3.7. Tillægskrav nr. 58 og nr. 66 … i alt 

44.300 kr. ekskl. moms. 

… 

Kommune har afvist disse krav under hen-

visning til, at kravet vedrørende pudsning 

af sokkel (tillægskrav nr. 58) er udført af en 

anden entreprenør, og at kravet vedrørende 

vand under eksisterende bygninger (til-

lægskrav nr. 66) ikke er udført af TE. 

Voldgiftsretten finder, at … Kommune har 

været berettiget til at afvise kravene, der 

efter bevisførelsen ikke er tilstrækkeligt do-

kumenteret. 

TE er derfor ikke berettiget til at modregne 

disse beløb på i alt 44.300 kr. 

3.3.8. Sammenfatning om TE’s tillægskrav. 

Det følger af det, som er anført oven for i 

punkt 3.3.1.-3.3.7., at … Kommune har 

været berettiget til at afvise tillægskravene 

nr. 36, 54-59 og 66, ligesom kommunen 

har været berettiget til at afvise et beløb på 

111.520 kr. vedrørende tillægskrav nr. 47, 

således at kommunen alene skal betale det 

anerkendte beløb på 58.630 kr. med tillæg 

af moms. Endelig skal kommunen skal be-

tale 4.000 kr. tillæg af moms vedrørende 

tillægskrav nr. 53. 

Af de opgjorte samlede tillægskrav på 

680.653 kr., skal … Kommune herefter be-

tale 154.465 kr. ekskl. moms eller 

193.081,25 kr. inkl. moms. 

3.4. TE’s samlede krav til modregning. 

TE’s samlede krav, der herefter som ud-

gangspunkt kan modregnes i … Kommunes 

krav på 4.312.500 kr., består herefter af 

kontraktkravet på samlet 587.525 kr., kra-

vet vedrørende indeksregulering på 

25.437,50 kr. og tillægskravene på i alt 

193.081,25 kr., eller samlet 806.043,75 kr. 

inkl. moms. 

4. Kommunes modkrav over for TE’s krav 

… Kommune har gjort gældende, at kom-

munen er berettiget til at modregne en 

række krav i TE’s krav, der nu er opgjort til 

806.043,75 kr., hvorefter TE’s krav kan ud-

lignes til 0 kr. 

… Kommunes krav vedrører beløb på 

303.000 kr., som er et fradrag for mangel-

fuldt kvalitetssikringsmateriale, og et dag-

bodskrav 129.532 kr. … Kommune gør end-

videre gældende, at kommunen har et krav 

på 754.884,08 kr. vedrørende ekstraudgif-

ter til bygherrerådgiver. Dette beløb er for-

delt på udgifter til ekstra byggeledelse, 

øget tilsyn, ekstra mangelafhjælpning og 

deltagelse i 2. mangelafhjælpning. Endelig 

har … … Kommune gjort gældende, at kom-

munen har et krav - senest opgjort til 

295.026,33 kr. - for en række udlæg, som 

kommunen har afholdt for TE. 
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TE har bestridt disse krav og har gjort gæl-

dende, at kravene ikke kan modregnes i et 

krav, der - erkendt af … Kommune - kan 

gøres gældende som konneks modregning i 

kommunens krav vedrørende udbedringen 

af manglerne ved tagkonstruktionen. TE har 

endvidere gjort gældende, at kravene i øv-

rigt er forældede eller bortfaldet ved rets-

fortabende passivitet. 

… Kommunens krav, der samlet er opgjort 

til 1.482.442,41 kr., er ikke indtalt under 

denne voldgiftssag som en del af … Kom-

munes påstand, men fremføres som anført 

alene til modregning i TE’s modkrav. 

Vedrørende dagbodskravet fremgår det af 

referaterne for byggemøder i januar 2012 

og i mail fra februar 2012, at … Kommune 

varslede dagbøder på grund af TE’s for sin-

keise. Kravet vedrørende udlæg blev omtalt 

i … Kommunes opgørelse af 8. oktober 

2015, og efter oplysningerne i sagen læg-

ger voldgiftsretten til grund, at kravene 

først derefter igen blev omtalt i kommunens 

processkrift af 1. december 2019, der blev 

afgivet knap halvanden år efter sagens an-

læg. Voldgiftsretten lægger efter oplysnin-

gerne om parternes korrespondance endvi-

dere tilgrund, at TE i årene efter byggeriets 

aflevering i flere omgange anmodede … 

Kommune om at redegøre for kommunens 

krav, hvilket ikke gav anledning til, at kom-

munen gjorde opmærksom på, at kravene 

skulle indgå i mellemværendet. 

Under hensyn til det beskrevne hændelses-

forløb og bevisførelsen i øvrigt finder vold-

giftsretten, at TE med føje kunne gå ud fra, 

at … Kommune ikke ville gøre disse krav 

gældende, og kravene er derfor bortfaldet i 

hvert fald ved passivitet. 

På den anførte baggrund er der allerede 

som følge heraf ikke grundlag for, at TE’s 

modkrav på 806.043,75 kr. skal reduceres 

til 0 kr. 

5. Sammenfatning 

Som anført i punkt 2 har … Kommune et 

krav mod TE på 4.312.500 kr. vedrørende 

udbedring af manglerne ved taget. 

Heroverfor har TE som anført i punkt 3.4 et 

krav mod … Kommune på 806.043,75 kr. 

Det beløb, som TE skal betale til … Kom-

mune, udgør herefter forskellen mellem 

disse beløb, eller 3.506.456,25 kr., der for-

rentes med procesrente fråden 12. juli 

2018. 

6. Sagsomkostninger 

Under hensyn til parternes påstande sam-

menholdt med sagens forløb og udfald fin-

der voldgiftsretten efter en samlet vurde-

ring, at ingen af parterne skal betale sags-

omkostninger til den anden part - bortset 

fra det nedenfor anførte om udgifterne til 

syn og skøn, som voldgiftsretten finder bør 

deles. Endvidere skal parterne hver afholde 

halvdelen af udgifterne til voldgiftsretten 

som nedenfor bestemt. Der er herved bl.a. 

lagt vægt på, at parterne hver har fået 

medhold i nogle af sagens hovedspørgsmål, 

der var omtvistede ved hovedforhandlin-

gen. På den ene side har TE fået medhold i, 

at det ikke var berettiget at afskære selska-

bet fra at foretage afhjælpningen, mens … 

Kommune på den anden side har fået med-

hold i en væsentlig del af indsigelserne over 

for TE’s modkrav, som også gav anledning 

til en del af bevisførelsen. 

Med hensyn til udgifterne til syn og skøn, 

der inklusiv honorar på 3.906,25 kr. til 

skønsmanden for afhjemlingen udgør sam-

let 211.941,88 kr., hvoraf … Kommune fo-

reløbig har betalt 18 8.629,3 8 kr., og TE 

har betalt 23.312,50 kr., skal hver part en-

deligt betale halvdelen, hvilket svarer til 

105.970,94 kr. TE skal derfor betale … 

Kommune et beløb på 82.658,44 kr. vedrø-

rende disse udgifter. 

Erik Hørlyck: Entreprise, 7. udg. (2014) s. 

406; Torsten Iversen: Entrepriseretten 

(2016) s. 619. 
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 Voldgiftsrettens udlægning af skønserklæ-

ringen forekommer diskutabel. Medmindre 

andet fremgår af spørgsmålene, vil en 

skønsmanden normalt angive udbedrings-

omkostningen til det beløb, som bygherren 

skal betale en tredjemand for at udbedre 

manglerne. Dette beløb er selvsagt en 

»omkostning« for bygherren, men det er 

ikke udtryk for den kostpris, tredjemand 

må afholde for at udbedre. Tredjemand vil 

også beregne sig en fortjeneste på udbed-

ringsarbejdet.  
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TE krævede betaling af BH for en allerede overdraget kontrakt   
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.24.1 

Som gengivet i TBB.2021.207 / Sag nr. C-15284 

Totalentreprenør TE A/S under konkurs v/ 

kurator Gert Nissen (advokat Kristian Skov-

gaard Larsen) mod Bygherre BH (advokat 

Mogens Birkebæk) 

Kurator, advokat Gert Nissen, har på vegne 

af TE ApS under konkurs ved klageskrift 

modtaget den 12. november 2019 anmodet 

Voldgiftsnævnet om at nedsætte en vold-

giftsret til afgørelse af en tvist mellem 

ovennævnte parter om et betalingskrav i 

forbindelse med projektering og opførelse 

af ejendom med bolig og erhverv i …. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af afdelings-

chef Niels Bank, projektchef Martin Guld-

borg og landsdommer Lars Christensen, 

med sidstnævnte som formand. 

… 

Ved hovedforhandlingens indledning ned-

lagde parterne følgende påstande: 

Klagers påstand: Indklagede skal til 

klageren betale 514.644,42 kr. inkl. moms 

med tillæg af renter af 411.715,53 kr. fra 

klageskriftets indlevering den 12. november 

2019. 

Indklagedes påstand: Frifindelse, subsi-

diært frifindelse mod betaling af et mindre 

beløb. 

Klagers advokat forelagde og dokumente-

rede sagen. Indklagedes advokat havde lej-

lighed til at supplere forelæggelsen. 

Retsformanden bemærkede, at advokat Kri-

stian Skovgaard Larsen op til hovedfor-

handlingen har fremsendt tre yderligere bi-

lag i form af kundekontokort for BH A/S (bi-

lag 35), kundekontokort for S ApS (bilag 

36) og leverandørkontokort for S ApS (bilag 

37), og at advokat Mogens Birkebæk ved 

brev af 19. oktober 2020 har protesteret 

mod fremlæggelsen af disse bilag. 

Efter en drøftelse af spørgsmålet om frem-

læggelse af bilag 35-37 frafaldt advokat 

Kristian Skovgaard Larsen at fremlægge bi-

lag 35-37, idet han dog tog forbehold for at 

anmode om fremlæggelse af bilagene efter 

parts- og vidneforklaringerne. 

… 

Advokat Kristian Skovgaard Larsen erklæ-

rede, at klager korrigerer sin påstand til føl-

gende: Indklagede skal til klageren betale 

512.440,13 kr. inkl. moms med tillæg af 

renter af 409.952,10 kr. fra klageskriftets 

indlevering den 12. november 2019. 

Sagen blev procederet. 

Sagen blev optaget til kendelse. 

Parterne erklærede sig indforstået med, at 

voldgiftsrettens kendelse udfærdiges uden 

fuldstændig sagsfremstilling og uden fuld-

stændig gengivelse af forklaringerne og 

proceduren og alene med gengivelse af par-

ternes påstande og voldgiftsrettens resultat 

og begrundelsen herfor. 

Den 30. oktober 2020 afsagde voldgiftsret-

ten herefter følgende 

kendelse 

1. Kort sagsfremstilling 

I 2015 indgik TE ApS to totalentreprisekon-

trakter med BH A/S, hvorefter TE ApS på-

tog sig at projektere og opføre en ejendom 

med butikker/erhverv og boliger på en nær-

mere angivet adresse i …. Det fremgår bl.a. 

af totalentreprisekontrakterne, at ABT 93 

finder anvendelse, og at S ApS indestod 

som selvskyldnerkautionist for TE ApS’ for-

pligtelser i henhold til kontrakterne. Efter 

senere indgåelse af to allonger udgjorde 
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den samlede entreprisesum 19,5 mio. kr. 

ekskl. moms. 

Ved konkursdekret af 16. januar 2019 blev 

TE ApS taget under konkursbehandling. 

Denne sag angår i første række spørgsmå-

let, om TE A/S har et krav for udført ar-

bejde i december 2018, og i givet fald hvor-

dan kravet kan opgøres. 

TE ApS har senest foretaget fakturering 

over for BH A/S i henhold til entrepriseafta-

lerne ved en faktura af 30. november 2018, 

der er vedlagt en stadeopgørelse af samme 

dato. I stadeopgørelsen er det samlede 

stade opgjort til 86 %. 

For arbejde udført i december 2018 i hen-

hold til entrepriseaftalerne er faktureringen 

foretaget af S ApS ved en faktura af 31. de-

cember 2018 til BH A/S på 763.880 kr. 

ekskl. moms. Fakturaen er vedlagt en sta-

deopgørelse af samme dato, hvor det sam-

lede stade er opgjort til 90 %. 

I en stadeopgørelse pr. 28. februar 2019 er 

det samlede stade opgjort til 100 %. Det 

fremgår af denne stadeopgørelse, at S ApS 

har udstedt en faktura af samme dato på 

30.740 kr. ekskl. moms. Ifølge stadeopgø-

relsen har S ApS alene udstedt fakturaerne 

af 31. december 2018 og 28. februar 2019, 

men dens resterende del af entreprisesum-

men på i alt 19,5 mio. kr. ekskl. moms er 

faktureret af TE ApS i perioden frem til den 

30. november 2018. 

TE A/S under konkurs har overordnet gjort 

gældende, at selskabet er berettiget til be-

taling for det arbejde, der er udført i de-

cember 2018, idet det bestrides, at totalen-

treprisekontrakterne og herunder retten til 

betalinger på dette tidspunkt blev overdra-

get fra TE ApS til S ApS. TE ApS har ikke 

givet samtykke til en sådan overdragelse. 

TE A/S har opgjort sit krav med baggrund i 

en række fakturaer fra leverandører og un-

derentreprenører vedrørende materialer og 

arbejde, der er leveret/udført i december 

2018. 

BH A/S har overordnet gjort gældende, at 

TE ApS pr. 1. december 2018 har overdra-

get totalentreprisekontrakterne til S ApS i 

overensstemmelse med de månedlige fak-

tureringerne med tilhørende stadeopgørel-

ser. BH A/S har derfor med rette betalt S 

ApS for arbejdet udført i december 2018 og 

senere. 

2. Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

forklaring af følgende: 

1. Advokat A, der har bistået ku-

rator, advokat Gert Nissen, med behandling 

af konkursboet TE ApS 

2. D, direktør og indehaver, BH 

A/S 

3. F, direktør i … A/S, bygherre-

rådgiver 

4. G, direktør i TE ApS og S ApS. 

3. Procedure 

Parterne har procederet sagen i overens-

stemmelse med deres sammenfattende 

processkrifter/påstandsdokumenter. 

4. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat 

Forud for konkursen i TE ApS var G direktør 

og tegningsberettiget i både TE ApS og S 

ApS. Han har for voldgiftsretten bl.a. forkla-

ret, at likviditeten i TE ApS undervejs i en-

treprisen blev strammere og strammere, 

hvilket skabte en del utryghed hos under-

entreprenørerne. Derfor besluttede de i 

starten af december 2018 at overdrage en-

treprisekontrakterne til selvskyldnerkautio-

nisten, S ApS. Det var vist …, der foreslog 

det. Så vidt han husker, blev der ikke lavet 

noget skriftligt på overdragelsen, men det 

blev accepteret af BH A/S, der jo også be-

talte fakturaen af 31. december 2018 fra S 

ApS for arbejdet udført i december 2018. S 

ApS har ikke betalt noget for at overtage 

entreprisekontrakterne, for som det frem-

går af stadeopgørelsen pr. 30. november 
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2018, havde TE ApS gennem aftalte forud-

betalinger fået udbetalt næsten 2 mio. kr. 

mere end det, som stadet berettigede til. 

Det har kostet S ApS over 8 mio. kr. at 

overtage kontrakterne, men på grund af 

kautionsforpligtelsen havde selskabet ikke 

andet valg. 

D (fra BH A/S) har forklaret, at F, … ApS, 

varetog byggesagen som bygherrerådgiver 

for BH A/S. Han er bekendt med, at entre-

prisekontrakterne omkring den 1. december 

2018 blev overdraget til selvskyldnerkautio-

nisten S ApS. Han troede egentligt, at der 

blev lavet noget skriftligt vedrørende over-

dragelsen, men det blev der åbenbart ikke. 

Hvis overdragelsen ikke var sket, ville byg-

geriet formentlig være gået helt i stå på 

grund af TE ApS’ økonomiske problemer. 

De havde allerede forinden overvejet, om 

de skulle »kalde« kautionen fra S ApS, fordi 

tidsplanen var skredet. Det var F, der gen-

nemgik de månedlige fakturaer med stade-

opgørelser og attesterede dem betaling, 

hvorefter bogholderiet har betalt dem. 

F, der var bygherrerådgiver for BH A/S, har 

forklaret, at han fra … fik oplyst, at TE ApS i 

december 2018 havde overdraget entrepri-

sekontrakterne til S ApS. Dette selskab var 

i forvejen selvskyldnerkautionist, og de så 

ingen problemer i overdragelsen. Der var 

en del dialog om overdragelsen, men han 

mener ikke, at der blev udfærdiget noget 

skriftligt herom. Han har godkendt betaling 

af fakturaen af 31. december 2018 med til-

hørende stadeopgørelse fra S ApS. 

G’s forklaring om overdragelse af totalen-

treprisekontrakterne til S ApS støttes såle-

des både af forklaringerne fra D (fra BH) og 

F (fra bygherrerådgiveren) og af det for-

hold, at fakturaen af 31. december 2018 for 

arbejdet udført i december 2018 er udstedt 

af S ApS. 

Der er ikke fremlagt nogen skriftlig doku-

mentation for overdragelsen, ligesom der 

ikke er dokumentation for, at underentre-

prenører på et tidligere tidspunkt end den 

14. januar 2019 blev gjort bekendt med 

overdragelsen. Overdragelsen kan således 

heller ikke udledes af indholdet af referat af 

byggemøde nr. 23 den 19. december 2018. 

Overdragelsen omtales først på det føl-

gende byggemøde, jf. referat af byggemøde 

nr. 24, der ifølge referat af byggemøde nr. 

23 skulle have været afholdt den 9. januar 

2019, men først blev afholdt på dagen for 

konkursdekretet den 16. januar 2019. I re-

feratet fra byggemøde nr. 24 er det anført, 

at tidsplanen skal revideres, da der har væ-

ret stop på grund af entrepriseoverdra-

gelse. 

Disse forhold giver imidlertid ikke voldgifts-

retten et tilstrækkeligt grundlag for at til-

sidesætte de samstemmende forklaringer 

om, at totalentreprisekontrakterne blev 

overdraget pr. 1. december 2018. 

Samlet anser voldgiftsretten det herefter 

for bevist, at TE ApS pr. 1. december 2018 

med BH A/S’ samtykke overdrog sine ret-

tigheder og forpligtelser i henhold til entre-

prisekontrakterne til S ApS, og at S ApS så-

ledes var berettiget til at fakturere for ar-

bejdet udført i december 2018 som sket. 

TE ApS under konkurs har herefter ikke be-

vist, at selskabet har krav på betaling for 

udført arbejde i december 2018, og vold-

giftsretten frifinder derfor BH A/S for det 

rejste krav. 

Efter sagens udfald sammenholdt med de 

nedlagte påstande skal TE ApS under kon-

kurs betale sagsomkostninger til BH A/S 

med 60.000 kr. Beløbet angår udgifter til 

advokatbistand og indeholder ikke moms, 

da det er oplyst, at BH A/S er momsregi-

streret. Beløbet er fastsat efter sagens 

værdi, omfang og forløb. Der er herunder 

taget hensyn til, at TE ApS under konkurs i 

klageskriftet nedlagde påstand om betaling 

af et væsentligt højere beløb. 

Efter sagens forløb og udfald sammenholdt 

med de nedlagte påstande skal TE ApS un-

der konkurs tillige betale de omkostninger, 

der har været forbundet med voldgiftsret-

tens behandling af sagen.  
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Rådgiver pålagt ansvar for manglende projektering af skybrudssikring 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.25.1 

Som gengivet i TBB. 2021.169 / Sag nr. C-15328 

… Skole S/I (advokat Nicolaus Falk-Schei-

bel) mod Totalrådgiver TR (advokat Henrik 

Hauge Andersen) 

1. Indledning 

Mellem klageren, … skole, (herefter Sko-

len), og indklagede, totalrådgiver TR (her-

efter TR), er der opstået en tvist vedrø-

rende teknisk rådgivning og bistand i for-

bindelse med om- og tilbygning af Skolen … 

i …. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af civilingeniør 

Carsten Bonde, projektdirektør Jens Høyrup 

og landsdommer Finn Morten Andersen, 

med sidstnævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren (Skolen) har nedlagt endelig på-

stand om, at TR tilpligtes at betale kr. 

1.218.429,00 ekskl. moms til Skolen med 

tillæg af procesrenter fra den 21. juni 2019, 

subsidiært fra tidspunktet for klageskriftets 

indlevering. 

Indklagede (R) har nedlagt påstand om fri-

findelse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 23. 

september 2020 på …. 

… (klager), … (indklagede), … (klager), … 

(indklagede) og … (indklagede) har afgivet 

forklaring under hovedforhandlingen. 

Endvidere er skønsmanden Brian Bryder 

Rasmussen blevet afhjemlet. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

3. Procedure 

Parterne har afleveret påstandsdokumenter 

og har i det væsentlige procederet i over-

ensstemmelse hermed. 

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Skolen indgik den 3. juli 2013 en aftale om 

teknisk rådgivning og bistand med TR som 

totalrådgiver. Aftalen omfattede teknisk 

rådgivning og bistand i forbindelse med 

om-og tilbygning af Skolen … i …. 

Det fremgår af rådgiveraftalen, at TR skulle 

levere ydelser i henhold til angivne punkter 

i PAR og FRI's ydelsesbeskrivelser for Byg-

geri og Planlægning 2012, herunder rådgiv-

ning i forbindelse med projektering. Det 

fremgår videre af rådgiveraftalen, at TR 

skulle levere ydelsen »risikoanalyser«. Det 

er således i et kontaktbilag 8 anført, at TR i 

henhold til sit tilbud af 29. maj 2014 blandt 

andet leverer risikoanalyser, idet det er an-

ført, at »Omfanget af de enkelte ydelser 

fastlægges i samspil med bygherren i for-

bindelse med opstartsmøderne«. Det er 

ikke i parternes aftale nærmere præciseret, 

hvilke risikoanalyser der skulle udarbejdes 

eller den nærmere form herfor. Der er ikke 

under sagen fremlagt hverken tilbud på 

rådgivning fra TR eller mødereferater, der 

kunne have understøttet parternes på-

stande. 

Der er under voldgiftssagen fremlagt risiko-

analyser af henholdsvis den 2. og 3. juni 

2014 vedrørende »bygning B« og »land-

skab«. Risikoanalyserne, der er udarbejdet 

af TR, består af et enkelt A4-ark for hvert 

af de to emner med identificerede risici og 

anført sandsynlighed, konsekvens og risiko 
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for, at en begivenhed måtte indtræffe. End-

videre er anført plan og beslutning vedrø-

rende de enkelte punkter. Skybrud er ikke 

omhandlet, og det må efter bevisførelsen 

lægges til grund, at der ikke er udarbejdet 

en selvstændig analyse vedrørende sky-

brud. 

Efter de forklaringer, der er afgivet af navn-

lig … (fra Skolen) og … (fra TR), lægges det 

til grund, at Skolen oprindeligt havde plan-

lagt at gennemføre et byggeprojekt med 

udgangspunkt i renovering af de eksiste-

rende bygninger og etablering af en glas-

gang. Efter forslag fra TR blev projektet 

imidlertid ændret således, at der i det væ-

sentlige indenfor de samme økonomiske 

rammer navnlig blev opført en ny bygning 

(bygning B) og etableret to nye ude- eller 

gårdrum, hvorved Skolen blev åbnet i for-

hold til det omgivende miljø. 

Der er for voldgiftsretten fremlagt et byg-

geprogram, revision A, af 4. februar 2014. 

… (fra TR) har forklaret, at dette byggepro-

gram er udarbejdet af TR i samarbejde med 

…, … og yderligere én af Skolens interne ar-

kitekter. Dette er ikke bestridt af Skolen. 

Under afsnittet »Hoveddisponering« er det 

blandt andet anført: 

»I tilbygningen (bygning G) tages udgangs-

punkt i at fastholde gulvkoterne fra den ek-

sisterende bygning B. Dog sænkes gulvko-

ten i stueetagen for at opnå en direkte for-

bindelse til gadeniveau og samtidig for at 

øge lofthøjden.« 

Den nævnte bygning G er efter det oplyste 

den i sagen omhandlede bygning B. Bygnin-

gen er projekteret og opført med niveaufri 

adgang og gulvkoten er efter det, der er 

anført i skønserklæringen, 1 cm over koten 

for det offentlige fortov. 

Efter de afgivne forklaringer lægges det til 

grund, at der den 16. juni 2016, inden pro-

jektet var færdiggjort, opstod et skybrud, 

som ifølge … (fra Skolen) førte til, at der 

stod vand op over kanten på vinduerne på 

Bygning B. Dette førte til drøftelser om, 

hvorvidt bygningen i tilstrækkeligt omfang 

var sikret mod skybrud. …, TR, og …, BH-R 

(i det følgende BH-R), der var antaget som 

bygherrerådgiver, udvekslede mails herom 

den 19. september 2016. Skolen skrev end-

videre til TR den 10. oktober 2016, og TR 

afviste den 13. oktober 2016, at projektet 

skulle være mangelfuldt i relation til sky-

brudssikring. Det er i brevet anført, at 

»… anmodes for en god ordens skyld om at 

oplyse hvorvidt totalrådgiveren skal fort-

sætte yderligere ydelser ifm. Skybrudssik-

ring med aftale om honorar afregnet i med-

gået tid. Totalrådgiveren afventer svar før 

yderligere timeforbrug.« 

Der er ikke for voldgiftsretten dokumente-

ret yderligere om drøftelser mellem TR og 

Skolen eller dennes bygherrerådgiver i rela-

tion til skybrudssikring, men det fremgår, 

at TR i november-december 2016 opgjorde 

et forventet timeforbrug vedr. skybrudssik-

ring til i alt 249 timer, og det fremgår, at 

Skolen i februar 2017 indgik en aftale med 

BH-R om skybrudssikring. 

BH-R har udarbejdet en rapport på knapt 

12 sider om »Etablering af skybrudssikring 

for gårdrummet Bylommen«. Rapporten in-

deholder risikoanalyse og forskellige forslag 

til løsning med angivelse af sikkerhedsni-

veau samt overslag over udgiften forbundet 

med de enkelte forslag. 

På grundlag af BH-R's notat blev der efter 

indhentelse af flere tilbud, herunder fra …, 

som havde været entreprenør på projektet, 

indgået aftale med … om gennemførelse af 

et projekt med skybrudssikring. 

Skolens krav i sagen udgøres af et beløb på 

238.104 kr. ekskl. moms, der er afholdt til 

BH-R for projektrådgivning i forbindelse 

med skybrudsprojektet og 980.325 kr. 

ekskl. moms, der er afholdt til E A/S vedrø-

rende skybrudsprojektet. 
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Voldgiftsretten finder, at der ved projekte-

ring og opførelse af en bygning i … med ni-

veaufri adgang og en gulvkote som den an-

førte bør - og også dengang burde - foreta-

ges risikoanalyser i relation til mulig vand-

indtrængen i forbindelse med skybrud. I 

overensstemmelse med det, der er fastslået 

af skønsmanden i dennes erklæring af 15. 

april 2019, finder voldgiftsretten derfor, at 

TR som totalrådgiver har begået en an-

svarspådragende fejl ved ikke at foretage 

en analyse heraf. Dette må gælde, uanset 

at risikoanalyse i relation til skybrud ikke er 

aftalt mellem parterne. Voldgiftsretten til-

træder videre det af skønsmanden anførte 

om, at »Projektet burde således indeholde 

en sikring mod at vand fra offentlig vej har 

adgang til bygningen«. Voldgiftsretten fin-

der ikke, at TR ved bevisførelsen under sa-

gen, herunder navnlig bevisførelsen vedrø-

rende kapaciteten på en af de afløbslednin-

ger, der leder vand fra området, har af-

kræftet dette. 

Voldgiftsretten finder på den baggrund, at 

TR skal erstatte Skolen en del af det beløb, 

der er afholdt til BH-R i forbindelse med 

skybrudsprojektet. Voldgiftsretten fastsæt-

ter dette beløb til skønsmæssigt 100.000 

kr. ekskl. moms. Der er herved lagt vægt 

på fakturaen fra BH-R, at TR, som sagen 

foreligger oplyst, ikke har fået mulighed for 

selv at udføre opgaven, og dermed be-

grænse sin udgift, og på det af TR opgjorte 

skønnede tidsforbrug på 249 timer. 

I relation til udgiften til etablering af sky-

brudssikring bemærker voldgiftsretten, at 

der ikke er fremkommet oplysninger, der 

giver grundlag for at anfægte størrelsen af 

det beløb, der er afholdt. Voldgiftsretten 

finder imidlertid, at det må tillægges bety-

delig vægt, at byggeprogrammet er udar-

bejdet i samarbejde med Skolens interne 

arkitekter, og at det i dette er fastslået, at 

bygningen skal opføres med direkte adgang 

til gadeniveau. Skolen har således fået op-

ført den bygning, som var forudsat. Det kan 

ikke lægges til grund, at Skolen havde valgt 

at opføre bygningen med gulvniveau i en 

højere kote, hvis man havde vidst, at den 

valgte løsning ville indebære en merudgift 

til skybrudssikring. Voldgiftsretten finder 

derfor, at Skolen alene er berettiget til er-

statning for den merudgift, der er en følge 

af, at TR ikke var opmærksom på proble-

matikken, og som førte til, at skybrudspro-

jektet ikke blev udført i takt med projektet i 

øvrigt. Voldgiftsretten skønner denne mer-

udgift til 150.000 kr. ekskl. moms. 

Voldgiftsretten finder derfor, at TR til Sko-

len skal betale 250.000 kr. ekskl. moms, 

idet der ikke er grundlag for at modregne et 

beløb på 20.375 kr. ekskl. moms, og idet 

det bemærkes at rentedatoen ikke er be-

stridt. 

Efter sagens udfald har klageren alene fået 

medhold for ca. 1/5 af sit krav. I mangel af 

andre oplysninger må det imidlertid lægges 

til grund, at klagesagen har været nødven-

dig for, at klageren kunne opnå dette beløb. 

Under disse omstændigheder finder vold-

giftsretten, at ingen af parterne skal betale 

sagsomkostninger til den anden part, men 

at TR endeligt skal betale omkostningerne 

forbundet med syn og skøn. 
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Hvilke kriterier vurderer voldgiftsretten passivitet ud fra? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.26.1 

Som gengivet i TBB. 2021.204 / Sag nr. C-15223 

Rådgiver R (advokat Thomas Heintzelmann) 

mod Bygherre BH (advokat Peter Gerken) 

1. Indledning 

Mellem klageren, rådgiver R, og indklagede, 

bygherre BH, er der opstået en tvist vedrø-

rende manglende betaling for arkitekt- og 

rådgivningsydelser i henhold til aftale om 

arkitektrådgivning mv. efter ABR 89 vedrø-

rende en ejendom i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med landsdommer Henrik Bjørn-

ager Nielsen som eneste voldgiftsdommer. 

2. Påstande og hovedforhandling 

R har nedlagt påstand om, at BH tilpligtes 

at betale 56.062,50 kr. med tillæg af pro-

cesrente fra den 10. november 2016. 

BH har påstået frifindelse, subsidiært frifin-

delse mod betaling af et mindre beløb. Ho-

vedforhandling har fundet sted den 28. sep-

tember 2020 på …. 

… (R) og … (BH) har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. Der er endvidere 

afgivet vidneforklaring af arkitekt … fra … 

Arkitekter. 

Kendelsen er udfærdiget uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden gengivelse af for-

klaringerne og proceduren. 

3. Sagsfremstilling 

Parterne indgik den 7. september 2016 råd-

givningsaftale, hvorefter R skulle yde »arki-

tektrådgivning og bistand vedrørende råd-

givningsydelser« på …vej 42, …, udført i ho-

vedentreprise. Aftalen omfattede »AFTALE 

OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 

VEDRØRENDE PROJEKTERING/BYGGERI OG 

PLANLÆGNING…«. Projektet vedrørte et 1 

etages hus fordelt på bolig og erhverv og 

med tilhørende høj kælder. Reglerne i ABR 

89 var aftalt. 

Det krævede beløb udgør »Hovedprojekt« 

»Honorar i alt« ifølge faktura af 27. oktober 

2016 på 44.850 kr. + moms, i alt 

56.962,50 kr. 

Den 27. juni 2017 anlagde BH ved byretten 

sag mod R vedrørende spørgsmål om man-

gelfuld rådgivning fra R's side. Rådgivnin-

gen, som sagen angik, vedrørte samme 

ejendom og lå forud for den 7. september 

2016. 

I forbindelse med sagsanlægget var der 

drøftelser mellem parterne om indgåelse af 

en suspensionsaftale med det formål at 

undgå retssag. Af mail af 29. juni 2017 fra 

advokat Thomas Heintzelmann til advokat 

Peter Gerken fremgår, at R's tiltrædelse af 

en suspensionsaftale var betinget af effek-

tiv betaling af fakturaen af 27. oktober 

2016 på 56.062,50 kr. Der blev efterføl-

gende ikke opnået enighed om en suspensi-

onsaftale. 

Byrettens dom blev afsagt den 31. maj 

2019, hvor R blev frifundet for en nedlagt 

anerkendelsespåstand og for en påstand 

om betaling af 250.000 kr. 

Ved brev af 7. august 2019 til advokat Pe-

ter Gerken anmodede advokat Thomas 

Heintzelmann om, at der skete betaling af 

fakturaen af 27. oktober 2016 samt renter. 

I brevet hedder det blandt andet: 

»… 

Som bekendt startede hele nærværende 

sag med, at min klient opkrævede betaling 

af sin faktura af 27. oktober 2016 for udført 

arbejde med et beløb på 56.062,50 kr. 

Nu har vi fået rettens afgørelse for, at der 

ikke er mangler ved min klients rådgivning, 

og jeg skal derfor høre, hvorvidt det kan 
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forventes, at min klients faktura indbetales 

frivilligt fra din klients side. 

…« 

Ved mail af 20. august 2019 til advokat 

Thomas Heintzelmann anførte advokat Pe-

ter Gerken følgende: 

»… 

Afgørelsen tager ikke stilling til de mangler, 

som min klient af flere omgange har rekla-

meret over. 

Jeg minder samtidig om de drøftelser, der 

allerede har fundet sted om rette værneting 

for de respektive krav. Det rejste krav er 

bestridt og min klients modkrav overstiger 

det anførte beløb. 

…« 

BH har fremlagt fakturaer fra … Arkitekter, 

…, af henholdsvis 20. juli 2017 på 

82.687,50 kr., 11. december 2017 på 

67.921,88 kr. og 4. maj 2018 på 7.171,88 

kr. Fakturaerne angår …vej 42, …, og ved-

rører rådgivning for perioderne henholdsvis 

9. marts til 30. juni 2017, 1. juli til 7. de-

cember 2017 og 11. december 2017 til 1. 

maj 2018. 

4. Procedure 

Parterne har i det væsentlige procederet i 

overensstemmelse med det, der er anført i 

påstandsdokumenterne. 

R har heri nærmere anført blandt andet føl-

gende: 

Der blev ført en retssag mellem parterne 

ved Retten i … siden 27. juni 2017, jf. bilag 

3, vedrørende påståede mangler ved kla-

gers rådgivning, rådgivning, som lå forud 

for den rådgivning, som nærværende sag 

vedrører. 

Klagers rådgivning, som blev behandlet ved 

Retten i …, vedrører den samme ejendom, 

…vej 42 i …, som i nærværende sag. For-

holdet, som retssagen vedrørte, var klagers 

indledende rådgivning forud for indgåelse af 

rådgivningsaftale, jf. bilag 1, med tilhø-

rende voldgiftsklausul, hvorfor den opstå-

ede uenighed herom skulle finde sin afgø-

relse ved de almindelige domstole og ikke i 

Voldgiftsretten. 

På tidspunktet forud for retssagens anlæg 

var det i nærværende sag fakturerede be-

løb skyldigt, og der undergik drøftelser om 

indgåelse af en suspensionsaftale, som 

skulle have til formål, at indklagede ikke 

anlagde retssag overfor klager. Klagers be-

tingelse for at indgå en sådan suspensions-

aftale var dog, at der skulle ske effektiv be-

taling af klagers fakturerede krav, jf. bilag 

2, som således blev fastholdt fuldt ud, jf. 

bilag 4. 

Parterne kunne ikke opnå enighed om vil-

kårene for indgåelse af suspensionsaftalen, 

hvorfor indklagede anlagde retssagen mod 

klager. I den forbindelse kunne klager ikke 

indtale sit fakturerede krav, jf. bilag 2, idet 

rådgivningsarbejdet, som omhandlede dette 

arbejde, jo var omfattet af en senere aftale, 

hvor reglerne i ABR 89 var aftalt gældende 

og dermed aftalt en voldgiftsklausul. 

Der undergik drøftelser mellem parterne 

om indklagedes frivillige betaling af det i 

nærværende sag omhandlede fakturerede 

beløb, men indklagede ønskede ikke at fo-

restå indbetaling heraf under henvisning til 

påstået fejlagtig rådgivning af den del af 

rådgivningen, som blev behandlet ved de 

almindelige domstole. Indklagede selv har 

således ganske naturligt sammenkoblet de 

to delrådgivninger, og det var derfor gan-

ske naturligt, at der skulle findes en afkla-

ring af tvisten vedrørende den første del af 

rådgivningen ved de almindelige domstole. 

Der blev derfor afventet dom i den anlagte 

retssag. Dommen blev afsagt den 31. maj 

2019, som frifandt klager fuldstændigt. 

Efter frifindelse af klager ved Retten i …, jf. 

bilag 3, forventedes det, at klagers faktura 

blev indbetalt frivilligt, og på baggrund 

heraf blev kravet med renter opgjort d. 7. 

august 2019 efter afsigelse af dommen ved 
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Retten i …, jf. bilag 5. Meget overraskende 

ønskede indklagede ikke at forestå indbeta-

ling frivilligt, hvorfor nærværende voldgifts-

sag var nødvendig. 

Der blev rykket for svar ved mail af 20. au-

gust 2019, hvorefter indklagedes advokat 

svarede ved mail af 20. august 2019, jf. bi-

lag 6. I besvarelsen blev der fremsat indsi-

gelse mod kravet begrundet i, at indkla-

gede havde modkrav overfor klager. Der 

blev på daværende tidspunkt ikke anført, at 

kravet skulle være bortfaldet som følge af 

udvist passivitet, hvilket altså først er et ar-

gument, som er fremkommet i indklagedes 

svarskrift. 

Det gøres på baggrund heraf gældende, at 

indklagede har på ingen måde haft en be-

rettiget forventning om, at klager har fra-

faldet det fakturerede beløb, hvorfor kravet 

ikke er bortfaldet ved udvist passivitet. 

Det gøres derimod gældende, at indklagede 

har reklameret for sent vedrørende påstå-

ede fejl ved klagers rådgivning, hvorfor et 

muligt krav er forældet, alternativt bortfal-

det ved passivitet. 

Klagers rådgivning ligger (naturligvis) forud 

for faktureringen den 27.10.2016, jf. bilag 

2. Allerede forud for juli 2017, jf. bilag B, 

må indklagede havde været bekendt 

med…Arkitekters holdning til klagers råd-

givning, men først op til nærværende vold-

giftssag er indklagede fremkommet med 

indsigelser mod klagers rådgivning. 

Det gøres gældende, at indklagedes på-

stande om mangelfuld rådgivning fra kla-

gers side er fuldstændig udokumenteret. 

Herudover skal det præciseres, at den af 

indklagede ønskede vidneforklaring af arki-

tekt … fra … Arkitekter ikke må udarte sig 

til en sagkyndig vidneafhøring, hvor vidnet 

udtaler sig om hans opfattelse af kvaliteten 

af klagers rådgivning. 

Henset til, at der ikke er ført syn og skøn 

og fremlagt relevante bilag, må det konklu-

deres, at der ikke er ført sædvanligt bevis 

for påstand om mangelfuld rådgivning fra 

klagers side. 

For så vidt angår de fremlagte fakturaer fra 

… Arkitekter, jf. bilag B-D, er det noteret, 

at en lang række af de beskrevne arbejder 

intet har at gøre med klagers udførte mate-

riale, hvorfor der ikke ses dokumenteret 

noget tab, ligesom der ikke er dokumente-

ret årsagssammenhæng til klagers rådgiv-

ning. 

Der er således hverken ført bevis for man-

gelfuld rådgivning eller dokumenteret et tab 

i den anledning. 

BH har i påstandsdokumentet nærmere an-

ført blandt andet følgende: 

Indklagede bestrider at, indklagedes ønske 

om ikke at ville afholde den i nærværende 

sag omdiskuterede faktura skyldtes påstået 

fejlagtig rådgivning af den delrådgivning, 

der blev behandlet ved de almindelige dom-

stole. 

Indklagedes ønske om ikke at ville afholde 

den i sagen omdiskuterede faktura var 

netop under henvisning til, at denne del af 

rådgivningen var mangelfuld. 

Indklagede gør endvidere gældende, at Kla-

ger har handlet ansvarspådragende og be-

gået faglige fejl i forbindelse med sin råd-

givning og håndtering af ansøgning om 

byggetilladelse til projektet beliggende …vej 

42, …. 

Det bestrides, at indklagede har reklameret 

for sent vedrørende den påståede mangel-

fulde rådgivning, idet indklagede fra modta-

gelsen af den i sagen fremlagte faktura, har 

gjort indsigelse herimod under henvisning 

til mangelfuld rådgivning. 

De ansvarspådragende handlinger er salær-

fortabende og udgør et retligt relevant krav 

(modkrav) på ikke under 100.000,00 kr., 

der gøres gældende til kompensation. 

Det gøres gældende, at Klager som antaget 

arkitekt udtømmende burde have undersøgt 
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de muligheder og begrænsninger ejendom-

men …vej 42, …, havde, og at Klagers råd-

givning til Indklagede var urigtig, hvorved 

Indklagede blev udsat for tab ved at af-

holde omkostninger til en omfattende om-

projektering. 

Den i Bilag A fremlagte korrespondance er 

foranlediget af det arbejde … Arkitekter ApS 

efterfølgende blev antaget til at udføre. 

Indholdet af korrespondancen er således 

alene en faktuel beskrivelse af forløbet med 

den første ansøgning om byggetilladelse på 

ejendommen beliggende …vej 42, …, samt 

de forhold, der var årsag til, at byggetilla-

delse var nødvendig at søge igen. En byg-

getilladelse, der blev søgt på baggrund af et 

projekt, der var væsentligt anderledes end 

det Klagers rådgivning havde ført frem til. 

For så vidt angår den fejlagtige rådgivning 

mv. vedrørende byggetilladelse har BH 

særligt anført, at den godkendte byggetilla-

delse var lavet på et utilstrækkeligt og 

mangelfuldt grundlag og var uden værdi. 

Tilladelsen tog ikke højde for gældende ser-

vitutter, ligesom der ikke forinden var ud-

ført en landinspektøropmåling af grunden. 

Der var ikke ved tegningen af projektet ta-

get hensyn til grundens terrænforhold (høj-

dekoter), eksisterende byggelinjer og skel-

forhold. Det var derfor nødvendigt at om-

tegne projektet mv., hvilket skete med 

nødvendig bistand fra … Arkitekter. 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Den sag, der af BH blev anlagt ved byretten 

i juni 2017, og hvor BH blandt andet havde 

rejst et betalingskrav over for R, vedrørte 

forhold, der lå forud for rådgivningsaftalen 

af 7. september 2016, og det lægges til 

grund, at R krævede betaling af fakturaen 

af 27. oktober 2016 som betingelse for at 

indgå en suspensionsaftale. Der blev ikke 

indgået nogen suspensionsaftale, hvorved 

byretssagen fortsatte, og beløbet blev her-

efter af R krævet betalt i august 2019, efter 

at dommen i byretssagen var blevet afsagt. 

Et fakturakrav som det foreliggende kan 

kun antages at bortfalde på grund af passi-

vitet, hvis der foreligger særlige omstæn-

digheder, navnlig i form af tilkendegivelser 

eller undladelser fra kreditors side, der 

kunne opfattes som en afståelse fra at gøre 

kravet gældende. Sådanne særlige forhold 

eller omstændigheder foreligger ikke, og 

kravet er derfor ikke bortfaldet ved passivi-

tet. 

BH har gjort gældende, at R har handlet 

ansvarspådragende og begået faglige fejl i 

forbindelse med sin rådgivning og håndte-

ring af myndighedsprojektet og ansøgning 

om byggetilladelse, og at også rådgivnin-

gen, der er knyttet til fakturakravet, har 

været fejlagtig og mangelfuld. Det er an-

ført, at den mangelfulde og ansvarspådrag-

ende rådgivning er salærfortabende, lige-

som BH som følge heraf har et berettiget 

modkrav, der overstiger fakturakravet. 

Der er ikke eller kun i meget begrænset 

omfang fremlagt materiale vedrørende for-

løbet i forbindelse med myndighedsprojek-

tet og byggetilladelsen samt det aftalemæs-

sige grundlag herfor, og det er ikke ved de 

forklaringer, der er afgivet af … (fra BH) og 

af … (fra … Arkitekter), sammenholdt med 

den øvrige bevisførelse godtgjort, at der 

har været mangler ved rådgivningen på en 

sådan måde, at dette er salærfortabende 

eller erstatningspådragende. Det er heller 

ikke godtgjort, at R som følge af fejlagtig 

rådgivning vedrørende hovedprojektet har 

fortabt retten til at kræve salær eller har 

handlet erstatningspådragende. 

Der er herefter ikke anledning til at tage 

stilling til, hvorvidt et muligt krav fra BH 

måtte være bortfaldet som følge af foræl-

delse eller for sen reklamation. 

Efter det anførte tages R's påstand herefter 

til følge. 

Efter sagens værdi og udfald skal BH betale 

sagsomkostninger til R med 20.000 kr. til 

dækning af udgifter til advokatbistand. Der 
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er ved fastsættelsen af omkostningsbeløbet 

taget højde for, at R er momsregistreret. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

skal betales af BH efter opgørelse og på-

krav fra Voldgiftsnævnet.
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Underentreprenør ansvarlig for ”nomineret leverandørs” forsinkelse 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.27.1 

Som gengivet i TBB.2021.184 / Sag nr. C-15316 

Underentrepenør UE (advokat Steffen Hebs-

gaard Muff) mod Hovedentreprenør HE (ad-

vokat Patrick Rask Buskbjerg) 

1. Indledning 

Mellem klageren, underentreprenør UE 

(herefter UE), og indklagede, hovedentre-

prenør HE (herefter HE), er der opstået en 

tvist vedrørende betaling for ekstra udgifter 

til bl.a. stilladsleje ved forsinkelse med en 

entreprise på ejendommen …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med landsdommer Henrik Bjørn-

ager Nielsen som eneste voldgiftsdommer. 

2. Påstande og hovedforhandling 

UE har nedlagt påstand om, at HE tilpligtes 

at betale 157.050 kr. med tillæg af moms 

og med procesrente fra sagens anlæg den 

9. december 2019. 

HE har påstået frifindelse og har nedlagt 

selvstændig påstand om, at UE tilpligtes at 

betale 94.952,35 kr. med tillæg af proces-

rente fra den 4. februar 2020. 

UE har over for HE's selvstændige påstand 

påstået frifindelse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 14. 

september 2020 på Scandic Aarhus City, 

Aarhus. 

… (UE) og … (HE) har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. Der er endvidere 

afgivet vidneforklaring af … og …. 

Kendelsen er udfærdiget uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden gengivelse af for-

klaringerne og proceduren. 

3. Sagsfremstilling 

HE var antaget til i hovedentreprise at ud-

føre en ny kontoretage oven på eksiste-

rende bygning på et byggeri på …. Den 24. 

september 2018 indgik parterne entreprise-

kontrakt, hvorefter UE som fagentreprenør 

for HE skulle udføre vindues- og facadear-

bejde. Sydfacaden skulle udføres med dy-

namisk glas i 8. stk. glasmoduler/vindues-

partier fra leverandøren, L AB i Sverige. I 

kontraheringsfasen havde bygherren anvist, 

at de pågældende vinduespartier på sydfa-

caden skulle udføres med glas fra denne le-

verdør. 

Entreprisesummen var aftalt til 1.500.000 

kr. ekskl. moms. Efter fordelingen af entre-

prisesummen udgjorde »Dynamisk glas i 8 

stk. glasmoduler 8 opluk i mellem modul 1-

9« 244.000 kr. ekskl. moms. 

Vindues- og facadearbejderne blev i under-

vejs i byggefasen forsinket, og sagen angår 

ansvaret for forsinkelsen, og om HE har 

krav på erstatning for afholdte udgifter som 

følge af forsinkelsen. Der er herunder 

uenighed om, hvorvidt kontraktgrundlaget 

indrømmer mulighed for krav om erstatning 

og om længden af forsinkelsesperioden i 

forhold til det aftalte eller mellem parterne 

forudsatte. UE har bestridt, at der foreligger 

en ansvarspådragende forsinkelse, og har 

herunder gjort gældende, at der ved den 

forsinkelse, der måtte have ligget ud over 

det aftalte eller forudsatte, har været ret til 

tidsfristforlængelse. Der er endvidere 

spørgsmål om, hvorvidt et muligt krav 

måtte være fortabt som følge af for sen re-

klamation, om UE ved sin adfærd helt eller 

delvist har anerkendt krav fra HE's samt om 

forsinkelsen har medført tab for HE. 

UE's krav på 157.050 kr. ekskl. moms (ho-

vedkravet) udgør restentreprisesummen og 

er ikke størrelsesmæssigt bestridt. 

HE's krav udgør forøgede stilladsomkostnin-

ger og omkostninger i tilknytning hertil for 
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perioden fra den 1. december 2018 til afle-

veringstidspunktet den 20. februar 2020. 

HE har opgjort sit krav således: 

Stillads og overdækning (faktura nr. 14775, 

faktura nr. 14814 og faktura nr. 14968):

 kr. 141.120,00 

Stillads og overdækning ved elevatortårn 

(faktura nr. 14775): kr. 15.000,00 

Stillads ved tag (faktura nr. 14777) kr. 

500,00 

Leje af materialetårn (faktura nr. 148111)

 kr. 550,00 

Omforandring af stillads (faktura nr. 14812)

 kr. 34.200,00 

Reparation efter storm (faktura nr. 14813)

 kr. 8.312,50 

Flytning af konsoller og tilpasning (faktura 

nr. 14969) kr. 34.120,00 

I alt (ekskl. moms) kr. 233.802,50 

All-risk forsikring og miljøtillæg:   

Faktura nr. 14775 kr. 3.594,24 

Faktura nr. 14811 kr. 516,48 

Faktura nr. 14812 kr. 2.188,80 

Faktura nr. 14813 kr. 334,41 

Faktura nr. 14814 kr. 3.888,64 

Faktura nr. 14968 kr. 2.508,80 

Faktura nr. 14969 (20 dage) kr. 

2.168,48 

I alt (ekskl. moms) kr. 15.199,85 

I alt kr. 249.002,35 

Kravet er forhøjet med 2.170 kr. vedrø-

rende »Leje mat. tårn«, og HE har opgjort 

sit endelige krav til 251.172,35 kr. Med fra-

drag af UE's påstandsbeløb på 157.050 kr. 

ekskl. moms, er kravet herefter opgjort til 

94.122,35 kr. 

I et støttebilag har HE opgjort det samlede 

krav i underpunkterne E1-E8. Punkterne 

E1, E6 og E7 vedrører stilladsleje og udgif-

ter i tilknytning hertil. 

For det tilfælde, at det lægges til grund, at 

UE's arbejde efter aftalen eller det forud-

satte skulle have været afleveret umiddel-

bart inden julen 2018, har parterne været 

enige om, at HE's ekstra udgifter under 

punkterne E1, E6 og E7 fra dette tidspunkt 

og frem til afleveringen den 20. februar 

2019 kan opgøres til samlet 111.000 kr. 

Hvis det måtte blive lagt til grund, at der 

var kvalitetsmangler ved glaspartierne fra 

L, og at UE ikke kan gøres ansvarlig for den 

forsinkelse, der isoleret kan henføres hertil, 

har parterne været enige om, at der i for-

hold til en aftalt eller forudsat aflevering in-

den julen 2018 foreligger en forsinkelse på 

2 % uge, og at HE's udgifter under punk-

terne E1, E6 og E7 for en 2½ uges periode 

kan opgøres til samlet 30.000 kr. 

Af mail af 13. september 2018 fra … (fra 

UE) til … (fra HE) fremgår, at man ikke stil-

lede garanti på denne del, da man ikke 

havde haft nogen indflydelse på leverandør 

af dynamisk glas. I mailen anførtes bl.a. 

»Prisen i vores tilbud afspejler den pris i fik 

direkte fra leverandør L. Kendskab til pro-

duktet fik vi først senere. Vi står naturligvis 

inde for resten af vores leverance og mon-

tering, som vi selv kommer med. Efter som 

bygherre og i sammen har valgt produktet, 

ser jeg ikke noget problem i at garantien 

stilles direkte og dette indføres i kontrak-

ten«. 

Ved mail af 14. september 2018 skrev … 

(fra HE) til … (fra UE), at kontrakten var re-

videret, og at man havde »skrevet glasset 

ud som ønsket«. Med mailen var vedhæftet 

kontraktnotat af 14. september 2018 udar-

bejdet af HE, hvoraf fremgår, at HE over for 

bygherren havde ønsket at begrænse sit 

ansvar. 

I kontraktnotatet hedder det bl.a.: 
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Dynamiske glas er ikke en kendt teknologi, 

hvorfor UE, som producerer og monterer 

facade elementer, har taget forbehold for 

det normale leverandøransvar, jf. AB 92 § 

10 for så vidt angår de foreskrevne dynami-

ske glas. 

Det fremgår videre af notatet bl.a., at L 

havde indvilliget i at påtage fuldt produkt 

og produktionsansvar for ruderne og deres 

funktion i hele garantiperioden, »jf. under-

skrevet erklæring om 5 års leverandøran-

svar«. Videre fremgår det bl.a.: »Da valget 

af denne rudeløsning og -leverandør er et 

bygherrevalg og da løsningen i sig selv må 

betegnes som utilstrækkeligt afprøvet, skal 

HE præcisere følgende risici og begrænsnin-

ger i HE's ansvar over for bygherre«. Det 

fremgår, at der herefter bl.a. af L skulle fo-

retages funktionstest af ruderne, efter at 

ruderne var installeret i facadeelementerne 

på UE's fabrik og igen umiddelbart efter, at 

facadeelementerne var installeret i deres 

blivende position på …. 

Af punkt 11 i entreprisekontrakten mellem 

parterne hedder det blandt andet: 

For leverancer af nærværende entreprise 

skal ENTREPRENØREN dokumentere, at ar-

bejder udføres i overensstemmelse med be-

stemmelserne i AB92 § 10 stk. 1/AB18 § 12 

og arbejder er udført med 5 års udførelses-

ansvar jf. (AB92 § 10, stk. 4/AB18 § 12, 

stk. 5). 

Dette er dog ikke gældende for de 8 stk. 

Dynamiske glas på syd facaden (jf. kon-

traktbilag for UE og …, dateret 2018-09-

14), alurammerne og montagen af elemen-

terne er omfatte. 

4. Procedure 

Parterne har i det væsentlige procederet i 

overensstemmelse med det, der er anført i 

påstandsdokumenterne. 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Efter kontraktens punkt 4 om »Kontrakt-

grundlag« har kontrakten forrang fremfor 

øvrige dokumenter. Det fremgår af kontrak-

tens punkt 10 om forsinkelse, at såfremt 

entreprisen forsinkes som følge af entrepre-

nørens forhold, ifalder entreprenøren dag-

bod. Af HE's fællesbetingelser, der er en del 

af kontraktgrundlaget, fremgår af punkt 7.4 

om »Forsinkelse og fremdrift« at entrepre-

nøren er ansvarlig for forsinkelser iht. 

dansk rets almindelige erstatningsregler. 

Der er ikke i kontrakten eller i kontrakt-

grundlaget i øvrigt fastsat eller taget stilling 

til nogen dagbodssats. … (fra UE) har i den 

forbindelse forklaret, at kontraktens be-

stemmelse om dagbod ikke var en bestem-

melse, der blev drøftet nærmere. … (fra 

HE) har forklaret, at det ikke var hensigten, 

at der i kontrakten skulle være bestem-

melse om dagbod, og at angivelsen af dag-

bod i punkt 10 formentlig er et levn fra et 

standarddokument, som ved en fejl ikke er 

skrevet ud af kontrakten. 

Det må under de anførte omstændigheder, 

og hvor der således ikke i aftalegrundlaget 

er taget stilling til nogen dagbodsstørrelse, 

have formodningen imod sig, at der er sket 

en fravigelse af de almindelige regler om 

erstatning i kontraktforhold, og undervejs i 

byggefasen findes parterne endvidere ved 

den dokumenterede korrespondance at 

have forudsat, at det var de almindelige er-

statningsregler, der var gældende. HE fin-

des herefter ikke afskåret fra gøre erstat-

ningskrav gældende over for UE efter al-

mindelige erstatningsregler. … (fra UE) har 

om ansvarsfraskrivelsen vedrørende glasset 

fra L blandt andet forklaret, at UE blev bedt 

om at montere et system, hvor de ikke 

kendte produktet, og man kunne ikke finde 

nogle referencer på produktet. Der var an-

dre og mere kendte glasprodukter på mar-

kedet med samme funktion, der var gen-

nemprøvede, men som var 3-4 gange dy-

rere. De var derfor bekymrede for kvalitet 

og leverancesikkerhed og ønskede ikke at 

give nogen garanti. Han forstod det sådan, 
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at HE havde skrevet glasset fra L ud af de-

res garanti i forhold til bygherren, og han 

regnede med, at hvis der var noget galt 

med glasset, var det ikke i noget tilfælde 

UE's ansvar. 

… (fra HE) har blandt andet forklaret, at 

kontraktnotatet i forhold til bygherren blev 

udarbejdet af HE blandt andet med delta-

gelse af virksomhedens jurist, idet HE ikke 

kunne så inde for en garanti, da glasset fra 

L var et uprøvet og ukendt produkt. Det var 

den efterfølgende garanti, HE ikke kunne 

stå inde for, og det var hans opfattelse, at 

det først var når, der var sket aflevering, at 

kontraktnotatet fik virkning og kom i spil. 

Det fremgår af UE's oprindelige tilbud af 28. 

juni 2018 til HE, at leveringstid/montage 

ville være »12 uger fra godkendt tegninger 

pga glas«. Glasset blev i henhold til ordre-

bekræftelsen fra L bestilt af UE den 1. okto-

ber 2018. HE var indsat »cc« og modtog i 

forbindelse hermed kopi af mailkorrespon-

dancen, ligesom HE bl.a. også modtog kopi 

af mail af 11. oktober 2018 fra L til UE, 

hvoraf fremgik, at levering af glasset var »i 

ugerne 47-48«, der gik frem til den 30. no-

vember 2018. Der foreligger ikke i forlæn-

gelse heraf tilkendegivelser fra HE's side 

om, at det i forhold til tidsplan eller det af-

talte i øvrigt var for sen levering. Herefter 

og efter mailkorrespondancen og bevisførel-

sen i øvrigt lægges det til grund, at det af 

parterne var accepteret eller forudsat, at 

glasset skulle leveres til UE senest med ud-

gangen af november 2018. Der skulle her-

efter ske montage af rammer og efterføl-

gende montage af elementerne på pladsen, 

og HE kan derfor ikke og til trods for indhol-

det af tidsplanen have haft nogen berettiget 

forventning om, at stilladset mv. kunne 

være nedtaget allerede fra den 30. novem-

ber 2018. 

Glasset blev ikke leveret af L inden udgan-

gen af november som forudsat, og det læg-

ges efter mailkorrespondancen mellem UE 

og L fra slutningen af november og frem, 

hvor UE forespurgte til levering af glasset, 

til grund, at glasset var forsinket som følge 

af interne forhold hos L vedrørende håndte-

ringen af ordren. Glasset blev herefter først 

leveret til UE den 18. december 2018 sva-

rende til omkring 2½ uges forsinkelse. 

Det fremgår af mailkorrespondancen fra 

den 19. december 2018 og frem, at der ef-

ter leveringen af glasset af UE blev rejst 

spørgsmål om kvaliteten af det leverede, og 

det lægges efter bevisførelsen til grund, at 

HE i alt væsentligt valgte at tilslutte sig 

UE's kvalitetsforbehold, og at L dermed 

skulle foretage omlevering. Det fremgår så-

ledes af bl.a. mail af 28. december 2018 fra 

- (fra HE) til L, at man stolede på UE, som 

var »vant til« at håndtere glas. I mailen fo-

respurgte … (fra HE) i samme forbindelse 

bl.a. til, hvorfor L ikke som aftalt havde 

haft en mand på fabrikken for at udføre 

kvalitetskontrol. 

UE påtog sig ved kontrakten at levere glas-

elementerne og bestilte glasset hos L, og 

UE findes efter det almindelige entreprenør-

ansvar at være ansvarlig for den forsin-

kelse, der var en konsekvens af, at glasset 

som følge af ordrehåndteringen hos L ikke 

som forudsat blev leveret inden udgangen 

af november 2018. Det lægges som anført 

til grund, at dette i sig selv medførte en for-

sinkelse på omkring 2½ uge. 

Løsningen med levering af glas fra L skete 

efter ønske fra bygherren, og det lægges 

efter bevisførelsen, herunder indholdet af 

kontraktnotatet af 14. september 2018 ud-

arbejdet af HE, til grund, at denne glasløs-

ning var utilstrækkeligt afprøvet. UE gjorde 

under forløbet forud for kontraktindgåelsen 

opmærksom herpå og tog et klart forbehold 

for denne del af leverancen, og forbeholdet 

førte til en ændring af kontrakten og til ud-

arbejdelsen af kontraktnotatet. I kontrak-

ten, der blev udfærdiget af HE, er anført, at 

arbejder udføres i overensstemmelse med 

bestemmelserne i AB92 § 10, stk. 1/AB18 § 

12, og at arbejdet er udført med 5 års ud-

førelsesansvar. »Dog er dette ikke gæl-

dende for de 8 stk. Dynamiske glas …«, og i 
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kontraktnotatet, der som anført ligeledes er 

udfærdiget af HE, er det bl.a. anført, at UE 

har taget forbehold for det »normale leve-

randøransvar, jf. AB92 § 10 for så vidt an-

går de foreskrevne dynamiske glas«. I no-

tatet er det endvidere i forhold til HE's an-

svarsbegrænsning over for bygherren bl.a. 

anført, at rudeløsning og leverandør er et 

bygherrevalg, og at løsningen i sig selv må 

betegnes som utilstrækkeligt afprøvet, og 

det er i forbindelse hermed beskrevet bl.a., 

at der af L skulle gennemføre tests allerede 

på UE's fabrik og igen herefter på pladsen. 

Voldgiftsretten finder under disse særlige 

omstændigheder og efter bevisførelsen i 

øvrigt ikke grundlag for at fastslå, at UE 

kontraktligt er ansvarlig for den forsinkel-

sesperiode, der kan henføres til kvalitets-

mangler og omlevering af glas, og som ud-

gør den resterende forsinkelsesperiode 

frem til aflevering den 20. februar 2019. 

Det forhold, at UE ikke udtrykkelig krævede 

tidsfristforlængelse i forbindelse med, at 

der skulle ske omlevering af glasset, kan 

ikke føre til andet resultat. 

For de forøgede udgifter til stillads mv. om-

fattet af punkterne E1, E 6 og E7 skal UE 

herefter betale erstatning til HE med 

30.000 kr. svarende til 2 % uges forsin-

kelse. Der er efter mailkorrespondancen 

den 5. december 2018 og bevisførelsen i 

øvrigt ikke grundlag for at anse kravet for 

afskåret som følge af manglende reklama-

tion fra HE's side. 

For så vidt angår udgifter til stillads mv. 

omfattet af punkterne E1, E6 og E7 for den 

yderligere forsinkelsesperiode som følge af 

omlevering af glasset er der efter det an-

førte ikke grundlag for at gøre krav gæl-

dende mod UE. Korrespondancen mellem 

parterne fra december 2018 og frem, her-

under det forhold at UE først sent afviste 

yderligere krav, kan ikke i sig selv føre til, 

at UE efter aftaleretlige regler eller passivi-

tetsmæssige betragtninger kan anses for-

pligtet og kan således ikke føre til andet re-

sultat. 

Under hensyn til fastlagte begrænsede for-

sinkelsesperiode, som UE er ansvarlig for, 

og efter bevisførelsen i øvrigt er der ikke 

grundlag for at tage erstatningskravene 

vedrørende punkterne E2, E3 og E8 til 

følge. Kravet vedrørende omforandring af 

stillads mv. under punkt E4 findes efter be-

visførelsen til dels at kunne henføres til for-

sinkelsesperioden, som UE er ansvarlig for, 

og kravet tages delvist til følge med skøns-

mæssigt 15.000 kr. Det er efter bevisførel-

sen ikke godtgjort, at UE efter kontrakt-

grundlaget er ansvarlig for reparation efter 

storm, og at forholdet i øvrigt kan henføres 

til perioden, som UE er ansvarlig for. Kravet 

vedrørende reparation efter storm under 

punkt E5 tages derfor ikke til følge. 

Det samlede erstatningsbeløb, som tilkom-

mer HE kan herefter opgøres til 45.000 kr. 

Med fradrag af erstatningsbeløbet på 

30.000 kr. tages UE's påstand herefter del-

vist følge med 112.050 kr. med tillæg af 

moms, og UE frifindes for HE's selvstæn-

dige påstand. 

Efter sagens værdi, forløb og udfald skal HE 

betale delvise sagsomkostninger til UE med 

i alt 25.000 kr. til dækning af udgifter til 

advokatbistand. Voldgiftsretten har lagt 

vægt på, at UE har vundet den overvejende 

del af sagen, men at HE på den anden side 

har fået medhold i, at der i det fastslåede 

omfang forelå en forsinkelse. Der er ved 

fastsættelsen af omkostningsbeløbet taget 

højde for, at UE er momsregistreret. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

skal betales af UE med 1/3 og af HE med 

2/3 efter opgørelse og påkrav fra Voldgifts-

nævnet. 
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Hvornår er en reklamation for sen? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.28.1 

Som gengivet i TBB.2021.135 / Sag nr. C-14824 

Leverandør L (advokat Troels Flethøj Thy-

gesen) mod Totalentreprenør TE (advokat 

Christoffer Iversen ved advokat Mads Søby) 

1. Indledning 

Mellem klageren, leverandør L, og indkla-

gede, totalentreprenør TE, er der opstået 

tvist om L's tilgodehavende for levering af 

præfabrikerede badekabiner til TE til brug 

for en totalentreprise om opførsel af en 

ejerlejlighedsejendom i København udført 

af TE for bygherre BH [en pensionskasse]. 

Advokat Troels Flethøj Thygesen har på 

vegne L ved klageskrift modtaget den 31. 

august 2018 anmodet Voldgiftsnævnet om 

at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af 

denne tvist. 

Der er i den anledning nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med direktør, akademiingeniør 

Per Mohr Hansen, malermester Finn Barsdal 

og landsdommer Katja Høegh, med sidst-

nævnte som formand. 

Forud for voldgiftssagen er der under Vold-

giftsnævnets j.nr. A-9304 udmeldt senior-

konsulent, arkitekt m.a.a. Kurt Schou som 

skønsmand. Der er afgivet skønserklæring 

af 4. april 2017 og tillægserklæringer af 15. 

maj 2017 og 14. februar 2018. Under vold-

giftssagen er der afgivet tillægserklæring af 

19. februar 2019 og tillægserklæring af 30. 

december 2019. Skønsomkostningerne ud-

gør samlet 105.023,04 kr. inkl. moms og 

afgift til Voldgiftsnævnet. L har heraf betalt 

59.273,04 kr., hvoraf afgift til Voldgifts-

nævnet er på 2.000 kr. og momsbeløbet af 

skønsmandens honorar er på 11.454,80 kr., 

og TE har betalt 45.750 kr., hvoraf afgift til 

Voldgiftsnævnet er på 12.000 kr. og moms-

beløbet af skønsmandens honorar er på 

6.750 kr. TE har endvidere betalt skøns-

mandens honorar for afhjemling inkl. forbe-

redelse og transport på 8.625 kr. inkl. 

moms. 

TE nedlagde i svarskriftet af 11. oktober 

2018 en selvstændig betalingspåstand over 

for L på 960.710,50 kr. Denne påstand er 

efterfølgende nedsat i processkrift A af 28. 

juni 2019 til 885.690,50 kr., i processkrift B 

af 20. september 2019 til 346.670,50 kr. og 

i processkrift C af 21. februar 2020 til 

31.573 kr. og er i påstandsdokumentet for-

højet til det endeligt under hovedforhand-

lingen påståede beløb på 42.270,77 kr. 

Parterne har under sagens forberedelse 

fremlagt følgende processkrifter: 

… 

2. Påstande og hovedforhandling 

Under hovedforhandlingen har parterne 

nedlagt følgende påstande: 

L's påstand: 

TE skal til L betale 84.948 EUR med rente 

på diskontoen plus 2 % p.a. fra sagens an-

læg. Frifindelse for den af TE nedlagte på-

stand. 

TE' påstand: 

Frifindelse for den af L nedlagte påstand. 

L skal til TE betale 42.270,77 kr. med tillæg 

af procesrente fra den 11. oktober 2018. 

Hovedforhandling har fundet sted den 25. 

august 2020 kl. 09.00 i Voldgiftsnævnets 

lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 Kø-

benhavn V. 

Parternes advokater har under hovedfor-

handlingen i enighed oplyst, at L's påstand, 

som angår et udestående fakturabeløb, i 

henhold til EU-momsreglerne om levering af 

ydelser som de foreliggende ikke skal til-

lægges dansk moms, idet det alene skal 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 318 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

indberettes, og at det derfor er korrekt, at 

det indtalte fakturakrav er opgjort uden 

moms. Parterne er enige om, at modvær-

dien i danske kr. af på-standsbeløbet er 

633.168,41 kr. Den af L påståede rentesats 

bestrides ikke af TE. TE's selvstændige på-

stand er ligeledes et beløb opgjort uden 

moms, idet der er tale om et erstatnings-

krav. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges med en vis sagsfrem-

stilling og uden nødvendigvis at gengive 

forklaringerne (disse er medtaget nedenfor) 

og proceduren og i øvrigt alene med gengi-

velse af parternes påstande og voldgiftsret-

tens resultat og begrundelsen herfor. 

3. Sagsfremstilling 

Tvistepunkterne 

Der er mellem parterne enighed om, at L … 

har et tilgodehavende i henhold til parter-

nes aftale på det påståede beløb på 84.948 

EUR vedrørende en mellem parterne aftalt 

leverance af præfabrikerede badekabiner til 

TE til brug for en totalentreprise om opfø-

relse af en ejerlejlighedsejendom i … udført 

af TE …for bygherre BH [en pensionskasse]. 

TE har imidlertid gjort gældende at have et 

erstatningskrav vedrørende mangler, som 

overstiger L's resttilgodehavende i et om-

fang, som medfører et selvstændigt krav 

for TE svarende til den nedlagte betalings-

påstand på 42.270,77 kr. De påberåbte 

mangler angår: 

1. L's levering af skabe med sider 

i hvid melanin fremfor de ifølge TE aftalte 

hvidmalede sider. 

2. Levering af badekabiner med 

vægge, som ikke opfyldte det ifølge TE af-

talte om maling til fuld dækning i glans 25, 

som udover, at udførelse i denne glans-

værdi direkte var aftalt, også var, hvad TE 

kunne forvente som en sædvanlig god 

håndværksmæssig ydelse, når der var tale 

om maling af vægge i et badeværelse. 

L har bestridt, at der er indgået aftale om 

malede sider på skabene og maling af 

vægge i glans 25 eller at sidstnævnte uden 

aftale herom desuagtet kunne forventes. 

Ifølge L er de leverede skabe med sider i 

hvid melanin og hvidmalede vægge (i la-

vere glans end 25) kontraktmæssig ydelse. 

L har herudover gjort gældende, at det på-

ståede krav angående maling af vægge er 

fortabt som følge af for sen reklamation fra 

TE's side. TE har herover anført, at det ikke 

har været muligt at opdage, at kravet om 

glans 25 ikke var opfyldt tidligere end i sep-

tember 2016, hvor der blev reklameret, og 

at det også var forudsat mellem parterne, 

at gennemgang af udførelse af blandt andet 

maling først skulle ske, når byggestrøm var 

tilsluttet og de midlertidige døre/forseglin-

ger, L havde sat i badekabinerne som be-

skyttelse frem til det tidspunkt, hvor TE in-

stallerede de endelige døre, var åbnet. 

Forløbet op til og den indgåede aftale 

Kontakten mellem L og TE om leverancen af 

præfabrikerede badekabiner blev indledt 

med en mail-korrespondance i juli-august 

2015. Ved mail af 5. august 2015 sendte TE 

i den forbindelse materiale til L danske re-

præsentant F til brug for prissætning af ba-

dekabiner. Af en i den forbindelse vedlagt 

beskrivelse af badekabiner fremgår blandt 

andet: 

» 

Øvrige vægge Spartlede og be-

klædt med filt, hvidmalede NCS S 0500-N 

til fuld dækning i glans 25   

…     

Elementer UL, model Y hvid   

« 

Totalentreprisekontrakten mellem TE og BH 

af 14. august 2015 indeholder lignende 

krav til TE's arbejde. 

Der var videre drøftelser mellem L og TE pr. 

mail, og der blev afholdt et møde den 13. 
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august 2015, som der foreligger et memo 

om. Der blev endvidere indgået et Letter of 

Intent den 14. oktober 2015 med en tids-

plan, som efterfølgende indgik som bilag til 

parternes leveranceaftale af 20. november 

2015. 

TE modtog herefter fra L et tilbud af 5. no-

vember 2015, som efterfølgende indgik i 

parternes aftale. Af den indledende del af 

tilbuddet fremgår blandt andet: »Project 

process 

1. Our team will make a proposal 

for the prefabricated bathroom from the ini-

tial architects drawings, work out the de-

tails and agree them with the departments 

concerned. 

2. The production drawing is pro-

duced and sent to the client for checking. 

3. Following approval of the plans 

by the client and his planners. …« 

I den følgende del af tilbuddet benævnt 

»Quotation Ready-Built Bathrooms Update 

23102015« anføres det i afsnittet »Bases of 

quotation«: 

»The bases of our quotation are: 

1. This letter and our construc-

tion specification 

2. The enclosed equipment lists 

for types A1, A2, C1 and B1 based on your 

technical drawing and preliminary specifica-

tion, as the enclosure. Please, take all the 

additional notifications into account to pre-

vent any misunderstanding. 

…« 

I afsnittet »Ready-built bathroom equip-

ment« står der: 

»Our quotation includes only the items of 

equipment specified in the attached equip-

ment list strictly. The ready-built bathroom 

equipment can of course be altered to suit 

your requirements and specifications any-

how. 

The equipment of washbasin-section, espe-

cially the cabinets, is our proposal based on 

technical drawings only. Closer specification 

for further details is needed. Any modifica-

tion is reserved. All the bath-types are 

scheduled in unilateral execution. 

The expenses of any changes requested af-

ter approval of the plan shall be borne by 

the client…« 

Det anføres i afsnittet »External surfaces« 

blandt andet: 

»The bathroom ceiling is smoothed and 

give two coats of latex paint in the colour 

»White«.« 

I afsnittet om »Acceptance and guarantee« 

står der blandt andet: 

»Delivery of all bathrooms shall be followed 

by a visual inspection and passing of risk to 

the client. Acceptance shall be deemed to 

have taken place at first use of our bath-

rooms by the client at the latest.« 

I »Equipment list« i tilbuddet er blandt an-

det følgende anført: 

»DRAINAGE /SANITARY FITTINGS/WASH-

BASIN SECTION 

… 

Cabinet UL, model Y size 

1600x500x600mm, drawers with door MDF 

plate 18mm, white glossy, corpus LTD plate 

18mm, white matt, manual »easy-touch« 

system, incl. »udskaeringssaet« 1 pcs 

…   

PAINTING UNIT   

Ceiling surface white painted 2 coatings, 

colour Brillux ELF 992, white 6,1 

qm 

Wallpaper on the remaining wall surface 

Brand Brillux 1525, incl. the two ply coating 

white« 16,25 qm 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 320 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Der er enighed om, at Brand Brillux er en 

filttype. Af parternes aftale af 20. november 

2015 fremgår blandt andet: 

»3. Aftalegrundlag 

For aftalen gælder følgende skriftlige 

grundlag: 

(i) TE's almindelige betingelser for køb af 

materialer.pdf 

(ii) TE's Letter of Intent dated 14-10-2015; 

… 

(iii) Aftalepris tilpasset … 

(iv) Tidsplan … 

(v) L Quotation ref. 8882-00 dateret 

05.11.2015 [det ovenfor citerede tilbud]; 

… 

(vi) Tegninger …« 

Af TE's almindelige betingelser, som der 

henvises til i aftalen, fremgår blandt andet: 

»3. Ændringer af afgivne ordrer 

TE er berettiget til at foretage ændringer i 

mængdeangivelser i en allerede angiven 

Ordre, medmindre Ordren forinden har vir-

ket bestemmende for Leverandøren. 

… 

7. Mangler og undersøgelsespligt 

TE skal foretage rimelig undersøgelse af va-

rerne for såvel transportskader som andre 

synlige mangler snarest muligt efter modta-

gelsen. 

TE skal reklamere senest 30 dage efter, at 

manglen er konstateret. 

8. Mangler 

Ved rettidig reklamation over mangler kan 

TE forlange, at Leverandøren straks foreta-

ger udbedring af manglen uden udgift for 

TE. 

Kan udbedring ikke ske eller være afsluttet 

inden for rimelig tid henset tillige til TE's 

behov for benyttelse af det leverede, er Le-

verandøren forpligtet til straks at fortage 

omlevering. 

… 

TE er i tillæg til de ovenfor nævnte mislig-

holdelsesbeføjelser berettiget til at kræve 

erstatning i henhold til dansk rets alminde-

lige regler. 

… 

15. Tvister, lovvalg og værneting 

… 

Hvis tvisten ikke kan løses mindeligt imel-

lem parterne, afgøres tvisten efter dansk 

rets almindelige regler, herunder købelo-

ven. Hvor andet ikke er udtrykkeligt be-

stemt, skal Almindelige betingelser for ar-

bejder og leverancer i bygge- og anlægs-

virksomhed (AB 92) ikke anses for vedtaget 

med undtagelse af neden anførte to be-

stemmelser. 

Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsretten 

for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. AB 92 

§ 47. 

Syn og skøn vedrørende leverancer skal ud-

meldes i henhold til reglerne i § 45 i AB 

92.« 

Parterne er enige om, at det i pkt. 15 an-

førte om brug af dansk ret og købelov bety-

der, at CISG ikke skal anvendes. 

TE skrev i en mail af 4. december 2015 til L 

blandt andet: 

»About the cabinet, you can see at the at-

tachment, that you can have it in both 80 

and 100 cm. width. The color should not be 

glossy, but just painted in standard white. 

The cabinet material is just standard size. I 

am not sure if it is 16 or 18 mm. but the 

free sides should be painted as the doors.« 

På et tidspunkt i december 2015 sendte L 

til TE et udkast til produktionstegninger 
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vedrørende skabe med en datering: »Index 

A: 10.12.2015; MD«. 

I en mail 14. december 2015 til L anførte 

TE hertil: 

»I have looked at the drawings of cabinets, 

and the cabinets are ok. Just remember 

that the sides have to be painted… 

Please look at my comments on the attach-

ments« 

Med mailen fulgte de af L fremsendte ud-

kast til produktionstegninger med hånd-

skrevne X-markeringer påført af TE på de 

viste fritliggende skabssider med følgende 

signaturforklaring: 

»X = PAINTED«. 

L sendte ved mail af 7. januar 2016 en ny 

version af produktionstegningerne dateret 

den 7. januar 2016. TE godkendte tegnin-

gerne ved mail af 11. januar 2016. På disse 

tegninger var der vedrørende de viste 

skabe anført, at fronter på låger og fritlig-

gende sider af kabinetter skulle have: 

»Painted side« 

TE anførte i en mail af 25. februar 2016 til L 

blandt andet: 

»Som du kan se af vedhæftede så har vi 

gennemgået de første 7 kabiner. Vi har ho-

vedsageligt kigget på, og kommenteret de 

fejl og mangler der har betydning for den 

videre produktion. Vi har altså ikke gen-

nemgået dem for alm. Finish på maler, fli-

ser, og fugearbejde. Det regner jeg med at 

vi gør sammen, når de er monteret på eta-

gen.« 

Af det vedhæftede notat om TE's besigti-

gelse af de leverede badekabiner den 24. 

februar 2016 fremgår blandt andet: 

»Frisider på skabselementer skal være ma-

lede, som låger. (De leverede er kun med 

hvid melamin) (Billede 13)« 

Der er enighed om, at TE dermed har rekla-

meret rettidigt for så vidt angår maling på 

siderne af skabene. Der er ligeledes enig-

hed om, at de senere påberåbte mangler 

vedrørende maling af væggene ikke er 

nævnt. 

Ved mail af 21. marts 2016 afviste fra A fra 

L i Tyskland, at der var mangler ved de le-

verede kabinetterne. 

A (fra L) skrev efterfølgende den 2. juni 

2016 i en mail til F (L i Danmark) med kopi 

til TE blandt andet: 

»bitte mit dem Kunden klären bzw. über-

setzen und weiterleiten: 

… 

Wenn TE die Zusatzkosten für die Seiten-

beschictigung übernehmen möchte, können 

wir versuchen, mit UL eine Lösung für das 

Problem zu suchen. 

… 

Der erste Schritt wäre aber die Bestätigung 

/ Anerkennung der Zusatzkosten für die 

Seitenbeschictigungen der Schränke in 

Höhe von 79.820,00 DKK durch TE. Oder 

die Schränke ohne Kosten zu belassen, wie 

geliefert.« 

Ved e-mail af 3. juni 2016 til L i Danmark 

anførte TE's projektchef …: 

»Hej R 

Jeg har læst A's (fra L) mail vedr. fraskri-

velse af ansvaret for de manglende malede 

frisider på badskabene (Vedhæftet). 

Jeg godkender dog ikke hans undvigelse, 

da jeg helt og holdent tillægger L ansvaret 

for fejlen. 

… 

På baggrund af ovenstående, … mener jeg 

stadig I skal udskifte samtlige UL-skabe, til 

nye med malede frisider.« 

A (fra L) skrev den 7. juni 2016 i en yderli-

gere mail til F med kopi til TE: 
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»1. [TE's projektchef] hat recht, er hat ei-

nen Schrank mit beschichteten Seitenwän-

den bestellt. 

2. Wir haben die Zeichnung zum Hersteller 

geschickt und der hat nicht danach gefertigt 

und geliefert. 

Der Fehler liegt beim Hersteller, der Fa. UL. 

… 

3. Trotzdem liegt der Beauftragend durch 

TE nur ein Basismodel, gemäß Angebot, 

ohne Seitenbeschictigung zu grunde. 

Wenn [TE's projektchef] diese ausgetauscht 

haben will, muss er zumindest die Zusatz-

kosten für die Seitenbeschichtung der 

Schränke in Höhe von 79.820,00 DKK über-

nehmen. 

Für die Umtauschkosten muss L dann ge-

rade stehen, diese zwangsläufig überneh-

men und bei INVITA einklagen.« 

TE har oplyst at være villig til at betale det i 

mailen nævnte beløb på 79.820 kr. og har 

også fradraget det i sin nedenfor gengivne 

opgørelse af sit erstatningskrav. 

Ifølge referat af bygherremøde nr. 24 ved-

rørende totalentreprisen den 23. juni 2016 

pkt. 24.10, 06 havde TE's og bygherren, 

BH's, fælles gennemgang på stedet den 9. 

juni 2016 vist, at »fejlen [friside på skab 

udført uden maling] skulle rettes«, »da si-

den på nogle varianter er meget synlig«. 

Der er enighed om, at TE første gang påbe-

råbte sig mangler ved de malede vægge i 

badekabinerne i en mail af 12. september 

2016, hvori det anføres: 

»I tillæg til nedenstående punkter, er TE 

ikke tilfredse med de malede vægge. Over-

fladerne virker ikke til at være færdigbe-

handlet …« 

Ved mail af 23. september 2016 skriver en-

trepriseleder … således til A (fra L): 

»… 

When [TE's projektchef] received your e-

mail he told G and F, that we of course pay 

the extra 79.000 DKK for this additional 

choice. …«. 

TE angav i en mødeindkaldelse af 2. no-

vember 2016, at utilfredsheden med malin-

gen drejede sig om TE's forventning om, at 

malingen ville være i glans 25. 

Der er mellem parterne enighed om, at L i 

alt har leveret 130 skabe med i alt 260 frit-

liggende sider på skabene og at siderne 

ikke var malede på de leverede skabe. 

Andre projekter 

Der er fremlagt eksempler på tilsvarende 

aftaler mellem L og TE om levering af bade-

kabiner indgået både før og efter aftalen af 

5. november 2015 i denne sag. I disse afta-

ler er der vedrørende skabe og maling af 

vægge i al væsentlighed anvendt samme 

formuleringer som i aftalen i denne sag. 

Undersøgelser, skønserklæringer og tillægs-

erklæringer 

Vedrørende vægmaling: 

Af en af TE indhentet prøvningsrapport af 

10. oktober 2016 fra Teknologisk Institut 

fremgår, at der gennemsnitligt er opnået 

glans 5 i en målevinkel på 60°. 

Der er ved det efterfølgende gennemførte 

syn og skøn foretaget en række yderligere 

målinger af Teknologisk Institut og Force. 

Disse målinger viser ved en målevinkel på 

60° gennemsnitligt det samme som prøv-

ningsrapporten af 10. oktober 2016, og at 

der i øvrigt afhængig af målevinklen måles 

glansværdier på op til 13 og ned til 1,4. 

Vedrørende skabe: 

Skønsmanden har i svar på spørgsmål F i 

tillægsskønserklæring af 30. december 

2019 vedrørende skabe angivet, at skabene 

med melaninbeklædte sider, uden at af-

montere skabene forinden, efter hans vur-

dering kan males eller sprøjtemales efter 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 323 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

forudgående affedtning, således at frisid-

erne fremtræder som de malerede frontlå-

ger, for i alt 130.000 kr. ekskl. moms. 

Skønsmanden tilføjede dog: 

»Der vil blive en mindre forskel i overf[la-

den] idet skabslåger er industrielt sprøjtet 

behandlet og der gået ca. 2 år fra den indu-

strielle overflademaling af frontlåger er fo-

retaget. 

Vurderingen af pris er baseret på en vurde-

ring, hvorefter skal anvendes 2 timer pr. 

skab (130 skabe) og en timepris på 450-

550 kr.« 

TE, som har udskiftet skabene med nye til-

svarende skabe med hvidmalede sider fra 

UL, og som har krævet udgiften hertil er-

stattet, jf. opgørelsen nedenfor, har be-

stridt, at det ville have været muligt at 

male de melaninbeklædte sider på de leve-

rede skabe, som anført af skønsmanden 

med et acceptabelt resultat. Dette er navn-

lig henset til pladsforholdene i badekabi-

nerne, hvor skabe er placeret med den ene 

side godt 20 cm fra væggen og op mod toi-

lettet på den anden side. 

TE's opgørelse af indbyrdes krav 

TE har opgjort sit krav som følger: 

Maling af vægge:   

Malerarbejder udført af … 264.550,00 kr. 

Skabe:   

Levering af 130 stk. skabe samt 22 stk. in-

ventar 275.380,00 kr. 

De- samt genmontering af armatur med af-

løb mv. 92.700,00 kr. 

I alt 368.080,00 kr. 

Øvrige krav:   

Faktura for prøveudtagelse Teknologisk In-

stitut (før syn og skøn) 5.900 kr. 

Levering af 5 nye bordplader pga. beskadi-

gelse under demontering 21.085,00 kr. 

I alt 26.985,00 kr. 

Samlet opgørelse af TE's påstand : 

  I L's favør kr. I 

TE's favør kr. 

Restentreprisesum (EUR 84.948,00) x 

7,4536 633.168,41 0,00 

Skabskabinetter  

 368.080,00 

Maling af vægge,  

 264.550,00 

Øvrige krav   26.985,00 

Dækningsbidrag 14,5% (af kr. 659.615)

   95.644,18 

Oplyste meromkostninger/ekstraarbejde for 

malede sider 79.820   

I alt 712.988,41 -712.988,41

 755.259,18 -712.988,41 

I alt i TE's favør ekskl. moms  

 42.270,77 

L har ikke bestridt, at TE har afholdt om-

kostninger som anført, dog bortset fra dæk-

ningsbidraget. L har navnlig anført, at ud-

bedring af skabssider kunne og burde være 

sket som anvist af skønsmanden. 

4. Forklaringer 

A (fra L), C (fra L), D (fra BH) og [TE's pro-

jektchef] har afgivet forklaring under ho-

vedforhandlingen. Endvidere er skønsman-

den, seniorkonsulent, arkitekt m.a.a. Kurt 

Schou, blevet afhjemlet 

A (fra L) har forklaret, at han er uddannet 

civilingeniør og ansat som i L siden 2007. 

Han arbejder både i …, hvor fabrikken lig-

ger, og på kontoret i … i Tyskland. Han var 

projektleder på denne opgave. Straks når 

ordren afgives, begynder L at planlægge 

opgaven. Det er vigtigt at få overblik over 

materialerne tidligt. Det var TE, som ind-

byggede badekabinerne, som blev leveret 

af L på byggepladsen. Der kan altid opstå 
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fejl under oplagringen eller i forbindelse 

med monteringen. 

Leveringen skete fra februar til oktober 

2016. Der skulle leveres UL, model Y skabe, 

hvilket er en entydig definition af skabet. 

Produktionstegningerne med »X« og angi-

velsen »painted« blev videresendt til UL. UL 

opfattede det som et standard UL, model Y 

skab. Efterfølgende fik man besked om, at 

det skulle være malet på siden. Men både L 

og UL gik ud fra, at »painted« bare betød, 

at overfladen skulle være behandlet eller 

beklædt. Det var mærkeligt at tale om en 

standardløsning, hvis man mente, at der 

skulle males i en bestemt farve. Det er rig-

tigt, at han i sin mail af 2. juni 2016 skrev, 

at L gerne ville levere med malede sider 

mod betaling af 79.820 kr. Det var den 

pris, han havde fået fra UL om ekstrabeta-

lingen for en sådan specialudførelse. Han 

skrev mailen af 7. juni 2016, fordi L nu 

havde fået en ordre om, at der skulle æn-

dres i udførelsen, så det gjaldt om hurtig 

endelig besked, så produktionen kunne æn-

dres. Når TE i mail af 23. september 2016 

anfører, at TE straks efter hans mail af 7. 

juni 2016 mundtligt har accepteret at be-

tale merprisen, er det ikke noget, som han 

har hørt om. Man må i givet fald spørge de i 

mailen anførte L-ansatte, F og G, om TE har 

givet en sådan mundtlig besked. Hvis TE 

havde givet en sådan mundtlig accept af 

prisen overfor de to, skulle de have kontak-

tet ham som ansvarlig for projektet. De var 

ikke beføjet til at træffe afgørelse herom 

alene. Der ville i så fald også skulle være en 

skriftlig bekræftelse af ændringen. Han 

hørte intet om en accept og gik derfor ud 

fra, at der skulle leveres som hidtil. Accep-

ten af hans tilbud om at ændre produktio-

nen den 23. september 2016 var alt for sen 

i forhold til de frister, der gjaldt i forhold til 

UL, som havde leveret alle skabe til L i … og 

ca. tre fjerdedele af ordren var også leveret 

til TE på det tidspunkt. Da de lå på lageret, 

tilbød L faktisk også TE at male dem i en 

bestemt farvetone, men det ønskede TE 

ikke. På en forevist tegning af en af bade-

kabinetyperne i projektet kan man se, at si-

derne på skabet er meget lidt synlige, idet 

de sidder op mod vaskemaskine og toilet. G 

(fra L) var ansat som byggeleder i Dan-

mark, og fratrådte hen mod slutningen af 

byggeperioden. F var løst tilknyttet og var 

den, som havde fået ordren i hus. Hvis TE 

umiddelbart efter aftaleindgåelsen havde 

ønsket en ændring, ville det have krævet 

drøftelser med UL, og det skulle ske hurtigt. 

Vedrørende malearbejdet på væggene i ka-

binetterne er det, som TE har aftalt med 

bygherren om »glans 25« mv. og det, som 

fremgår af TE's mail af 5. august 2015, ikke 

gjort til en del af aftalen mellem L og TE, 

idet man, som det altid har været tilfældet i 

parternes aftaler, har aftalt Brillux-maling. 

TE har solgt noget videre, som er på højere 

niveau, end man har aftalt med L. Hvis TE 

havde forlangt maling i den i mailen af 5. 

august 2015 anførte kvalitet, ville L have 

foretaget undersøgelser af, hvad udførelse i 

en sådan kvalitet ville betyde af merar-

bejde, f.eks. i form af yderligere malinglag 

og hvad det ville koste. 

Med hensyn til det kvalitetssikringsmateri-

ale, som efterspørges i TE's mail af 23. sep-

tember 2016, blev der på fabrikken udar-

bejdet sådan dokumentation i forbindelse 

med en kvalitetskontrol af hele leverancen 

en uge inden afsendelsen til kunden. Der er 

herefter en uge til at udbedre konstaterede 

fejl og mangler. L er ISO-certificeret og har 

aldrig haft reklamationer. 

Han husker ikke navnet på den grunder, 

der blev anvendt før påførelse af Brillux-

malingen på væggene. Han mener faktisk 

slet ikke, der blev anvendt en grunder. Ef-

ter en pause har A (fra L) yderligere forkla-

ret, der er kommet grunder på betonen, 

hvorefter der er spartlet og opsat filt, som 

der herefter er malet på. Der kommer såle-

des ikke grunder på selve filten, hvilket er i 

overensstemmelse med det fremlagte da-

tasheet for Brillux-malingen. 
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C (fra L) har forklaret, at han er uddannet 

som murer, og er ansat som montør i L. 

Han var tilknyttet byggepladsen i Danmark i 

denne sag, og har også været det på de an-

dre TE-projekter, som L har leveret til. Han 

har modtaget reklamationer på stedet fra 

TE, og de blev alle udbedret. Alle badekabi-

nerne var åbne og tilgængelige i byggeperi-

oden. Visse reklamationer blev afvist, f.eks. 

de såkaldte vandskader på maling, som 

blev rettet mod L i juli-august 2016. Efter 

hans opfattelse var disse skader opstået ef-

ter leveringen på byggepladsen. Efter at 

vandskaderne var afvist af L, blev der plud-

selig reklameret over en forkert glans. Der 

blev i dette projekt, som i alle andre TE-

projekter også i øvrigt anvendt Brillux ELF 

992 maling. TE har ikke på noget tidspunkt 

reklameret over malingen i de andre pro-

jekter. 

D (fra BH) har forklaret, at han er ansat i 

BH, og er uddannet som civilingeniør og 

HD. Han var projektudviklingschef vedrø-

rende dette ejerlejlighedsejendomsprojekt. 

Som det fremgår af byggemødereferatet 

fastholdt BH, at skabskabinetterne skulle 

være malet på siderne, og ikke være af me-

lanin, som køberne af ejerlejlighederne ville 

opfatte som ringere. BH ville slet ikke ac-

ceptere maling ovenpå melaninen, for det 

ville udstille, at det var en fejlleverance. 

Det var utænkeligt at kontakte de enkelte 

ejerlejlighedskøbere for at forsøge at få 

dem til acceptere fejlen mod et afslag i kø-

besummen. Ham bekendt har BH ikke i an-

dre byggerier accepteret melanin på si-

derne af skabe, medmindre skabet har væ-

ret indbygget. Selvom der ikke står noget 

om maling på siderne i totalentreprisekon-

trakten, mener han, at kravet om »Skabs-

elementer som UL, model Y hvid …«, er ud-

tryk for, at siderne skal være malede - også 

selv om det ikke står udtrykkeligt - idet for-

siden på denne model er hvidmalet. Den 

gængse leveringsmåde ville være, at når 

fronten er hvidmalet, så skal frisiderne 

være i samme kvalitet. 

Kravet om glans 25 maling på væggene i 

totalentreprisekontrakten er almindelig god 

byggeskik og denne udførelse giver også en 

nemmere vedligeholdelse. BH ville ikke ac-

ceptere en ringere kvalitet og har sagt 

dette til TE's [TE's projektchef]. 

[TE's projektchef] har forklaret, at han tidli-

gere har været ansat i TE som projektchef. 

Han er nu i en stilling af samme karakter i 

et andet firma. Han er uddannet tømrer. 

Han var i TE i 2015 - 2016, og han var an-

svarlig for byggepladsen i denne entreprise. 

Han var med i både projektering, kontrakt-

forhandlinger med bygherre og leverandø-

rer og under udførelsen. 

TE valgte en løsning med færdige badekabi-

ner. En kollega, …, havde tidligere handlet 

med L og foreslog brug af L. De havde et 

møde den 13. august 2015 med L's danske 

kontaktperson, F, som var den, al kontakt 

var med i forhandlingsperioden. Han har 

omkring dette tidspunkt set andre af de ba-

dekabiner, som L havde udført for TE, men 

han havde ikke tænkt over, at der var no-

get galt med malingen. Han gik heller ikke i 

detaljer. 

Kravene til vægmaling i TE's mail af 5. au-

gust 2015 var de krav, som bygherren 

havde stillet. Hverken på mødet den 13. 

august 2015 eller senere blev der aftalt no-

gen fravigelse herfra. Tilbuddet fra L af 5. 

november 2015 var efter hans forståelse 

baseret på materialet fra den 5. august 

2015, jf. udtrykket »The enclosed 

equipment lists for types A1, A2, C1 and B1 

based on your technical drawing og prelimi-

nary specification, as the enclosure«. Hertil 

kom, at glans 25 er kutyme i badværelser 

og vådrum, så han kunne ikke forestille sig, 

at man ville fravige dette. Han studsede 

ikke over det, der stod med Brillux-maling 

og maling 2 gange i »Equipment list« i L's 

tilbud. 

Efter at aftalen var underskrevet, gik L i 

gang med at udarbejde produktionstegnin-

ger, og der var en proces med godkendelse 
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heraf. Som man kan se af mailkorrespon-

dancen den 3.-4. december og i hans mail 

af 14. december 2015, præciserede han, at 

siderne på skabene skulle males. Han på-

førte herunder alle de fremsendte produkti-

onstegninger en markering om, at siderne 

skulle males. Det blev bekræftet af L, som 

returnerede produktionstegninger med an-

givelse af, at siderne skulle males. Der blev 

også på dette stade i forløbet aftalt andre 

ændringer blandt andet vedrørende nogle 

spots. Dialogen herom har i al væsentlighed 

været med F og det, som blev aftalt med 

ham, er blevet udført. 

Hans mail af 25. februar 2016 indeholdt 

blandt andet en reklamation over den 

manglende maling af siderne af skabene. 

De havde samme dag fået de første syv ka-

biner og gennemgået dem. Det var en hur-

tig gennemgang af teknik og andre ting, 

som kunne stoppes i produktionen, hvorun-

der de brugte lommelygte, da der endnu 

ikke var tilsluttet strøm. Almindelig malerfi-

nish, herunder om der er hakker eller 

skrammer, skulle undersøges sammen med 

L, når badekabinerne var installeret. Der 

var en løbende dialog med G (fra L) på byg-

gepladsen. Der blev leveret yderligere ba-

dekabiner med umalede sider, men han gik 

ud fra, at det var, fordi der ville gå noget 

tid, inden L kunne ændre modellen. Han 

opfattede A's (fra L) mail af 2. juni 2016 

som en intern L-mail, men reagerede allige-

vel ved sin mail af 3. juni 2016, da det vir-

kede, som om der var en manglende koor-

dinering mellem L's folk i Danmark og på 

fabrikken. Han havde en løbende dialog 

med F om manglerne. Han opfattede A's 

(fra L) mail af 7. juni 2016 som en klar an-

erkendelse af L's ansvar for den manglende 

maling af siderne. Han var kun cc på, og 

han opfattede det ikke som en mail, han 

skulle reagere på. Han havde således lø-

bende reklameret og forstod mailen sådan, 

at der nu var »hul« igennem. Han har på 

intet tidspunkt nægtet at betale de 79.820 

kr., men mente som udgangspunkt, at det 

var en del af aftalen, at der skulle leveres 

med maling til den pris, som fremgår af af-

talen. Da der i tiden herefter fortsat ikke 

blev leveret korrekt med malede sider, 

havde han ikke grund til direkte at be-

kræfte, at han ville betale de 79.820 kr. 

Hvis L havde sagt, at det var det, som 

skulle til for at levere korrekt, havde han 

bekræftet at ville betale, men der kom al-

drig en aftaleseddel el.lign., som han kunne 

have underskrevet. Han har sagt til F, at 

hvis det er et spørgsmål om 80.000 kr., var 

det ikke noget problem. TE ville utvivlsomt 

have betalt beløbet for at få den rigtige 

ydelse i et projekt til 300 mio. kr. Der fort-

satte med hver 14. dag at komme fejlbe-

hæftede badekabiner og mailen af 23. sep-

tember 2016 fra [TE's entrepriseleder] var 

reelt bare en yderligere rykker for en løs-

ning fra L. Hvis L allerede i februar 2016 

havde anerkendt at skulle levere med ma-

lede sider, havde det været meget nem-

mere at løse problemet, for i juni 2016 var 

der leveret store mængder umalede skabe 

fra UL. 

Det blev drøftet med BH om den leverede 

løsning kunne accepteres og det kunne det 

ikke. Det var også uacceptabelt at male 

melaninsiden. Det ville kræve en slibning 

før malingen, og det ville være meget van-

skeligt at udføre ensartet under de snævre 

forhold. 

[TE's entrepriseleders] mail af 12. septem-

ber 2016 om utilfredshed med de malede 

vægge er sendt på det tidspunkt, hvor TE 

åbnede badekabinerne og fik monteret lys, 

og dermed kunne konstatere, at malingen 

ikke var tilfredsstillende. De åbnede de før-

ste kabiner, som de modtog, og så på dem 

i februar 2016, men det var først i septem-

ber 2016, at der var fornødent lys installe-

ret. Det mener han også var aftalt ifølge 

hans mail 25. februar 2016 til G og F. Der 

var ikke byggestrøm, så han kunne ikke 

uden videre sætte lys på. TE bestemte, 

hvornår der sættes byggestrøm på. 

På mødet den 2. november 2016 med G og 

F blev malingen drøftet, og han mener, at 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 327 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

de på det tidspunkt blev de enige om at få 

iværksat syn og skøn. L havde i hele perio-

den afvist, at der var noget galt med malin-

gen. Der var vandskader i en del af badeka-

binerne, som er opstået efter monteringen i 

bygningen i perioden før, der blev lagt tag 

på. Det var hovedsageligt loftsmaling og 

spots, som var beskadiget. Der kan også 

være løbet snavset vand ned ad væggen, 

men det var generelt lofter, som skulle ma-

les som led i udbedringen. BH kunne ikke 

leve med malingløsningen på væggene. 

Han har ikke haft med andre TE-byggeplad-

ser at gøre og kan ikke forklare, hvorfor der 

ikke er reklameret over maling af de bade-

kabiner, L har leveret hertil. Han mener, at 

der ikke er forskel på den malingkvalitet, 

TE har aftalt at levere til BH i henhold til to-

talentreprisekontrakten og det, som frem-

går af ydelsesbeskrivelsen i aftalen mellem 

L og TE om »Brillux« og »two ply coating 

white«, for glans 25 er sædvanlig kvalitet i 

Danmark. 

Skønsmanden, Kurt Schou, har vedstået de 

af ham afgivne erklæringer og tillægserklæ-

ringer og har uddybende forklaret: 

Ad tillægserklæring af 19. februar 2019 

svar på spørgsmål 12: 

Når glansen bliver højere, bliver malingen 

mere glat, og dermed også nemmere at 

gøre ren. Men afvaskelighed er ikke det 

samme som rengøringsvenlighed, men an-

går i stedet, hvor mange gange overfladen 

kan vaskes. Man kan både have en blank 

og mat overflade i et badeværelse. Det af-

hænger af brugerens individuelle ønsker. 

Malingen skal være vandtæt. Han kan ikke 

sige, om en maling med lavere glans vil 

være mindre vandtæt. Den her anvendte 

maling ligger afhængig af vinklen, der må-

les i, på en glans på ca. 5. Han mener 60 er 

den rigtigste grad at måle i. Når der i byg-

geanvisninger fundet på Google anbefales 

glans 30-50 til vådrum, og han vurderer, at 

maling i spændet 10-30 er det, som fagfolk 

anbefaler, skyldes det, at de fleste gerne vil 

have mat maling. Det er et æstetisk 

spørgsmål. 

Ad tillægserklæring af 30. december 2019 

svar på spørgsmål F: 

Man får ikke samme resultat ved en maling 

efterfølgende på stedet, som hvis der oprin-

deligt sprøjtemales på fabrikken på siderne 

af skabene. Det afhænger af maleren, hvor-

dan resultatet bliver, men forskellen behø-

ver ikke at være særlig stor. Melaninen skal 

affedtes, før der males. Forevist tegning af 

badekabine har han forklaret, at der kan 

sprøjtemales og også males med en rulle 

uden at afmontere skabet, selvom der kun 

er 20,75 cm frirum på hver side af skabet. 

Om resultatet bliver godt, afhænger af øj-

nene, der ser. 

Ad tillægserklæring af 14. februar 2018 

(undersøgelse udarbejdet af Force) og til-

lægserklæring af 19. februar 2019: 

Han har ikke grundlag for at betvivle Forces 

vurdering, hvorefter vaskbarheden var ud-

mærket, og han har heller ikke grundlag for 

at antage, at afvaskeligheden af malingen i 

badekabinerne var problematisk. 

Der er ikke glanstrin i den norm, han henvi-

ser til i sit svar på spørgsmål 12. Der er, 

som han skriver, ingen sædvane/kutyme 

for glans i vådrum. Det vigtige er, at væg-

gen skal kunne vaskes. 

5. Procedure 

Parterne har i det væsentlige procederet i 

overensstemmelse med deres påstandsdo-

kumenter. 

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Vægmaling 

Det følger af parternes aftale, at dansk rets 

almindelige regler, herunder købeloven, fin-

der anvendelse. Efter såvel købelovens § 51 

og § 52 som almindelige obligationsretlige 

principper har køberen pligt til at undersøge 
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det købte, når dette er leveret, ligesom kø-

beren skal reklamere i handelskøb straks og 

ellers uden ugrundet ophold, efter at en 

mangel er eller burde været konstateret. I 

TE's almindelige betingelser, som indgår 

som en del af parternes aftale, er det i pkt. 

7 nærmere aftalt, at TE skal foretage rime-

lig undersøgelse af varerne for såvel trans-

portskader som andre synlige mangler sna-

rest muligt efter modtagelsen og reklamere 

senest 30 dage efter, at manglen er konsta-

teret. 

Ifølge TE's mail af 25. februar 2016 til L og 

det vedhæftede notat af 24. februar 2016 

foretog TE på dette tidspunkt en undersø-

gelse af de første syv badekabiner, som L 

da havde leveret. TE anførte om undersø-

gelsen, at TE: »hovedsageligt [havde] kig-

get på, og kommenteret de fejl og mangler 

der har betydning for den videre produk-

tion.« 

TE reklamerede ikke i denne mail over 

mangler ved vægmalingen. Det skete først 

ved mail af 12. september 2016. 

Efter voldgiftsrettens vurdering var det for-

hold, at de syv kabiner endnu ikke havde 

fået tilsluttet belysning, og at TE ifølge det 

af TE's projektchef forklarede endnu ikke 

havde tilsluttet byggestrøm i ejendommen, 

ikke til hinder for, at TE i februar 2016 

f.eks. ved brug af en kraftig batteridreven 

lampe eller lygte kunne have undersøgt 

kvaliteten af malerarbejdet i de da leverede 

syv badekabiner og konstateret de gene-

relle mangler ved vægmalingen, som blev 

påberåbt i september 2016. 

En konstatering i februar 2016 af de påbe-

råbte generelle mangler ved vægmalingen 

og en reklamation herover på dette tids-

punkt, ville have betydet, at L kunne ændre 

den videre produktion. 

På den nævnte baggrund finder voldgifts-

retten, at TE har fortabt sit eventuelle krav 

vedrørende mangler ved vægmaling som 

følge af for sen reklamation. Det, som er 

anført i mailen af 26. februar 2016 om, at 

TE ikke havde gennemgået badekabinerne 

for almindelig finish på maler-, fliser-, og 

fugearbejde, og om en fælles gennemgang 

af disse forhold på et senere tidspunkt, kan 

ikke føre til en ændret vurdering. Efter 

sammenhængen må det anførte således 

forstås som en henvisning til enkeltstående 

udførelsesfejl i den enkelte badekabine, 

som ikke havde betydning for den videre 

produktion. 

Skabssiderne 

Voldgiftsretten finder, at det ved TE's mails 

af 4. og 14. december med krav om maling 

af sider på skabe og L's mail af 7. januar 

2016 bilagt produktionstegninger med tyde-

lig markering af, at siderne på skabene 

skulle males, må anses aftalt mellem par-

terne, at det i leveranceaftalen af 5. no-

vember 2015, jf. det heri indeholdte tilbuds 

»Equipment list«, anførte om UL, model Y 

skabe blev fraveget, således at de pågæl-

dende skabe skulle leveres med malede si-

der. 

At L ikke i forbindelse med fremsendelsen 

af produktionstegninger anførte en tillægs-

pris for denne ændring, ændrer ikke på, at 

malede sider må anses for aftalt ved korre-

spondancen i december 2015 -januar 2016. 

TE har ved mail af 26. februar 2016 ube-

stridt reklameret rettidigt over den mang-

lende maling af skabssiderne, da TE mod-

tog de første syv badekabiner i februar 

2016. 

At der var indgået en aftale om maling af 

siderne på skabene, blev klart anerkendt af 

L ved A's (fra L) mail af 7. juni 2016. 

Efter indholdet af mailen af 7. juni 2016 

krævede L ikke en udtrykkelig bekræftelse 

fra TE på den i mailen anførte tillægspris på 

72.820 kr., og TE har ifølge forklaringen fra 

projektchef … heller ikke efter modtagelsen 

af mailen skriftligt eller mundtligt modsat 

sig at betale det krævede beløb. Allerede af 

den grund kan det forhold, at TE ikke skrift-

ligt bekræftede at acceptere den af A (fra 
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L) i mailen af 7. juni 2016 og den forudgå-

ende mail af 2. juni 2016 anførte tillægspris 

ikke medføre, at L herefter var berettiget til 

fremadrettet at undlade at levere som aftalt 

med malede sider, og heller ikke at TE's 

mangelkrav angående de på det tidspunkt 

leverede ukontraktmæssige skabe med 

umalede sider måtte anses for frafaldet af 

TE. I øvrigt bemærkes, at en tvist om pri-

sen for den aftalte ændring - som L først 

prissatte ved mailen af 7. juni 2016 - ikke i 

sig selv ville kunne begrunde, at ændrings-

aftalen måtte anses for bortfaldet. 

Det følger heraf, at alle de skabe, som L 

har leveret er mangelfulde, og da L ikke har 

taget skridt til at udbedre eller omlevere, 

har TE været berettiget til selv at udbedre 

manglen. 

Spørgsmålet er herefter, om der som anta-

get af skønsmanden kunne være foretaget 

udbedring ved at male eller sprøjtemale si-

derne på de leverede skabe uden at de-

montere skabene, og om det kunne ske for 

den skønnede pris på 130.000 kr. ekskl. 

moms. 

Efter voldgiftsrettens opfattelse er det gan-

ske usandsynligt, at der ville kunne opnås 

et rimeligt resultat ved sådan løsning, når 

henses til, at der ville skulle males under 

meget snævre pladsforhold på en melanin-

overflade, som først skulle slibes, affedtes 

og primes, og at der skulle opnås et male-

resultat som i al væsentlighed svarede til 

de industrielt sprøjtemalede fronter på ska-

bene. Skønsmandens vurdering af tidsfor-

bruget til 2 timer pr. skab forekommer i øv-

rigt heller ikke realistisk. 

Efter voldgiftsrettens vurdering er der der-

med ikke grundlag for at antage, at en 

håndværksmæssig forsvarlig udbedring ville 

kunne foretages anderledes end sket, dvs. 

ved en fuldstændig udskiftning af skabene. 

Der er endvidere ikke grundlag for at an-

tage, at en sådan udskiftning ville kunne fo-

retages billigere end den faktisk udførte, 

dvs. til en pris på i alt 389.165 kr. for nye 

skabe og inventar, de- og genmontering af 

armatur med afløb mv., og levering af 5 

nye bordplader til erstatning af de bordpla-

der, som blev beskadigede under demonte-

ringen. Voldgiftsretten finder derimod ikke 

grundlag for, at TE, som ikke på nogen 

måde har søgt at dokumentere et internt 

tidsforbrug og tab som følge heraf, kan 

kræve dækningsbidrag af de nævnte om-

kostninger. 

TE's erstatningskrav kan herefter opgøres 

til 389.165 kr., som skal fragå i L's ube-

stridte fakturakrav på 633.168,41 kr. 

(84.948 EUR) tillagt den af TE anerkendte 

tillægspris på 79.820 kr. 

TE skal herefter til L betale 323.823,41 kr. 

med tillæg af rente som påstået af L. 

Sagsomkostninger 

TE nedlagde i svarskriftet af 11. oktober 

2018 en selvstændig betalingspåstand over 

for L på 960.710,50 kr. Påstanden er efter-

følgende nedsat i processkrift A af 28. juni 

2019 til 885.690,50 kr., i processkrift B af 

20. september 2019 til 346.670,50 kr. og i 

processkrift C af 21. februar 2020 til 31.573 

kr. og er i påstandsdokumentet forhøjet til 

det endeligt under hovedforhandlingen på-

ståede beløb på 42.270,77 kr. 

Når henses hertil, til udfaldet af sagen, og 

til dens forløb, herunder omfanget af den 

del af sagen, som har angået påståede 

mangler ved vægmalingen, finder voldgifts-

retten, at TE i delvise sagsomkostninger 

skal betale 60.000 kr. til L til dækning af 

udgift til advokat ekskl. moms. 

Hver af parterne skal i øvrigt endeligt bære 

de af dem hver især betalte udgifter til syn 

og skøn, afhjemling, forudgående undersø-

gelse af maling samt translatørudgift. Ved 

afgørelsen herom har voldgiftsretten udover 

det netop anførte tillige lagt vægt på, at 

hovedparten af spørgsmålene til skønsman-

den har angået vægmaling, og til den be-

grænsede betydning af det foretagne syn 

og skøn for sagens udfald 
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De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af TE med 2/3 og L med 1/3 efter 

opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet. 
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Bygherre havde direkte krav mod totalentreprenørs rådgiver 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.29.1 

Som gengivet i TBB 2021.198 / Sag nr. C-14903 

Ejendomsselskab … A/S (advokat Rasmus 

B. Bylov) mod Rådgiver R (advokat Peter 

Henrik Würtz) 

1. Indledning 

Mellem klageren, Ejendomsselskabet … A/S 

(herefter Ejendomsselskabet), og indkla-

gede, … Arkitekter A/S (herefter R), er der 

opstået en tvist om erstatning for angivelig 

projektfejl vedrørende opførelse af 28 boli-

ger i form af 14 dobbelthuse i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« bestående af arkitekt Peter Ender 

Madsen, direktør Mogens Nielsen og lands-

dommer Henrik Estrup med sidstnævnte 

som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Ejendomsselskabet har nedlagt påstand 

om, at R til Ejendomsselskabet skal betale 

5.093.390 kr. ekskl. moms med tillæg af 

procesrente fra sagens anlæg den 7. no-

vember 2018. 

Påstanden er opgjort i overensstemmelse 

med skønsmandens besvarelse af spørgs-

mål 4 og 6, jf. nedenfor under pkt. 3. 

R har nedlagt påstand om frifindelse, subsi-

diært betaling af et mindre beløb efter vold-

giftsrettens skøn. 

Hovedforhandling har fundet sted den 9. 

oktober 2020 på …. 

[I alt 4 personer] har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. Skønsmanden, 

Hans la Cour-Harbo, blev endvidere af-

hjemlet. 

I forbindelse med at sagen blev optaget til 

kendelse, blev det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden gengivelse af for-

klaringerne og proceduren, men alene med 

gengivelse af parternes påstande og vold-

giftsrettens resultat og begrundelsen her-

for. 

3. Sagsfremstilling 

Ved totalentreprisekontrakt dateret den 22. 

maj 2007, men underskrevet af parterne 

henholdsvis den 23. og 25. maj 2007, ind-

gik Ejendomsselskabet som bygherre og TE 

ApS (herefter TE) som totalentreprenør af-

tale om opførelse af 28 boliger. 

Entreprisesummen var på 32.350.000 kr. 

ekskl. moms. Af specifikationen af entrepri-

sesummen fremgik, at 500.000 kr. angik 

»Arkitektydelser jf. aftale med R«. 

… 

I totalentreprisekontrakten var under over-

skriften »Grundlag« som pkt. 7 anført: »Af-

tale om teknisk rådgivning med R A/S af d. 

26. marts 2007.« 

Det er ubestridt, at den »Aftale«, der i to-

talentreprisekontraktens pkt. 7 er henvist 

til, er sagens bilag Q, der umiddelbart før 

hovedforhandlingen er fremlagt af R. 

Bilag Q har overskriften »Aftaleformular for 

aftale om teknisk rådgivning og bistand 26. 

marts 2007.« Som parter er angivet … A/S 

eller ordre kaldet klienten og R A/S kaldet 

rådgiveren. Bilaget er dateret den 26. 

marts 2007, men er ikke underskrevet af 

nogen af parterne. 

Det er oplyst, at … A/S er moderselskab for 

Ejendomsselskabet. 

Ifølge bilag Q omfattede aftalen arkitekt-

rådgivning vedrørende 28 boliger på den 

grund, som sagen angår. Det fremgik, at 

ABR 89 var gældende, og at rådgiverens 

ydelser bestod i projektering til myndig-

hedsgodkendelse samt detailprojektering. 
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Detailprojektering skulle udføres i samar-

bejde med totalentreprenør. 

R har endvidere som bilag P fremlagt mail 

af 11. januar 2007 fra arkitekt … fra R til … 

fra Ejendomsselskabet. I mailen er bl.a. an-

ført følgende: 

»… 

Vi havde oprindeligt en aftale med et arki-

tekthonorar … 

Jeres ide om, at vi evt. skal hægtes af nu 

mod at vi afregner vores indsats til dato … 

er ikke en fremgangsmåde vi er vilde med 

… 

Det er naturligvis jer der bestemmer og 

som jeg ser det, er der nedenstående mu-

ligheder set i relation til os 

1 - Vi bliver afregnet for skitseringsforslaget 

… kr. 184.800 excl moms 

2 - I afregner os som under pkt. 1 Projekte-

ringen og projektopfølgningen … udfører vi 

for totalentreprenøren for hans regning … 

3 - I udfører selv tilsynet og vi fratrækker … 

4 - Vi laver hele opgaven for jer som oprin-

deligt aftalt …« 

Parterne er uenige om betydningen af bilag 

Q og omtalen heraf i totalentreprisekon-

trakten. 

Ejendomsselskabet har gjort gældende, at 

bilag Q ikke er underskrevet fordi aftalen 

aldrig blev indgået. Henvisningen til »afta-

len« i pkt. 7 i totalentrepriseaftalen havde 

alene det formål, at totalentreprenøren 

skulle vide, hvilke rådgivningsydelser total-

entreprenøren skulle levere til Ejendomssel-

skabet. Det har formodningen imod sig, at 

Ejendomsselskabet som bygherre både 

skulle indgå en totalentreprisekontrakt med 

TE, der indbefattede rådgivning, og en sær-

skilt aftale om rådgivning med R, jf. neden-

for. Direktør … fra R har da også i mail af 

19. januar 2018 (bilag 29) til Ejendomssel-

skabets daværende advokat erklæret, at R 

alene havde indgået en aftale med TE og 

således ikke med Ejendomsselskabet. 

R har heroverfor gjort gældende, at henvis-

ningen til aftalen fremlagt som bilag Q i to-

talentrepriseaftalen sammenholdt med bilag 

P viser, at aftalen fremlagt som bilag Q blev 

indgået, selv om der ikke er fremlagt et un-

derskrevet eksemplar heraf. Rådgivningsaf-

talen af 29. maj 2007 mellem TE og R (bi-

lag A) omtalt nedenfor er heller ikke under-

skrevet, men er alligevel ubestridt indgået. 

Hvis aftalen (bilag Q) ikke var indgået, ville 

Ejendomsselskabet vel ikke have henvist 

hertil i den totalentreprisekontrakt, som 

Ejendomsselskabet selv har konciperet og 

indgået. Der var dermed et direkte kon-

traktforhold mellem Ejendomsselskabet og 

R. 

Den 29. maj 2007 blev der indgået en råd-

givningsaftale mellem totalentreprenøren 

TE og R. Det fremlagte eksemplar af aftalen 

er ikke underskrevet, men parterne er 

enige om, at aftalen blev indgået den på-

gældende dag. Ifølge aftalen omfattede den 

arkitektrådgivning på den ejendom og ved-

rørende de boliger, som sagen angår. Det 

fremgik, at ABR 89 var gældende, og at R's 

ydelser bestod i projektering til myndig-

hedsgodkendelse samt detailprojektering. 

Detailprojektering skulle udføres i samar-

bejde med totalentreprenør, og der skulle 

udføres projekt i henhold til udleveret teg-

ningsliste dateret den 7. maj 2007. 

Den 29. maj 2007 sendte … fra R tegnings-

materiale til … fra Ejendomsselskabet. I 

tegningerne var foreskrevet anvendelse af 

9 mm vindgips. 

I en tegning dateret den 25. juni 2007 (bi-

lag K) udarbejdet af R er imidlertid fore-

skrevet anvendelse af vindpap. 

… (fra R) har forklaret, at ændringen fra 

vindgips til vindpap i tegningen fremlagt 

som bilag K var foranlediget af et krav fra 

totalentreprenøren TE som led i en spare-

runde, og at han havde udtalt sig imod æn-

dringen. R har fremlagt et udateret notat 
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(bilag L) til dokumentation for, at R adva-

rede mod en løsning med vindpap. … (fra 

R) har forklaret, at notatet bl.a. blev sendt 

til både TE og Ejendomsselskabet. 

Ejendomsselskabet har afvist at kende no-

get til nogen sparerunde. … fra Ejendoms-

selskabet har forklaret, at Ejendomsselska-

bet givetvis har modtaget tegningen (bilag 

K), men at han ikke hæftede sig ved, at der 

nu stod vindpap. Der var således ikke angi-

velse af nogen revision, og han og Ejen-

domsselskabet gik derfor ud fra, at alt var, 

som det havde været hidtil. Han og Ejen-

domsselskabet har ikke medvirket til æn-

dring af vindspærren fra gips til pap og blev 

ikke gjort bekendt hermed. Ejendomssel-

skabet har afvist at have modtaget det 

nævnte notat (bilag L). 

Den 27. november 2007 udstedte … Kom-

mune byggetilladelse. Ifølge byggetilladel-

sen skulle overflader på indvendige og ud-

vendige vægge samt lofter udføres som 

mindst klasse 2 beklædning, jf. BR-S 98, 

afsnit 4.3.6. Der er enighed om, at vindgips 

opfylder kravene til klasse 2 beklædning, 

mens vindpap ikke gør. 

I tegninger med titlen Arbejdsgrundlag da-

teret den 13. februar 2008 (bilag 11 og 12) 

udarbejdet af R er som vindspærre fore-

skrevet vindpap, armeret. Ifølge det oplyste 

var det disse tegninger, der blev bygget ef-

ter. 

Ved brev af 28. januar 2009 til … Kommune 

meddelte R, at man nu var klar til at fær-

digmelde byggeriet, og at byggetilladelsens 

punkter var gennemgået og opfyldt med 

nogle nærmere angivne kommentarer. 

Disse kommentarer er denne sag uvedkom-

mende. Der er enighed mellem parterne om 

at anse datoen den 28. januar 2009 for da-

toen for afleveringen af byggeriet. 

1 års eftersyn fandt sted den 1. maj 2010 

uden bemærkninger om vindspærren. 

Ved brev af 9. oktober 2017 til Ejendoms-

selskabet reklamerede 2 ejere gennem de-

res advokat over mangler ved deres ejen-

domme. Det fremgik, at de havde ladet 

ejendommene gennemgå af en sagkyndig, 

der bl.a. havde konstateret »Vindspærre af 

banevare bag åben facadebeklædning.« 

Ved brev af 8. december 2017 anerkendte 

Ejendomsselskabets daværende advokat 

over for de 2 ejere, at der var anvendt og 

monteret en forkert vindspærre. 

Den 16. januar 2018 anmodede Ejerfor-

eningens daværende advokat R om at un-

derskrive en suspensionserklæring, hvilket 

R afviste. Der er enighed om, at denne 

henvendelse var den første skriftlige rekla-

mation over for arkitektfirmaet [R]. 

Ejendomsselskabet udtog herefter den 12. 

februar 2018 stævning mod R ved Retten i 

Ved kendelse af 12. oktober 2018 afviste 

Retten i … imidlertid sagen med følgende 

begrundelse: 

»Det fremgår af Ejendomsselskabets pro-

cesskrifter i sagen, at Ejendomsselskabet til 

støtte for anbringendet om, at R har hand-

let ansvarspådragende, påberåber sig pro-

jektfejl vedrørende opførelsen af boligerne, 

herunder R's ændringer af projekteringen. 

Kravet udspringer derfor af en tvist om R's 

udførelse af sin opgave som rådgiver for to-

talentreprenøren, TE. 

Kravet ville i en sag mellem TE og R være 

omfattet af voldgiftsaftale. Det samme ville 

kravet i en sag mellem Ejendomsselskabet 

og TE. 

I en situation som den foreliggende, hvor 

der er en voldgiftsbestemmelse i begge af-

talegrundlag, og hvor kontrakten mellem 

Ejendomsselskabet og TE henviser til råd-

givningsaftalen mellem TE og R Arkitekter 

som en del af aftalegrundlaget, er Ejen-

domsselskabet bundet af voldgiftsbestem-

melserne. 
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Ejendomsselskabets henvisning til det for-

udgående samarbejde mellem Ejendoms-

selskabet og R kan ikke føre til et andet re-

sultat. 

Heller ikke den omstændighed, at Ejen-

domsselskabet under sagen har afgivet en 

proceserklæring, hvorefter selskabet blandt 

andet har givet afkald på at påberåbe sig 

det kontraktgrundlag, som er gældende 

mellem R og TE, kan føre til et andet resul-

tat. 

Retten tager herefter R's påstand om afvis-

ning til følge.« 

Ejendomsselskabet kærede ikke kendelsen, 

men anlagde i stedet denne voldgiftssag 

den 7. november 2018. 

Den 19. november 2018 udmeldte Vold-

giftsnævnet civilingeniør Hans la Cour-

Harbo som skønsmand. Skønsmanden har 

afgivet erklæringer af 1. februar 2019, 6. 

september 2019, 17. april 2020 og 1. maj 

2020. 

Skønsmanden har i svarene på spørgsmål 4 

og 6 på baggrund af et overslag fra … op-

gjort udbedringsudgiften til 5.093.390 kr. 

svarende til Ejendomsselskabets påstand. 

Det er under sagen oplyst, at vindspærren 

mv. på samtlige 28 boliger nu pr. februar 

2019 er udskiftet. Udskiftningen er ikke fo-

retaget af den entreprenør, hvis tilbud 

skønsmanden som nævnt anvendte ved sit 

skøn over udbedringsudgifterne. Ejendoms-

selskabet har ikke ved fremlæggelse af fak-

tura fra den entreprenør, der udskiftede 

vindspærren mv., dokumenteret, hvad den 

faktiske udbedringsudgift har udgjort, og R 

har også på den baggrund bestridt Ejen-

domsselskabets krav. 

R har endvidere bestridt Ejendomsselska-

bets rentepåstand.  

4. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat 

Ansvarsgrundlaget: 

Ejendomsselskabet har gjort gældende, at 

R har handlet ansvarspådragende ved som 

led i myndighedsprojektet at have udarbej-

det tegningen fremlagt som bilag K dateret 

den 25. juni 2007, hvor der i modsætning 

til i den oprindelige tegning (projektforsla-

get, bilag I), der som vindspærre foreskrev 

vindgips, nu var foreskrevet vindpap. 

Ejendomsselskabet har endvidere gjort 

gældende, at R har handlet ansvarspådrag-

ende ved at have udarbejdet tegningerne 

fremlagt som bilag 11 og 12 dateret den 

13. februar 2008. I disse tegninger, der 

blev anvendt til udførelsen af byggeriet, var 

foreskrevet vindpap, armeret. 

Efter skønsmandens erklæringer, herunder 

besvarelsen af spørgsmål 8 og spørgsmål 

D, lægges det til grund, at det ikke var i 

overensstemmelse med god projekterings-

skik, at vindspærren blev ændret fra vind-

gips til vindpap. 

De pågældende tegninger er ifølge marke-

ringen i tegningernes nederste højre hjørne 

udarbejdet af R. 

R har gjort gældende, at vindspærren blev 

ændret fra vindgips til vindpap på forlan-

gende af totalentreprenøren TE som led i en 

reduktion af omkostningerne. 

Ejendomsselskabet har imidlertid bestridt, 

at der var en sparerunde, og R har ikke do-

kumenteret, at dette skulle have været til-

fældet. 

Hertil kommer, at det i givet fald har påhvi-

let R som arkitekt og rådgiver for TE at sige 

fra overfor ændringen fra vindgips til vind-

pap eller i hvert fald tydeligt at advare mod 

den. Det fremlagte udaterede notat, bilag L, 

udgør ikke dokumentation for, at dette er 

sket. Det skyldes for det første, at R ikke 

har godtgjort, at notatet er sendt til TE eller 

til Ejendomsselskabet, der har afvist at 

have modtaget det, og for det andet at for-

muleringen i bilag L: »Har gjort opmærk-

som på at det var bedre at anvende en Am-

roc eller eternitplade i stedet for vindpap« 
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ikke udgør en tilstrækkelig tydelig advarsel 

om, at anvendelse af vindpap ikke var en 

forsvarlig løsning. 

Voldgiftsretten kan heller ikke tiltræde R's 

synspunkt om, at der var tale om delt råd-

givning mellem R og X, og at ansvaret for 

det brandsikkerhedsmæssige påhvilede X. 

Der er således i sagen ingen oplysninger 

om X's rolle i projektet, og de pågældende 

tegninger er som nævnt udarbejdet af R. 

Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at 

R i forbindelse med udarbejdelsen af teg-

ningen af 25. juni 2007 fremlagt som bilag 

K har handlet ansvarspådragende ved at 

ændre vindspærren fra vindgips til vindpap. 

Voldgiftsretten lægger endvidere til grund, 

at R på ny handlede ansvarspådragende 

ved at udarbejde tegningerne af 13. februar 

2008 fremlagt som bilag 11 og 12, hvor an-

vendelse af vindpap blev fastholdt. Det gør 

ingen forskel i ansvarsvurderingen, at vind-

pappen ifølge disse tegninger skulle være 

armeret. 

Ansvar i eller uden for kontrakt: 

Der er i sagen som bilag 3 fremlagt totalen-

treprisekontrakt underskrevet henholdsvis 

den 23. og 25. maj 2007 mellem Ejen-

domsselskabet som bygherre og TE som to-

talentreprenør. 

Der er endvidere som bilag A fremlagt af-

tale om teknisk rådgivning og bistand af 29. 

maj 2007 mellem TE som totalentreprenør 

og R som rådgiver. Det fremlagte eksem-

plar af bilaget er ikke underskrevet, men 

det er ubestridt, at aftalen blev indgået. 

Begge parter havde under forberedelsen gi-

vet udtryk for, at det var denne rådgiv-

ningsaftale (bilag A), der er henvist til i to-

talentreprisekontrakten mellem Ejendoms-

selskabet og TE, og at der ikke var indgået 

en aftale mellem Ejendomsselskabet og R. 

R's direktør har i mail af 19. januar 2018 

(bilag 29) i overensstemmelse hermed ud-

trykkeligt erklæret, at »R alene har indgået 

en aftale med TE og således ikke med Ejen-

domsselskabet…« 

Få dage før hovedforhandlingen fremlagde 

R imidlertid (uden protest fra Ejendomssel-

skabet) som bilag Q en ikke underskrevet 

»Aftaleformular for aftale om teknisk råd-

givning og bistand 26. marts 2007«, hvor 

parterne er angivet som … A/S (Ejendoms-

selskabets moderselskab) eller ordre og R. 

Parterne har under hovedforhandlingen væ-

ret enige om, at det er denne »aftale«, der 

er henvist til i totalentreprisekontrakten, 

men de har ikke været enige om betydnin-

gen heraf. R har således gjort gældende, at 

omtalen af »aftalen« (bilag Q) i totalentre-

prisekontrakten er et bevis på, at »aftalen« 

blev indgået, mens Ejendomsselskabet har 

gjort gældende, at »aftalen« ikke er ind-

gået, men blot var et udkast, som totalen-

treprisekontrakten henviste til af praktiske 

grunde. 

Under de anførte omstændigheder, herun-

der navnlig da bilag Q ikke er underskrevet, 

finder voldgiftsretten, at R ikke har bevist, 

at der blev indgået en rådgivningsaftale 

mellem Ejendomsselskabet og R. 

Da der således ikke er et kontraktgrundlag 

mellem Ejendomsselskabet og R (nu R), og 

da bestemmelserne i ABT 93 § 47 og ABR 

89 pkt. 9, som R har påberåbt sig, ikke kan 

føre til et andet resultat, skal sagen afgøres 

efter reglerne om erstatning uden for kon-

trakt, og voldgiftsretten finder efter karak-

teren af den fejl, som R har begået ved at 

foreskrive anvendelse af vindpap i stedet 

for vindgips, at Ejendomsselskabet kan 

rette et direkte erstatningskrav mod R (nu 

R). 

Forældelse: 

Da der som nævnt er tale om ansvar uden 

for kontrakt, idet ABR 89 ikke er aftalt mel-

lem Ejendomsselskabet og R, finder de 

særlige regler om ansvarsophør som følge 

af forældelse eller passivitet i ABR 89 pkt. 

6.2.3.1 og 6.2.3.2 ikke anvendelse. 
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Spørgsmålet er herefter, om Ejendomssel-

skabets krav er bortfaldet efter reglerne i 

forældelsesloven. 

Efter forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 2, 

indtræder forældelse senest 10 år efter den 

skadevoldende handlings ophør for fordrin-

ger på erstatning for skade forvoldt uden 

for kontraktforhold. 

Ved udtrykket »den skadevoldende hand-

lings ophør« forstås ved fejlagtig rådgivning 

tidspunktet for rådgivningsfejlen, jf. Bo von 

Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 

2007, 2. udgave, side 684. 

Ifølge rådgivningsaftalen mellem TE og R 

(bilag A) skulle R udarbejde projekt til myn-

dighedsgodkendelse og detailprojekt. 

Myndighedsprojektet (bilag K) blev udarbej-

det den 25. juni 2007, og detailprojektet 

benævnt Arbejdsgrundlag (bilag 11 og 12) 

blev udarbejdet den 13. februar 2008. I alle 

de nævnte tegninger handlede R som 

nævnt ansvarspådragende ved at foreskrive 

anvendelse af vindpap. 

Voldgiftsretten finder det ved fastlæggelsen 

af, fra hvilket tidspunkt forældelsesfristen 

på 10 år skal begynde at løbe, bedst stem-

mende med ordlyden af forældelseslovens § 

3, stk. 3, nr. 2, (den skadevoldende hand-

lings ophør) at lægge vægt på tidspunktet 

for ophøret af den ansvarspådragende råd-

givning, hvilket var den 13. februar 2008, 

da tegningerne fremlagt som bilag 11 og 12 

blev udarbejdet. 

Ejendomsselskabet udtog stævning den 12. 

februar 2018 og dermed mindre end 10 år 

efter, at forældelsesfristen var begyndt at 

løbe. 

Efter forældelseslovens § 20, stk. 1, blev 

forældelsen dermed (foreløbig) afbrudt. Det 

gælder dog ikke, hvis sagsanlægget åben-

bart ikke kunne føre til en realitetsafgø-

relse, jf. forældelseslovens § 20, stk. 2, nr. 

1. 

Retten i … afviste ved kendelse afsagt den 

12. oktober 2018 sagen, idet tvisten skulle 

afgøres ved voldgift. Retten lagde i den for-

bindelse vægt på, at der var voldgiftsbe-

stemmelser i både totalentreprisekontrak-

ten mellem Ejendomsselskabet og TE og i 

rådgivningsaftalen mellem TE og R, og at 

totalentreprisekontrakten henviste til råd-

givningsaftalen som en del af aftalegrundla-

get. 

Spørgsmålet er herefter, om det var åben-

bart, at stævningen ikke kunne føre til en 

realitetsafgørelse, jf. forældelseslovens § 

20, stk. 2, nr. 1. 

Ifølge von Eyben anførte sted, side 957, føl-

ger det af ordet »åbenbart«, at reglen kun 

omfatter tilfælde, hvor det stod - eller 

måtte stå - klart for fordringshaveren, at 

sagen ikke kunne føre til en realitetsafgø-

relse. 

Som et eksempel på, at det er åbenbart, at 

et sagsanlæg ved de almindelige domstole 

ikke kan føre til en realitetsafgørelse, og 

hvor sagsanlægget derfor ikke afbryder for-

ældelsen, nævner von Eyben side 958 til-

fælde, hvor der anlægges retssag om en 

tvist, der er omfattet af en voldgiftsaftale. 

Den foreliggende tvist mellem Ejendomssel-

skabet og R (nu R) er imidlertid ikke omfat-

tet af en voldgiftsaftale mellem disse par-

ter. De bestemmelser i ABT 93 § 47 og ABR 

89 pkt. 9, som R har påberåbt sig, anviser 

heller ikke entydigt, at sagen skal afgøres 

ved voldgift. Voldgiftsretten finder på den 

baggrund og på baggrund af den begrun-

delse, som byretten har givet for at afvise 

sagen, at det ikke har været åbenbart, at 

sagsanlægget, der blev støttet på dansk 

rets almindelige erstatningsregler (rets-

brud, culpa), ikke kunne føre til en reali-

tetsafgørelse. 

Da sagsanlægget den 12. februar 2018 der-

med foreløbig afbrød forældelsen, og da 

denne voldgiftssag blev anlagt den 7. no-

vember 2018, er Ejendomsselskabets krav 

ikke forældet. 
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Opgørelsen af kravet: 

Ejendomsselskabets påstand er opgjort på 

baggrund af skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 4 og 6. 

Svarene består i henvisninger til nogle 

overslag eller tilbud, som skønsmanden ad 

flere gange har indhentet fra …. 

I det seneste tilbud eller overslag dateret 

den 21. januar 2019 er den samlede ud-

bedringsudgift opgjort til 5.093.390 kr. 

ekskl. moms svarende til den nedlagte på-

stand. 

Det er oplyst, at udbedringen af alle ejen-

domme er afsluttet i februar 2019. 

Udbedringen er efter det oplyste ikke fore-

taget af …. Det er ikke oplyst, hvilket firma 

der har forestået udbedringen, og hvad ud-

bedringen har kostet. 

R har i sit påstandsdokument af 25. sep-

tember 2020 udtrykkeligt anført, at det rej-

ste krav bestrides som udokumenteret, 

men Ejendomsselskabet har desuagtet, og 

uanset at Voldgiftsreglernes § 15 om nova 

ikke ville have været til hinder herfor, ikke 

fremlagt faktura eller anden dokumentation 

for udgifterne ved det udførte arbejde. 

Voldgiftsretten kan under disse omstændig-

heder, hvor Ejendomsselskabet har kunnet, 

men ikke har fundet anledning til at doku-

mentere de faktiske udbedringsudgifter, 

ikke lægge skønsmandens skøn over ud-

bedringsudgifterne til grund. 

Voldgiftsretten finder på den anden side 

heller ikke, at R skal frifindes, fordi Ejen-

domsselskabet ikke har dokumenteret stør-

relsen af sit krav, når det er klart, at der er 

et krav. 

Voldgiftsretten har derfor foretaget en selv-

stændig, faglig vurdering af de udgifter, der 

efter alle sagens oplysninger, herunder 

skønsmandens besvarelse, må anses at 

have været nødvendige for at udbedre de 

mangler, der er en følge af R's ansvarspå-

dragende forhold. 

Efter en samlet vurdering finder voldgifts-

retten herefter, at der skal fratrækkes 20 % 

i den udbedringsudgift, som skønsmanden 

har anført, således at det beløb, som R skal 

betale til Ejendomsselskabet, afrundet fast-

sættes til 4 mio. kr. ekskl. moms. 

Forrentning: 

Ejendomsselskabets rentepåstand tages til 

følge med den ændring, at forrentning først 

skal ske fra den 13. marts 2019, som er 

datoen for replikken, hvor den hidtidige an-

erkendelsespåstand blev ændret til en beta-

lingspåstand, jf. ordene »betaling af gæl-

den« i rentelovens § 3, stk. 4. Der henvises 

til Lars Lindencrone Petersen, Renteloven 

med kommentarer, 5. udgave, side 110. 

Sagsomkostninger: 

Efter sagens udfald skal R betale sagsom-

kostninger til Ejendomsselskabet vedrø-

rende udgifter til advokatbistand. Det be-

løb, der skal betales, fastsættes til 200.000 

kr. Beløbet er uden moms, da Ejendomssel-

skabet er momsregistreret. Der er ved fast-

sættelsen af beløbet lagt vægt på sagens 

værdi, omfang og forløb, herunder at der 

har været syn og skøn. 

Voldgiftsnævnet har oplyst, at skønsom-

kostningerne forud for hovedforhandlingen 

har udgjort 96.436,25 kr. inkl. moms og af-

gift til Voldgiftsnævnet, hvoraf Ejendoms-

selskabet foreløbig har betalt 58.911,25 kr. 

Ejendomsselskabet har endvidere foreløbig 

betalt 3.950 kr. inkl. moms i forbindelse 

med afhjemlingen af skønsmanden under 

hovedforhandlingen. 

R skal derfor endvidere betale sagsomkost-

ninger til Ejendomsselskabet med 

62.861,25 kr. vedrørende udgifter til syn og 

skøn. 

Efter sagens udfald skal R betale de udgif-

ter, der har været forbundet med voldgifts-

rettens behandling af sagen, efter opgø-

relse og påkrav fra Voldgiftsnævnet. 
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Entreprenør tilkendt erstatning for bygherreforsinkelse 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.30.1 

Som gengivet i TBB.2021.790 / Sag nr. C-14345 

Totalentrepenør TE A/S (adv. Frants Dal-

gaard-Knudsen) 

mod 

Holdingselskab HS A/S (adv. Thomas 

Schultz) 

og 

Projektselskab PS P/S (adv. Thomas 

Schultz) 

og 

… Kommune (advokat Thomas Høj Peder-

sen) 

Mellem klager totalentreprenør TE A/S (TE) 

og indklagede 1, holdingselskab HS A/S 

(bygherre), Projektselskabet PS P/S (byg-

herre) og … Kommune (bygherre), har der 

tidligere verseret voldgiftssagerne C-14132 

og C-14511 vedrørende TE’s totalentreprise 

på et byggeri på byggefelt B9 i et bygge-

område betegnet … ved … Station. Disse 

sager blev afgjort ved kendelser af 15. maj 

2017 og 20. december 2018. Ved den før-

ste kendelse blev TE tilkendt en samlet 

tidsfristforlængelse på 163,5 arbejdsdage 

 som følge af, at TE’s byggestart blev for-

skudt fra den aftalte dag den 26. oktober 

2015 til den 15. august 2016. Den anden 

kendelse vedrører det beløbsmæssige er-

statningsopgør herfor. 

Nærværende sag drejer sig om det økono-

miske opgør mellem parterne i tidsrummet 

fra TE’s overtagelse af byggepladsen den 

15. august 2015 og frem til den endelige 

aflevering af byggeriet den 3. september 

2018. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af direktør, in-

geniør Jens Otto Christiansen, civilingeniør 

Jens Wichmand Jørgensen og fhv. lands-

dommer Karsten Bo Knudsen, med sidst-

nævnte som formand, der også traf afgø-

relse i de to tidligere voldgiftssager. 

Påstande m.v. 

TE har nedlagt påstand om, at de indkla-

gede skal betale 70.411.362 kr. inkl. 

moms, subsidiært et mindre beløb, med til-

læg af den til enhver tid aftalte gældende 

procesrente i henhold til renteloven af 

17.500.000 kr. med procesrente fra den 13. 

august 2017, af 

1.552.551 kr. fra den 29. september 2017 

og af 1.156.252 kr. fra den 26. oktober 

2017, samt af restbeløbet 50.202.559 kr. 

fra den 

2. november 2018 og til betaling sker. 

Over for den af de indklagede selvstændigt 

nedlagte påstand påstås frifindelse. 

De indklagede har nedlagt påstand om fri-

findelse for TE’s påstand om betaling af 

70.411.362 kr. inkl. moms. 

De indklagede har nedlagt selvstændig på-

stand om, at TE tilpligtes at betale 

11.294.329,38 kr. inkl. moms til Bygherre 

med tillæg af procesrente fra den 14. okto-

ber 2018 og til betaling sker. 

Hovedforhandlingen har fundet sted i da-

gene 24., 25. og 26. februar samt 2., 3., 

4., 5., 9., 10., 11. og 12. marts 2021 på 

Hotel 

…. 

Der er afgivet forklaring af [i alt 17 perso-

ner]. 

Skønsmanden, rådgivningschef, teknikum-

ingeniør Jens-Erik Poulsen, blev afhjemlet. 
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I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

Voldgiftsrettens afgørelse og begrun-

delsen herfor  

Klagers krav 

Om forløbet af byggeriet på området ved … 

Station skrev 

koncernmoderselskabet (KMS), der i nær-

værende sag identificeres med de tre ind-

klagede, i en selskabsmeddelelse af 30. au-

gust 2018 bl.a. følgende: 

»Projektet … i … har givet koncernen store 

udfordringer, og med den aktuelle nedskriv-

ning på projektet med DKK 50 mio. udgør 

det samlede tab på projektet over de sidste 

tre år ca. DKK 35 mio. Oprindelig budgette-

ret avance på projektet var i niveauet DKK 

115 mio., hvorfor afvigelsen udgør DKK 150 

mio. 

Ud over det særdeles uheldige forløb med 

en entreprenørkonkurs medio 2017, må 

den daglige ledelse i dag konstatere, at 

projektets størrelse, placering, krav til ud-

førelse, antal entreprenører, m.v. har med-

ført en høj grad af kompleksitet, som KMS 

som bygherre har undervurderet. I forbin-

delse med, at adm. direktør … stoppede i 

foråret 2018 blev det meldt ud, at denne 

type af komplekse udviklingsprojekter, her-

under shoppingcentre, ikke længere er en 

del af koncernens strategi. 

… 

Den aktuelle nedskrivning på DKK 50 mio. 

omfatter blandt andet: 

- Betydelige overskridelser af de 

forventede omkostninger til færdiggørelse 

af projektet. En andel af disse overskridel-

ser må tilskrives fejlagtige vurderinger som 

en konsekvens af betydelig personaleud-

skiftning på projektet. 

- Betydelige omkostninger til 

genopretning af fejlagtigt udførte forhold i 

projektet, … 

- Indgåelse af forlig og revurde-

ring af risici i flere forhold med entreprenø-

rer. 

-       …« 

Det er i meddelelsen tillige anført, at der er 

»en risiko for, at der kan komme yderligere 

afvigelser.« 

I et tidsskrift udtalte KMS’ bestyrelsesfor-

mand samme dag, at 

»Det er en rigtig, rigtig, rigtig træls sag,« 

og at risikostyringen havde været for dårlig. 

Disse oplysninger blev offentliggjort fire 

dage før den endelige aflevering af B9 fandt 

sted den 3. september 2018, og de må så-

ledes antages at være dækkende for langt 

det meste af den tid, hvor TE arbejdede på 

B9. 

Voldgiftsretten har efter bevisførelsen - 

herunder fremviste fotos, afgivne forklarin-

ger, bygherremødereferater m.v. - ikke 

grundlag for andet end at lægge til grund, 

at de i selskabsmeddelelsen angivne meget 

betydelige problemer for bygherren også 

har omfattet byggefelt B9. 

Vedrørende B9 kan navnlig henvises til byg-

herrens beslutning om at opføre et parke-

ringshus på nabofeltet B10, som oprindelig 

var udpeget som byggepladsområde for 

TE’s byggeri på B9. Dette fik altafgørende 

betydning for indretning og logistik på byg-

gepladsen, herunder tilkørselsforholdene til 

byggefelt B9 samt valg af kranplaceringer 

og krantyper. Der skete tillige inddragelse 

af et område umiddelbart syd for B9, som 

også var udpeget som byggepladsområde 

for TE, i forbindelse med opførelse af en 

fodgængerbro over jernbanen samt flytning 

af et hegn, således at der kunne etableres 

en brandvej til husene på …gade ved den 
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vestlige side af byggepladsen, hvorfra der 

skulle være indkørsel til byggepladsen. 

Hertil kan føjes, at … Kommune ikke ind-

førte et kranforbehold sammen med en 

række andre betingelser i byggetilladelsen, 

hvilket havde været nærliggende over for 

en aftalepart, at TE under betonmontagen 

fik at vide, at den høje tårnkran mod nord i 

perioder skulle vige for bygherrens kran og 

andre arbejder på byggeriet på B10, at der 

efter elementmontagen skulle være stillet 

stilladser ved facader, men at dette blev af-

brudt af bygherren, idet der på P- kælderen 

under B9 skulle fjernes membran og udfø-

res afvandingskiler mod syd, vest og nord 

på de dele af kælderen, der lå uden for TE’s 

entreprisegrænse, hvilket arbejde burde 

have været projekteret og udført i forbin-

delse med arbejderne ved P-kælderen, in-

den TE fik overdraget byggepladsen på B9, 

at efter aflevering af butikker i stueetagen 

klar til aptering, måtte TE på grund af byg-

herrens forhold afbryde de resterende faca-

dearbejder, så der kunne udføres belægnin-

ger mod syd og øst, at afsluttende facade-

arbejder efter butikkernes åbning kun 

kunne foregå i morgentimerne indtil butik-

kernes åbning og efter særlig aftale, og at 

der efter åbning af P-kælderen skulle etab-

leres en flugtvej, som begrænsede trans-

portmulighederne på byggepladsen. 

Voldgiftsretten bemærker, at der ovenfor 

ikke er tale om en udtømmende oprems-

ning af forsinkende og fordyrende omstæn-

digheder. 

Disse omstændigheder - og de deraf føl-

gende forsinkelser af byggeriet på B9 og 

følgerne heraf - må anses som en følge af 

bygherrens forhold, jf. ABT 93 § 24, stk. 1, 

nr. 2. Det bemærkes herved, at bygherren 

selv i meddelelsen af 30. august 2018 har 

tilkendegivet, at man havde måttet konsta-

tere at have begivet sig ud i et projekt, som 

man slet ikke magtede, og som var så kom-

plekst og tabsgivende, at man ikke mere 

ville involvere sig i et tilsvarende projekt, li-

gesom direktøren blev afskediget. 

Bevisførelsen har - henset til det ovenfor 

anførte og bevisførelsen i øvrigt - ikke givet 

voldgiftsretten grundlag for at statuere, at 

TE, under de af bygherren forårsagede om-

stændigheder for byggeriet på B9, har haft 

en sådan andel i de opståede forsinkelser, 

at TE burde have kunnet afslutte sin total-

entreprise på et tidligere tidspunkt end den 

3. september 2018. 

Sagens parter er alle professionelle aktører 

inden for byggesektoren. TE har ikke godt-

gjort, at det skete begivenhedsforløb juri-

disk kan bedømmes efter reglen om bri-

stede forudsætninger eller aftalelovens §§ 

33 og 36. Det er heller ikke påvist, at TE er 

berettiget til at fakturere som regningsar-

bejde, ud over det af parterne aftalte. 

Voldgiftsretten finder, at bygherrens age-

ren, som ovenfor beskrevet i forbindelse 

med projektet og dets gennemførelse på 

B9, samlet må betegnes som en meget be-

tydelig forsømmelse, der udløser erstat-

ningsansvar over for TE i medfør af ABT § 

27, stk. 1, nr. 1. 

På dette grundlag påkender voldgiftsretten 

TE’s krav således: 

TE har som grundlag for sit krav foretaget 

en slutkalkulation baseret på tilbudslister-

nes poster, men det har ikke været muligt 

at vurdere de fremsatte krav på dette 

grundlag, da der ikke er fremlagt underlig-

gende detaljerede beregninger af de mer-

priser, som kan relateres til de hindrende 

og forsinkende forhold. Voldgiftsretten har 

derfor måttet foretage et skøn for merpri-

serne ved entreprisen. Kontraktsum inkl. 

moms er 118.557.125,00 kr. Ekstra arbej-

der inkl. de af voldgiftsretten tilkendte be-

løb for aftaleseddel BH 25 og BH 94, jf. ne-

denfor under indklagedes krav, udgør 

13.916.723,00 kr. Indeksering af entrepri-

sesummen udgør 5.322.404,00 kr. Ny PC til 

… udgør 18.435,00 kr. Fradrag i TE’s slut-

opgørelse udgør 348.919,00 kr. Samlet an-

drager disse entreprisebeløb 

137.465.767,00 kr. inkl. moms. 
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I kontrakttidsplanen fra 27. oktober 2015 til 

26. maj 2017 er der 578 kalenderdage og 

398 arbejdsdage beregnet efter en dansk 

kalenders helligdage og fridage. I as-built-

tidsplanen fra 15. august 2016 til 3. sep-

tember 2018 er der 736 kalenderdage og 

509 arbejdsdage, hvilket er henholdsvis 

172 kalenderdage og 121 arbejdsdage 

mere end kontrakttidsplanen. 

Den skønsmæssige opgørelse af erstatnin-

gen omfatter følgende beløb inkl. moms: 

Forceringsomkostninger i perioden 7. no-

vember 2016 til 24. 

februar 2017 fastsættes til 1.875.000,00 

kr. 

Hindringer, ændringer og forstyrrelser for 

blandt andet kileopbygninger, udvendige 

belægninger og øvrige forhold fastsættes til 

6.250.000,00 kr. 

Omkostninger ved forøget tidsforbrug og 

materielleje ved ændrede byggepladsfor-

hold, der blandt andet omfatter omrokerin-

ger i byggerioden, lange og uhensigtsmæs-

sige transportveje på byggepladsen, leje af 

ekstra Manitou med fører samt en forlæn-

get byggepladsdrift fastsættes til 

10.625.000,00 kr. 

Fordyrelse af betonelementer som følge af 

forsinkelser og ændrede forhold fastsættes 

til 7.375.000,00 kr. 

Forøgede kapacitetsomkostninger i forsin-

kelsesperioden til TE’s faste omkostninger 

samt omkostninger til projektleder og byg-

geledere fastsættes til 9.625.000,00 kr. 

Ændringer af projektet i stueplan svarende 

til aftaleseddel BH 12 fastsættes til 

3.977.875,00 kr. 

Skønnet indeksregulering af de ovenstå-

ende poster fastsættes til 1.250.000,00 kr. 

Forlænget garanti for 172 kalenderdage 

fastsættes til 154.196,00 kr. (ej moms). 

Dækningsbidrag af mistet omsætning i for-

sinkelsesperioden fastsættes til 

2.100.000,00 kr. (ej moms). 

Samlet bliver erstatningsbeløbet på 

43.232.071,00 kr. Entreprisebeløb og er-

statningsbeløb udgør samlet 

180.697.839,00 kr. inkl. moms, hvoraf der 

er betalt 126.532.472,00 kr. 

Samlet tilkendes TE herefter et beløb på 

54.165.367,00 kr. 

Indklagedes krav 

Det største af de indklagedes krav udgøres 

af et dagbodskrav på 16.882.535,00 kr. 

Totalentreprisekontrakten indeholder en 

dagbodsbestemmelse i punkt 3.3, hvor der 

henvises til bilag 3 som vedrører ABT 93 

med fravigelser og tilføjelser. Af kontrakt-

tidsplanen fremgår, at entreprisen skulle 

udføres på 414 arbejdsdage (27. oktober 

2015 

til 26. maj 2017) samt 10 arbejdsdage til 

byggepladsetablering. 

I bygherremødereferatet fra møde nr. 9 den 

3. november 2015 er i pkt. 5.01 om tids-

plan/stade bl.a. anført: »TE udarbejder ny 

hovedtidsplan, …. Denne tidsplan vil så 

være udgangspunkt for en forventet afleve-

ring. Endelig afleveringstidspunkt aftales 

først efter afsluttet råhus. Denne hovedtids-

plan er klar indenfor 2 uger fra dd.« 

I referatet fra bygherremøde nr. 10 den 1. 

december 2015 under pkt. 5.01 gentages 

det ovennævnte, dog således at den sidste 

sætning nu er sålydende: »Denne hoved-

tidsplan er klar indenfor 2 uger fra dd. 

01.12.2015 Der rykkes.« 

I referatet fra møde nr. 11 den 12. januar 

2016 under pkt. 5.01 er disse sætninger 

overstreget og efterfølges af »[TE's projekt-

leder] udarbejder ny tidsplan pga ændrin-

ger i betonelementleverance … Tidsplanen 

skal overholde en senest butiksåbningster-

min 15.08.2017 idet der skal indregnes 90 
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dage (arbejdsdage) til aptering af butik-

kerne Fakta & Irma.« 

Herefter indeholder bygherremøderefera-

terne ikke yderligere oplysninger om fast-

sættelse af et endeligt afleveringstidspunkt. 

I nogle af de senere bygherremødereferater 

er under pkt. 1.11 om kontraktforhold an-

ført: »23.08.2016: 

Indtil endelig tidsplan successivt betalings-

plan foreligger, betales udført arbejde iht. 

månedlig stadeopgørelse baseret på kon-

traktens listepriser.« 

Den 13. april 2018 skrev bygherrens advo-

kater bl.a. således til TE’s advokat: 

»På nuværende tidspunkt har De på vegne 

af [TE] krævet en betydelig tidsfristforlæn-

gelse fra byggeriets opstart den 16. august 

2016 udover den i voldgiftssag C-14132 til-

kendte tidsfristforlængelse på 163,5 ar-

bejdsdage. Den i voldgiftssag C- 14132 til-

kendte tidsfristforlængelse på 163,5 ar-

bejdsdage indebærer en sluttermin den 

25.01.2018. 

… 

Ud fra en samlet helhedsvurdering over 

ændringerne og omstændighederne siden 

overdragelse af byggepladsen den 16. au-

gust 2016, er det fortsat bygherrekonsorti-

ets vurdering, at den krævede tidsfristfor-

længelse langt overstiger, hvad TE er be-

rettiget til. Bygherrekonsortiet anerkender 

dog, at der under byggeriet har været for-

hold som kan berettige TE til en tidsfristfor-

længelse. 

Ud fra en samlet helhedsvurdering er det 

bygherrekonsortiets vurdering, at ændrin-

gerne og omstændighederne siden overdra-

gelse af byggepladsen den 16. august 2016 

maksimalt vil kunne berettige TE til en 

samlet tidsfristforlængelse på 60 arbejds-

dage, og at TE reelt alene vil være beretti-

get til en tidsfristforlængelse i mindre om-

fang. Bygherrekonsortiet har imidlertid be-

sluttet at tildele TE en tidsfristforlængelse 

på 60 arbejdsdage i forhold til slutterminen 

den 25.01.2018. Ny dagbodsudløsende 

sluttermin, hvorfra der varsles dagbod, er 

herefter den 24.04.2018.« 

Bygherrens dagbodskrav på 16.882.535,00 

kr. omfatter perioden fra den 24. april 2018 

til den endelige aflevering den 3. september 

2018. 

Den 26. april 2018 svarede TE’s advokat, at 

man anså dagbodsvarslingen for uberettiget 

og afviste varslet. Samtidig fastholdtes et 

fremsat krav om tidsfristforlængelse på 197 

arbejdsdage ud over de ved sag C-14132 

tilkendte 163,5 arbejdsdage. TE forbeholdt 

sig at fremsætte yderligere krav om tids-

fristforlængelse som følge af senere opstå-

ede forhindringer. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at parterne under bygherremødet 

den 3. november 2015 (gyldigt) aftalte, at 

der skulle udarbejdes en ny hovedtidsplan, 

der skulle være udgangspunkt for en for-

ventet aflevering, og at det endelige afleve-

ringstidspunkt skulle fastlægges efter af-

sluttet råhus. Da parterne i de efterfølgende 

to møder ikke kunne opnå enighed om den 

nye hovedtidsplan - og dermed det endelige 

afleveringstidspunkt - valgte man at und-

lade at beskæftige sig med denne (forsin-

kende) problemstilling under bygherremø-

derne og overlade den til andre, således at 

man hurtigere kunne komme videre med 

det stærkt forsinkede byggeri. 

Voldgiftsretten finder ikke, at bygherren 

under de ovenfor nævnte omstændigheder 

var berettiget til egenhændigt at fastsætte 

en dagbodsudløsende sluttermin, som det 

skete ved brevet af 13. april 2018. Der har 

således ikke eksisteret en dagbodsudlø-

sende sluttermin, hvortil kommer at TE i 

hvert fald havde ret til tidsfristforlængelse 

frem til den 3. september 2018, jf. det 

overfor anførte herom. 

Voldgiftsretten frifinder herefter TE for det 

rejste dagbodskrav. I indklagedes kravop-

gørelse er indregnet et krav om tilbagebe-
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taling af 1.156.252,50 kr. inkl. moms. Kra-

vet vedrører et tilbagebetalingskrav efter 

kommunens betaling af en aftaleseddel BH 

25 dateret den 23. august 2017, som om-

handler »Udgifter i forbindelse med ændret 

krav til bygningshøjden grundet ændret lo-

kalplan.« Det samlede beløb herfor udgør 

925.002,00 kr. ekskl. moms. Kommunen 

anså sig ikke forpligtet til at betale beløbet, 

men valgte, for at sikre sig mod en mulig 

standsning af byggeriet, at betale med for-

behold om senere at rejse et tilbagebeta-

lingskrav. Problemstillingen er opstået, fordi 

TE havde en formodning om, at man ville få 

dispensation til en byggehøjde på 15,5 m. 

Kommunen var bekendt med, at der ønske-

des dispensation til denne højde, idet det er 

anført i ansøgningen om byggetilladelse af 

24. april 2015, ligesom problemstillingen 

havde været drøftet på et møde med kom-

munen uden at være blevet afvist. TE 

havde fået udarbejdet tegningsmateriale, 

fået støbt betonelementer mv. ud fra denne 

højde. I den endelige byggetilladelse den 

11. august 2016 er byggehøjden fastsat til 

15,1 m. Aftaleseddel BH 25 vedrører af-

holdte udgifter i forbindelse med at tilrette 

bygningshøjden til de tilladte 15,1 m. 

Voldgiftsretten har i sin afgørelse af sag C-

14132 af 15. maj 2017 udtalt, at den af TE 

den 24. april 2015 indgivne ansøgning om 

byggetilladelse i hvert fald kunne danne 

grundlag for udfærdigelse af en betinget 

byggetilladelse senest ved oprindelig aftalt 

byggestart den 26. oktober 2015. Voldgifts-

retten har i afgørelsen af sag C- 14511 af 

20. december 2018, der vedrører det er-

statningsretlige opgør i forbindelse den for-

længede tid frem til byggestart den 15. au-

gust 2016, fundet, at forsinkelsen i perio-

den fra den 1. januar 2016 til den 30. april 

2016 - hvor kommunen (også) kunne have 

udstedt en betinget byggetilladelse - havde 

karakter af forsømmelse og dermed var er-

statningspådragende for bygherren i med-

før af ABT 93 § 27, stk. 1, nr. 1. 

Voldgiftsretten finder, at hvis en midlertidig 

byggetilladelse med en tilladt bygnings-

højde på 15,1 m var blevet udstedt i be-

gyndelsen af januar 2016, havde TE kunnet 

nå at få ændret tegningsmateriale og få 

ændret dimensionen af betonelementerne 

mv., således at det ikke havde været nød-

vendigt for TE at afholde de i aftaleseddel 

BH 25 omhandlede udgifter i august 2017. 

TE blev først i juni 2016 underrettet om, at 

kommunen siden årsskiftet 2015/2016 

havde arbejdet på en ny lokalplan, som 

umuliggjorde dispensation til en bygnings-

højde på 15,5 m. Voldgiftsretten har ikke 

fundet grundlag for at anfægte beløbet på 

aftaleseddelen. Som følge heraf afviser 

voldgiftsretten bygherrens tilbagebetalings-

krav. 

TE’s krav vedrører blandt andet en aftale-

seddel BH 94 dateret den 27. september 

2018, der omhandler en udgift på 

2.550.000,00 kr. ekskl. moms for etable-

ring af 2 fundamenter til tårnkraner. TE an-

fører i aftaleseddelen, at kravet er grundet i 

bygherres ændring af byggepladsforhold i 

forbindelse med opførelsen af P-huset på 

B10 samt indskrænket byggepladsareal i 

…gade. Beløbet er ikke betalt, idet bygher-

ren finder, at denne udgift skal afholdes af 

TE som kontraktarbejde. 

For så vidt angår opførelsen af P-huset på 

B10, var dette felt oprindelig udpeget som 

byggepladsområde for TE, der på området 

ville have anbragt en bæltekran. Dette blev 

umuliggjort, da bygherren besluttede, at P-

huset skulle opføres på feltet. TE måtte i 

stedet opstille en tårnkran på arealet mel-

lem de to felter for at opnå en tilsvarende 

effekt som den planlagte bæltekran, hvilket 

nødvendiggjorde etablering af et betonfun-

dament til kranen. Disse omstændigheder 

må henføres under bygherrens forhold, og 

bygherren skal som følge heraf betale for 

fundamentet til denne kran. 

Med hensyn til …gade havde TE planlagt at 

placere en tårnkran på ballastklodser ved 

den planlagte indkørsel til byggepladsen fra 
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…gade nær ejendommen …gade 2. TE be-

nyttede en sådan kran ved byggeriet på B4 

og B5, som man herefter ville flytte hen til 

B9. Dette måtte opgives som følge af etab-

leringen af en brandvej til husene på 

…gade, jf. ovenfor. Der blev i stedet opstil-

let en tårnkran på betonfundament på B9’s 

østlige side ved … Vej, hvor man med kom-

munens tilladelse havde inddraget nogle 

buslommer hertil. TE har begrundet skiftet 

fra ballastklodser til støbt betonfundament 

for kranen med, at det ikke var muligt at 

anvende en ballastkran på grund af plads-

forholdene, hvilket voldgiftsretten ikke har 

fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for at 

bestride. Omstændighederne vedrørende 

denne krans endelige placering på beton-

fundament må derfor henføres under byg-

herrens forhold, og bygherren skal som 

følge heraf også betale for fundamentet til 

denne kran. 

Voldgiftsretten har ikke fundet grundlag for 

at anfægte beløbet på aftaleseddel BH 94, 

jf. ovenfor under klagers krav. 

Bygherren får som følge af det ovenstående 

ikke medhold i sin påstand om betaling af 

224.378,75 kr. inkl. moms for retablering 

efter fjernet kranfundament. 

Voldgiftsretten giver de indklagede medhold 

i følgende modkrav: I tilbudslisten er for 

sprinkler angivet poster for Stueplan (BH), 

Aflastningsboliger (… Kommune), Service-

arealer (… Kommune) og Daghjem og Gen-

optræning (… Kommune). Af disse områder 

udgik Stueplan (BH) og Daghjem og Genop-

træning (… Kommune), hvorefter TE iht. 

ABT 93 § 14 stk. 5 skal godskrive bygher-

ren de udgifter, der spares eller burde være 

sparet ved disse områder. TE har tilbudt en 

besparelse på 300.625,00 kr., men beløbet 

er ikke godkendt af bygherre, der har kræ-

vet en besparelse for de fulde tilbudsposter 

på i alt 1.587.500,00 kr. Voldgiftsretten gi-

ver de indklagede medhold for 

1.125.000,00 kr. 

Bygherre har afholdt udgifter til forbrug af 

el og varme og sendt 5 fakturaer for dette 

til TE, der har bogført omkostningerne som 

forbrug. Den ene faktura er godskrevet 

bygherre med en kreditnota for en negativ 

aftaleseddel … Kommune 37 i TE’s kravop-

gørelse, og en anden er godskrevet byg-

herre ved et fradrag i TE’s kravopgørelse. 

De resterende 3 fakturaer på i alt 

206.548,00 kr. er ikke blevet godskrevet 

(eller betalt). TE har under hovedforhand-

lingen tilkendegivet, at man ikke bestrider, 

at der kan modregnes for de 3 fakturaer, 

men har gjort gældende, at hvis bygherren 

får medhold i kravet, vil beløbet blive betalt 

to gange. Da TE ikke har godtgjort rigtighe-

den heraf, giver voldgiftsretten de indkla-

gede medhold for de 206.548,00 kr. 

Samlet tilkendes de indklagede herefter et 

beløb på 1.331.548,00 kr. 

TE tilkendes herefter et samlet beløb på 

52.833.819,00 kr. 

Med hensyn til renteberegningen finder 

voldgiftsretten - henset til, at TE ikke fuldt 

ud har fået medhold i sin påstand, og til 

voldgiftsrettens på visse områder skøns-

mæssigt baserede beløbsfastsættelse - at 

bevisførelsen, TE’s påstandsdokument, pro-

cedure og påberåbte bilag uden nærmere 

konkretisering, ikke har givet voldgiftsret-

ten den fornødne sikkerhed for at anvende 

de i TE’s påstand anførte datoer 13. august 

2017, 29. september 2017 og 26. oktober 

2017 som begyndelsestidspunkter for ren-

teberegning af dele af det TE tilkendte be-

løb. 

Voldgiftsretten finder, at hele det tilkendte 

beløb kan henføres til slutopgørelsen af 12. 

oktober 2018. Det bemærkes, at det frem-

går af de aftalte fravigelser og tilføjelser til 

ABT 93, at der for betaling af entreprenø-

rens slutopgørelse, jf. § 22, stk. 10, gælder 

en frist på løbende måned +30 dage fra 

modtagelsen af fakturaen. Beløbet skal der-

for forrentes fra den 30. november 2018. 
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Efter sagens forløb, omfang, udfald, og at 

sagen samlet har omfattet 12 retsdage for-

holdes med sagens omkostninger som ne-

denfor bestemt. 

Thi bestemmes 

De indklagede, HS A/S, Projektselskabet PS 

P/S og … Kommune, skal til klageren, TE 

A/S betale 52.833.819,00 kr. med tillæg af 

procesrente fra den 30. november 2018 til 

betaling sker. 

I sagsomkostninger skal de indklagede til 

klageren betale 1.800.000,00 kr. 

Omkostningerne i forbindelse med syn og 

skøn samt afhjemling af skønsmanden af-

holdes endeligt af de indklagede. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af de indklagede efter opgørelse og 

påkrav fra Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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Kan rådgiverens fejl være årsag til, at bygherren ikke får erstatning? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.31.1 

Som gengivet i TBB.2021.809 / Sag nr. C-15119 

Bygherresuccessor BH-S ApS (advokat Pa-

trick Rask Buskbjerg) mod Rådgiver R (ad-

vokat Thomas Hjorth) 

Voldgiftsnævnet 

1.Indledning 

Mellem klager, bygherresuccessor BH-S 

ApS (tidligere … ApS), og indklagede, rådgi-

ver R, herefter R, er der opstået en tvist 

vedrørende krav om erstatning for påstået 

fejlprojektering af en støttemur i forbin-

delse med opførelse af en 

…butik i …. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af rådgivende 

ingeniør Carsten Krogh Schrøder, afdelings-

chef Niels Bank og landsdommer Lars Chri-

stensen, med sidstnævnte som formand. 

2.Påstande og hovedforhandling 

Klager har nedlagt påstand om, at R tilplig-

tes til BH-S ApS at betale 2.194.498,25 kr. 

med tillæg af procesrente fra den 26. marts 

2021 til betaling sker. 

Indklagede har nedlagt påstand om afvis-

ning, subsidiært frifindelse over for klagers 

krav på 1.624.498,25 kr. vedrørende om-

kostninger forbundet med støttemur. Over 

for klagers resterende krav på 570.000 kr. 

vedrørende mistet lejeindtægt påstås frifin-

delse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 6. 

april 2021 på …. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

3.Kort sagsfremstilling 

I 2010 udførte R projektering af en støt-

temur, der skulle etableres i forbindelse 

med opførelse af en …butik i …. Projekte-

ring blev udført for …, og ABR 89 indgik 

som et led i aftalegrundlaget. 

I 2015 blev det konstateret, at støttemuren 

var begyndt at skride. R konstaterede, at 

der var en fejl i deres beregninger vedrø-

rende støttemuren, hvilket havde ført til en 

utilstrækkelig armering af støttemurens 

bundplade. R iværksatte herefter nogle for-

anstaltninger til aflastning af støttemuren. 

Udgifterne hertil blev afholdt af R. 

I 2016 overdrog … den ejendom, hvor støt-

temuren er opført, til BH-S ApS. Ifølge 

købsaftalen blev ejendommen, der funge-

rede som parkeringsplads, overdraget med 

de forefundne skader efter, at støttemuren 

var begyndt at skride. Det er videre angivet 

i købsaftalen, at køber indtrådte i sælgers 

rettigheder over for sælgers rådgivere i re-

lation til følgerne af, at støttemuren var be-

gyndt at skride. 

Denne voldgiftssag er indledt ved klage-

skrift af 29. maj 2019, hvor BH-S ApS rej-

ste krav om betaling af i alt 

4.668.000 kr. eksklusive moms. Kravet an-

gik erstatning for det tab, klager angav at 

have lidt som følge af R’s fejlprojektering af 

støttemuren. Forud for anlæg af voldgifts-

sagen var der gennemført syn og skøn un-

der Voldgiftsnævnets j.nr. A-9469 med di-

rektør, civilingeniør Henrik Jensen som 

skønsmand. 

R nedlagde i svarskrift af 1. juli 2019 på-

stand om frifindelse. R bestred at have 

handlet ansvarspådragende, ligesom det 
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rejste krav størrelsesmæssigt blev bestridt. 

Ved processkrift B af 28. januar 2021 aner-

kendte R imidlertid, at selskabet havde be-

gået en ansvarspådragende fejl ved projek-

teringen af støttemuren, og at der var år-

sagssammenhæng mellem den begåede fejl 

og de af skønsmanden konstaterede ska-

der. 

Under voldgiftssagen er der fremkommet 

oplysninger om, at anparterne i BH-S ApS 

er overdraget af … A/S til … ApS i henhold 

til en optionsaftale og en betinget anparts-

overdragelsesaftale af 26. september 2018 

med en række efterfølgende tillæg. Over-

dragelsen er sket som et led i et projekt 

vedrørende opførelse af et boligkompleks 

på ejendommen. Under sagen er fremlagt 

tillæg nr. 2 til betinget anpartsoverdragel-

sesaftale af 26. september 2018. 

Tillægget er underskrevet den 29. maj 

2020 og indeholder bl.a. bestemmelser om, 

at nærværende voldgiftssag 

videreføres af sælger på dennes regning og 

risiko. Tillægget indeholder endvidere be-

stemmelser om sælgers forpligtelser til at 

sikre, at støttemuren kan anvendes som 

fundering for en parkeringskælder, der 

etableres i forbindelse med opførelse af det 

påtænkte boligkompleks på ejendommen. 

I forbindelse med anpartsoverdragelsen er 

… ApS navneændret til BH-S ApS (med … 

ApS som binavn). 

4.Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

forklaring af [i alt 4 personer ud over] Hen-

rik Jensen, skønsmand. 

5.Procedure 

BH-S ApS har opgjort sit erstatningskrav 

med baggrund i de ekstraudgifter, selska-

bet har afholdt til udbedring/sikring af støt-

temuren i forbindelse med, at støttemuren 

er anvendt/indbygget i parkeringskælderen 

til det nyopførte boligkompleks på ejen-

dommen. BH-S ApS har opgjort dette krav 

til 1.624.498,25 kr. inkl. moms og har 

overordnet gjort gældende, at disse udgif-

ter er en følge af manglerne ved støttemu-

ren, som R er ansvarlig for. 

BH-S ApS har herudover krævet erstatning 

for mistet lejeindtægt med 570.000 kr. Sel-

skabet har herunder gjort gældende, at 

arealet ikke har kunnet benyttes som par-

keringsareal siden aflastningen/frigravnin-

gen af støttemuren i 2015, og at selskabet 

derfor har mistet en lejeindtægt på i alt 

570.000 kr. for perioden frem til juli 2020, 

hvor opførelsen af boligkomplekset på ejen-

dommen blev påbegyndt. 

R har i første række påstået afvisning af 

kravet på 1.624.498,25 kr. med henvisning 

til, at det ikke er godtgjort, at udgiften med 

rette er afholdt af BH-S ApS. R har subsidi-

ært påstået frifindelse med henvisning til, 

at BH-S ApS ikke har lidt noget tab, navnlig 

som følge af, at der ikke har været ekstra-

udgifter til benyttelse af støttemuren i det 

opførte boligkompleks. 

Over for kravet om mistet lejeindtægt har R 

overordnet gjort gældende, at det ikke er 

bevist, at forholdene ved støttemuren har 

medført, at klager har mistet en lejeind-

tægt. 

Parternes nærmere anbringender og argu-

mentation fremgår af deres sammenfat-

tende processkrifter / påstandsdokumenter. 

6.Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

R’s påstand om afvisning. 

Anparterne i … ApS (nu BH-S ApS) er me-

dio 2020 overdraget fra … A/S til … ApS. 

Efter indholdet af det fremlagte tillæg 2 til 

anpartsoverdragelsesaftalen sammenholdt 

med forklaringerne fra direktør …, … A/S og 

direktør …, … ApS, lægger voldgiftsretten til 

grund, at det som et led i overdragelsen af 

anparterne er aftalt, at udgifterne på 

1.624.498,25 kr. inkl. moms afholdes af … 

ApS (nu BH-S ApS), hvorefter beløbet skal 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 349 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

indgå i en regulering af købesummen for 

anparterne i forbindelse med opgørelsen af 

udfaldet af voldgiftssagen, jf. bestemmel-

serne herom i tillægget. 

Voldgiftsretten tager derfor ikke påstanden 

om afvisning til følge. 

Kravet på 1.624.498,25 kr. vedrørende af-

holdte udgifter til udbedring af støttemur 

BH-S ApS har overordnet gjort gældende, 

at disse udgifter er en følge af manglerne 

ved støttemuren, som R er ansvarlig for. 

Der er tale om ekstraudgifter, der er afholdt 

af selskabet til udbedring/sikring af støtte-

muren i 

forbindelse med, at støttemuren er an-

vendt/indbygget i parkeringskælderen til 

det nyopførte boligkompleks på ejendom-

men. Udgifterne er alene forårsaget af 

manglerne ved støttemuren, som R har an-

erkendt ansvaret for. 

R har bestridt, at fejlen i projekteringen af 

støttemuren har påført klager disse udgifter 

og har videre gjort gældende, at der i et 

eventuelt tab skal fratrækkes den bespa-

relse, som klager har opnået ved projekte-

ringsfejlen, herunder i form af sparet arme-

ring i støttemuren. 

I skønserklæring af 22. marts 2018 anførte 

skønsmanden, civilingeniør Henrik Jensen, i 

sin besvarelse af spørgsmål C I), at aflast-

ning eller stabilisering af støttemuren som 

en meget fornuftig løsning ville kunne ske 

ved at projektere det ind som en del af et 

kommende byggeri, og at en projektering 

med en kælderløsning i så fald ville være 

det mest optimale. Skønsmanden anførte 

videre i besvarelsen af spørgsmål C II), at 

udgiften til aflastning eller stabilisering af 

støttemuren som led i opførelsen af en byg-

ning på grunden ikke kunne anslås med no-

gen grad af sikkerhed uden kendskab til et 

eventuelt fremtidigt projekts placering og 

udførelse. 

Efter R blev bekendt med, at der medio 

2019 var ansøgt om byggetilladelse til et 

konkret projekt på ejendommen, blev 

skønsmanden forelagt det materiale om 

projektet, R havde fået aktindsigt i, og i 2. 

supplerende erklæring af 21. februar 2020 

har skønsmanden i sin besvarelse af 

spørgsmål J bl.a. anført følgende: 

Ud fra det modtagne materiale kan skøns-

manden se, at der påtænkes opført en par-

keringskælder i nær tilknytning til den etab-

lerede støttemur. 

Endvidere fremgår det af materialet, at 

selve beboelsesdelen er trukket væk fra 

støttemuren. 

… 

Med baggrund i det modtagne materiale, 

kan skønsmanden konkludere, at der for-

holdsvis nemt kan skabes den fornødne 

bæreevne af støttemuren ved en sammen-

bygning med parkeringskælderen. 

Tillæg for forstærkning af støttemur ved 

sammenbygning med de nye kælderkon-

struktioner, inkl. alle omkostninger. Til-

lægspris i forhold til en korrekt udført støt-

temur: kr. 200.000,-« 

Klager fremlagde efterfølgende nærmere 

beregninger på belastninger på støttemuren 

i det konkrete projekt (sagens bilag 12), og 

skønsmanden anførte herefter i 4. supple-

rende erklæring af 2. november 2020 bl.a. 

følgende: 

»Spørgsmål N 

Skønsmanden bedes i forlængelse af besva-

relsen af spørgsmål M og under inddragelse 

af den tidligere besvarelse af spørgsmål J 

oplyse, om udgifterne til den planlagte 

sammenbygning af støttemuren med det 

nye byggeri vil blive forøget alene som 

følge af, at støttemuren ikke er dimensione-

ret korrekt til at modstå lasten fra den op-

rindeligt planlagte parkeringsplads på grun-

den, når der tages højde for, at den mang-

lende bæreevne af den eksisterende støt-

temur kan indgå i projekteringen og udfø-

relsen af de kommende byggeri. 
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I bekræftende fald bedes merudgiften som 

følge af den manglende bæreevne af det 

eksisterende støttemur anslået. Svar: 

Forøgelsen kan ikke alene tilskrives den 

manglende bæreevne af støttevæggen, da 

der under alle omstændigheder vil kræves 

en sammenbygning mellem dækket i kote 

10,45 og støttevæggen, også i det tilfælde 

hvor støttevæggen er dimensioneret kor-

rekt. 

I dette tilfælde vil merudgiften som alene 

kan tilskrives den manglende armering be-

løbe sig til følgende. 

Meromkostning: kr. 100.000,- « 

Skønsmanden har under hovedforhandlin-

gen uddybet sin vurdering af merudgiften, 

der er en følge af den manglende armering 

i støttemuren og herunder fastholdt, at 

merudgiften kan anslås til 100.000 kr. 

Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at 

den fejl ved projektering af støttemuren, 

som R er ansvarlig for, har medført en eks-

tra udgift på 100.000 kr. ved opførelsen af 

boligkomplekset med parkeringskælder på 

ejendommen. 

Det forhold, at klager har fremlagt en 

række fakturaer, der samlet beløber sig til 

1.624.498,25 kr. inkl. moms, kan ikke føre 

til et andet resultat, idet voldgiftsretten 

ikke har mulighed for at fastslå, om disse 

fakturaer, der ikke er forelagt skønsman-

den, vedrører andet og mere arbejde end 

det, der er en direkte følge af den mang-

lende armering i støttemuren. 

Voldgiftsretten lægger samtidig efter skøns-

mandens besvarelse af spørgsmål L til 

grund, at hvis støttemuren fra starten 

havde været projekteret korrekt, herunder 

med den korrekte mængde armering, ville 

dette have medført en tillægspris på 

250.000 kr., og at den manglende armering 

således har medført en oprindelig bespa-

relse på 250.000 kr. 

Da støttemurens manglende armering har 

kunnet afhjælpes ved en merudgift på 

100.000 kr. i det konkrete projekt, har den 

projekteringsfejl, som R bærer ansvaret for, 

herefter samlet set ikke medført noget tab 

for klager. 

Voldgiftsretten frifinder derfor R for kravet 

vedrørende afholdte udgifter til udbedring 

af støttemuren. 

Kravet på 570.000 kr. vedrørende mistet 

lejeindtægt 

BH-S ApS har gjort gældende, at arealet 

ikke har kunnet benyttes som parkerings-

areal siden aflastningen/frigravningen af 

støttemuren i 2015, og at selskabet derfor 

har mistet en lejeindtægt på i alt 570.000 

kr. for perioden frem til juli 2020, hvor op-

førelsen af boligkomplekset på ejendom-

men blev påbegyndt. Kravet er opgjort i 

overensstemmelse med skønsmandens be-

svarelse af spørgsmål 5.1 i skønserklærin-

gen af 22. marts 2018, hvor skønsmanden 

har anslået, at lejeindtægten for arealet i 

den pågældende periode udgør i alt 

570.000 kr. 

R har overordnet gjort gældende, at det 

ikke er bevist, at forholdene ved støttemu-

ren har medført, at klager har mistet en le-

jeindtægt. 

Voldgiftsretten bemærker, at klager - trods 

R’s opfordring hertil - ikke har dokumente-

ret, at klager forud for afhjælpningsforan-

staltningerne i 2015 oppebar en indtægt for 

udlejning af arealet til parkering, selvom … 

har forklaret, at klager også forud for er-

hvervelsen i 2016 havde brugsretten til are-

alet. Det er heller ikke dokumenteret, at af-

hjælpningsforanstaltningerne medførte, at 

klager var afskåret fra at anvende eller ud-

leje arealet - eller i hvert fald en del af 

dette - til parkering. 

Under disse omstændigheder finder vold-

giftsretten ikke, at klager har bevist, at den 

fejl ved projekteringen af støttemuren, som 

R er ansvarlig for, har medført, at klager 
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har mistet en lejeindtægt vedrørende area-

let. 

Voldgiftsretten frifinder derfor tillige R for 

denne del af klagers krav. 

Sagsomkostninger 

Efter sagens forløb og endelige udfald skal 

BH-S ApS betale sagsomkostninger til R 

med 252.800 kr. Af beløbet er 52.800 kr. til 

dækning af afholdte udgifter til syn og skøn 

og afhjemling af skønsmanden under ho-

vedforhandlingen, mens 200.000 kr. er til 

dækning af udgifter til advokatbistand. Be-

løbene indeholder ikke moms, da R er 

momsregistreret. Beløbet til dækning af ud-

gifter til advokatbistand er fastsat efter sa-

gens værdi, omfang og forløb, og der er 

herunder taget hensyn til, at klagers på-

stand under sagens forberedelse og frem til 

kort før hovedforhandlingen angik et væ-

sentligt højere beløb. 

Efter sagens forløb og udfald skal BH-S ApS 

endvidere betale de omkostninger, der har 

været forbundet med voldgiftsrettens be-

handling af sagen, efter opgørelse og på-

krav fra Voldgiftsnævnet.
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Hvornår er en betaling rettidig?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.32.1 

Som gengivet i TBB 2021.796 / Sag nr. C-15521 

Entreprenør E A/S (advokat Christian Jo-

hansen) mod Bygherre BH (advokat Kasper 

Mortensen) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

Advokat Christian Johansen har ved klage-

skrift modtaget den 29. juni 2020 anmodet 

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirk-

somhed om at nedsætte en voldgiftsret til 

afgørelse af en tvist mellem ovennævnte 

parter om betaling af ubetalte fakturaer for 

arbejde udført på … bygningen i …. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af fhv. lands-

dommer Ulla Langholz som foreløbig eneste 

dommer. 

I sagen, der drejer sig om E’s udførelse af 

el-entreprisen i … bygningen, har E indgivet 

5 klageskrifter, der omhandler renter af for 

sent betalte fakturaer, stilstand og force-

ring. Klageskrift 1 og 4 vedrører således 

betaling af ca. 

5.000.000 kr. i renter som følge af for sen 

betaling. 

Under sagens forberedelse har BH anmodet 

om, at spørgsmålet om, hvornår en betaling 

må anses for rettidig, udskilles til særskilt 

påkendelse, idet dette er afgørende, for så 

vidt angår 118 fakturaer og af betydning for 

yderligere en række fakturaer. Problemstil-

lingen ville kunne belyses gennem 5 ud-

valgte fakturaer. BH anmodede samtidig 

om, at Voldgiftsretten sættes med 3 juridi-

ske dommere til afgørelse af dette spørgs-

mål. 

Ved kendelse af 15. december 2020 imøde-

kom voldgiftsretten begæringen, og spørgs-

målet er herefter udskilt til særskilt for-

handling, ligesom voldgiftsretten er tiltrådt 

af landsdommerne Henrik Gunst Andersen 

og Ole Græsbøll Olesen. 

Problemet i denne afgørelse er således, om 

der er sket rettidig betaling, når et beløb er 

trukket på BH’s konto på forfaldsdagen 

(posthus-/pengeinstitutreglen), eller om be-

talingen først er sket, når E har rådighed 

over denne (pengereglen), samt om gælds-

brevslovens § 5, stk. 2, finder anvendelse, 

således at en betaling, hvor forfaldsdagen 

er en lørdag eller en helligdag, er rettidig, 

når betalingen er kommet frem eller sker 

den efterfølgende hverdag. 

2. Påstande og hovedforhand-

ling 

Under delforhandlingen har BH nedlagt føl-

gende påstande: 

1) E tilpligtes at anerkende, at 

fakturanr. [1] forfaldt til betaling søndag 

den 29. oktober 2017, og at BH’s betaling 

af beløbet som debiteret fredag den 27. ok-

tober 2017 var rettidig. 

2) E tilpligtes at anerkende, at 

fakturanr. [2] forfaldt til betaling lørdag den 

30. november 2019, og at BH’s betaling af 

beløbet som debiteret mandag den 2. de-

cember 2019 var rettidig. 

3) E tilpligtes at anerkende, at 

fakturanr. [3] forfaldt til betaling torsdag 

den 13. februar 2020, og at BH’s betaling af 

beløbet som debiteret torsdag den 13. fe-

bruar 2020 var rettidig. 

4) E tilpligtes at anerkende, at 

fakturanr. [4] forfaldt til betaling søndag 

den 5. april 2020, og at BH’s betaling af be-

løbet som debiteret mandag den 6. april 

2020 var rettidig. 
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5) E tilpligtes at anerkende, at 

fakturanr. [5] forfaldt til betaling søndag 

den 5. april 2020, og at BH’s betaling af be-

løbet som debiteret mandag den 6. april 

2020 var rettidig. 

E har påstået frifindelse og nedlagt føl-

gende påstande til selvstændig kendelse: 

(i) BH tilpligtes at anerkende, at 

sidste rettidige betalingsdato for faktura [1] 

var den 29. oktober 2017, og at BH’s beta-

ling, der var til rådighed på E’s konto den 

30. oktober 2017, dermed var for sen. 

(ii) BH tilpligtes at anerkende, at 

sidste rettidige betalingsdato for faktura [2] 

var den 30. november 2019, og at BH’s be-

taling, der var til rådighed på E’s konto den 

3. december 2019, dermed var for sen. 

(iii) BH tilpligtes at anerkende, at 

sidste rettidige betalingsdato for faktura [3] 

var den 13. februar 2020, og at BH’s beta-

ling, der var til rådighed på E’s konto den 

14. februar 2020, dermed var for sen. 

(iv) BH tilpligtes at anerkende, at 

sidste rettidige betalingsdato for faktura [4] 

var den 5. april 2020, og at BH’s betaling, 

der var til rådighed på E’s konto den 7. april 

2020, dermed var for sen. 

(v) BH tilpligtes at anerkende, at 

sidste rettidige betalingsdato for faktura [5] 

var den 5. april 2020, og at BH’s betaling, 

der var til rådighed på E’s konto den 7. april 

2020, dermed var for sen. 

Der er afholdt delforhandling den 9. marts 

2021 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbro-

gade 2 B, København. 

3. Kort sagsfremstilling 

BH og E indgik den 25. august 2014 en en-

trepriseaftale, hvorefter E påtog sig at ud-

føre El-anlægsentreprisen i forbindelse med 

opførelse af … bygningen på …vej i …. Af 

byggesagsbeskrivelsen fremgår bl.a., at AB 

92 finder anvendelse mellem parterne, og 

der er vedrørende betaling anført: 

»Ad § 22 stk. 1: 

Entreprenørens fakturaer skal betales af 

bygherren senest 30 kalenderdage efter 

modtagelsen, såfremt de opfylder bygher-

rens formelle krav til udformning af faktura. 

Bygherren skal jf. stk. 11 betale det beløb, 

der på byggepladsen er ydet kontraktmæs-

sige arbejder og materialer for. 

Fakturering skal ske i henhold til bekendt-

gørelse nr. 991 af 7. oktober 2004 om elek-

tronisk afregning med offentlige myndighe-

der…. 

Fakturering 

Udkast til á conto begæringer for kontrakts-

arbejder (jf. evt. betalingsplan) samt ud-

kast til fakturaer for tillægsarbejder frem-

lægges for byggeledelse til godkendelse før 

fakturering…. 

Efter godkendelse fra byggeledelsen kan 

der faktureres fra entreprenør…. Al fakture-

ring foretages elektronisk.« De fremlagte 

og af påstand 1-5 omfattede fakturaer er 

udstedt henholdsvis den 29. september 

2017, den 31. 

oktober 2019, den 30. december 2019, den 

31. marts 2020 og den 31. marts 2020 og 

er ubestridt modtaget af BH på udstedel-

sesdagen. Af fakturaerne fremgår yderli-

gere bl.a. de i påstandene angivne forfalds-

datoer samt en FIK- kode. 

Betalinger fra offentlige myndigheder sker 

ved brug af betalingssystemet Navision Stat 

og i en af Moderniseringsstyrelsen udstedt 

vejledning af 19. december 2019 til brug 

for medarbejdere, der behandler købsdoku-

menter, og som sender betalinger til ban-

ken, fremgår, at der i systemet er indsat en 

særlig funktion i form af en tabel kaldet 

»Bankhelligdage«. Om tabellen er anført: 

»Denne tabel bruger du, til at styre at der 

ikke foretages betalinger på en bankhellig-

dag, eller på egne valgte datoer. Hellig-



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 354 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

dagstabellen sikrer, at betalinger, der for-

falder i fx en weekend, udsøges bankdagen 

før weekenden…« 

Under vejledningens beskrivelse af de en-

kelte felter, som medarbejderen skal ud-

fylde, er vedrørende betalingsdato anført: 

»Datoen, der står i feltet er lig med for-

faldsdato, der svarer til den dag, betalingen 

hæves fra bankkontoen. 

Bemærk: Skal betalingen være på kreditors 

konto på forfaldsdagen, skal du registrere 

fakturaen med en bogføringsdato der svare 

til en dag før den dato, der står anført på 

fakturaen. Ved udlandsbetalinger skal for-

faldsdatoen være op til fire dagen før, hvis 

du skal være sikker på den er på kontoen.« 

Til brug for denne sag har BH’s Center for 

Økonomi udarbejdet et notat om Proces for 

betaling af leverandør fakturaer. Af notatet 

fremgår bl.a.: 

»Alle leverandør fakturaer bliver håndteret 

elektronisk i Indfak systemet. 

Fakturaerne bliver indlæst elektronisk i Ind-

fak, med de oplysninger de er født med: 

Fakturadato, forfaldsdato, fakturabeløb, be-

skrivelse, leverandørens cvr.nr. og FIK 

kode. Disse oplysninger er leveret af leve-

randøren og kan ikke ændres. 

… 

Når fakturaerne er godkendt i Indfak, bliver 

de overført og bogført i Navision Stat af 

Statens Administration (SAM) 

…Fakturaer bliver normalt betalt automatisk 

til forfaldsdagen, som noteret på fakturaen, 

via en udbetalingskladde udarbejdet af 

SAM. 

…Udbetalingskladden er automatisk sat op 

til at fremsøge bilag, der har forfald 1. mdr. 

frem, så medarbejderne ikke skal ind og 

vælge bilag, der skal afregnes. … 

…I forhold til, at en forfaldsdato ligger på 

en søndag, så er lørdag/søndag og hellig-

dage ikke bankdage, der kan kun udbetales 

på bankdage, derfor vil udbetaling i så-

danne tilfælde skulle ske senest på bankdag 

op til forfaldsdato. 

Den normale betalingsordning er, at beta-

lingsdatoen automatisk sættes til forfalds-

datoen. Forfaldsdatoen er overført automa-

tisk i forbindelse med overførslen af faktu-

raer fra Infak til Navision. Men på grund af 

den nuværende COVID-19 situation, er det 

imidlertid besluttet, at fakturaer betales 

dag til dag, hvilket foregår ved at SAM ma-

nuelt ændrer betalingsdatoen i udbetalings-

kladden i Navision.« 

Procedure. 

BH har procederet i overensstemmelse med 

sit sammenfattende processkrift af 26. fe-

bruar 2021, hvori er anført bl.a.: 

»Fælles for de udvalgte fakturaer er, at BH 

er enig i fakturaens datering, at fakturaen 

er modtaget som anført af E, at BH ikke har 

materielle indvendinger mod det fakture-

rede beløb, og at fakturabeløbet er sat til 

betaling og rent faktisk trukket på BH’s 

konto senest på den sidste rettidige beta-

lingsdato (forfaldsdatoen, eventuelt ud-

skudt til førstkommende bankdag), men 

hvor E først har modtaget betalingen den 

næstkommende hverdag eller senere. 

Fakturanr. [1] 

Faktura [1] har et pålydende på kr. 

1.806.414,32. Fakturaen er dateret den 29. 

september 2017 med angivelse af sidste 

rettidige betalingsdato (forfaldsdato) den 

29. oktober 2017, der var en søndag. 

Fakturaen blev modtaget den 29. septem-

ber 2017. 

Fakturabeløbet er debiteret på BH’s konto 

fredag den 27. oktober 2017, som var sid-

ste hverdag inden forfaldsdatoen. 

Fakturaen er således debiteret på BH’s 

konto før den sidste rettidige betalingsdato 

(forfaldsdatoen). Beløbet er ifølge E’s oplys-

ninger krediteret E’s konto mandag den 30. 
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oktober 2017, som var første hverdag efter 

forfaldsdatoen. 

Fakturanr. [2] 

Faktura [2] har et pålydende på kr. 

166.927,50. Fakturaen er dateret den 31. 

oktober 2019 med angivelse af sidste retti-

dige betalingsdato (forfaldsdato) den 30. 

november 2019, som var en lørdag. 

Fakturaen blev modtaget den 31. oktober 

2019. 

Fakturabeløbet er debiteret på BH’s konto 

den 2. december 2019, som var første 

hverdag efter forfaldsdatoen. 

Den 30. november 2019 var en lørdag, og 

fakturaen er således debiteret på BH’s 

konto først kommende hverdag, den 2. de-

cember 2019. Beløbet er ifølge E’s oplysnin-

ger krediteret E’s konto 1 dag senere, den 

3. december 2019. 

Fakturanr. [3] 

Faktura [3] har et pålydende på kr. 

119.893,75. Fakturaen er dateret den 30. 

december 2019 med angivelse af sidste ret-

tidige betalingsdato (forfaldsdato) den 13. 

februar 2020, som var en torsdag. 

Fakturaen blev modtaget den 30. december 

2019. Fakturabeløbet er debiteret på BH’s 

konto den 13. februar 2020. 

Fakturaen er således debiteret på BH’s 

konto på den sidste rettidige betalingsdato 

(forfaldsdatoen). Beløbet er ifølge E’s oplys-

ninger krediteret E’s konto 1 dag senere, 

den 14. februar 2020, og dermed efter for-

faldsdatoen. 

Fakturanr. [4] 

Faktura [4] har et pålydende på kr. 

91.577,50. Fakturaen er dateret den 31. 

marts 2020 med angivelse af sidste retti-

dige betalingsdato (forfaldsdato) den 5. 

april 2020), som var en søndag. 

Fakturaen blev modtaget den 31. marts 

2020. 

Fakturabeløbet er debiteret på BH’s konto 

den 6. april 2020, som var første hverdag 

efter forfaldsdatoen. 

Den 5. april 2020 var en søndag, og faktu-

raen er således debiteret på BH’s konto 

først kommende hverdag, den 6. april 

2020. Beløbet er ifølge E’s oplysninger kre-

diteret E’s konto 1 dag senere, den 7. april 

2020. 

Fakturanr. [5] 

Faktura [5] har et pålydende på kr. 

143.810,00. Fakturaen er dateret den 31. 

marts 2020 med angivelse af sidste retti-

dige betalingsdato (forfaldsdato) den 5. 

april 2020, som var en søndag. 

Fakturaen blev modtaget den 31. marts 

2020. 

Fakturabeløbet er debiteret på BH’s konto 

den 6. april 2020 (E side 114), som var før-

ste hverdag efter forfaldsdatoen. 

Den 5. april 2020 var en søndag, og faktu-

raen er således debiteret på BH’s konto 

først kommende hverdag den 6. april 2020. 

Beløbet er ifølge E’s oplysninger krediteret 

E’s konto 1 dag senere, den 7. april 2020. 

BH’s overordnede anbringender 

BH gør overordnet gældende, at »posthus-

reglen« finder anvendelse i parternes kon-

traktforhold. E har anført, at BH’s påstand i 

realiteten angår to selvstændige problem-

stillinger, som isoleret set vedrører dels 

posthusreglen, dels udskydelse af forfalds-

dagen, jf. princippet i gældsbrevslovens § 

5, stk. 2. Efter BH’s opfattelse er det ikke 

så afgørende for vurdering af de 5 faktu-

raer, om man vil formelt vil adskille princip-

pet i gældsbrevslovens § 5, stk. 2 og »post-

husreglen«, eller om posthusreglen skal an-

ses for at vedrøre »bankdage«. Det afgø-

rende er, om betaling skal anses for retti-

dig, hvis betalingen er trukket på BH’s 

konto på (den første bankdag efter) for-

faldsdagen. Hvis man  vil foretage den ad-

skillelse, som E har anført, så gælder 
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gældsbrevslovens § 5, stk. 2, selvstændigt 

for retsforholdet mellem parterne. 

BH’s betalingsforpligtelse 

BH’s betalingsforpligtelse følger af AB 92 § 

22, stk. 1-11. Parterne har som en del af 

kontraktgrundlaget foretaget en række mo-

difikationer til AB 92 § 22, hvilke fremgår af 

Byggesagsbeskrivelsen (»BSB«). 

Det fremgår af BSB, modifikation til AB § 

22, stk. 1, at »Entreprenørens fakturaer 

skal betales af bygherren senest 30 kalen-

derdage efter modtagelsen, såfremt de op-

fylder bygherrens formelle krav til udform-

ning af faktura. Bygherren skal jf. stk. 11 

betale det beløb, der på byggepladsen er 

ydet kontraktmæssige arbejder og materia-

ler for.« 

Det følger videre af AB § 22, stk. 11, at de 

30 dage er løbedage. I tilfælde af for sen 

betaling skal BH dermed svare rente fra 

modtagelsesdatoen og frem til betaling af 

fakturaens hovedstol inkl. renter, jf. rente-

lovens § 3, stk. 1 og 2. Videre fremgår det 

af BSB’en, at fakturering skal ske i henhold 

til bekendtgørelse om elektronisk afregning 

med offentlige myndigheder nr. 991 af 7. 

oktober 2004. 

Dette betyder i praksis, at når BH modtager 

en elektronisk faktura, har BH fra dag 1 

(modtagelsesdagen) til og med dag 30 (for-

faldsdagen) til at debitere beløbet som an-

ført på fakturaen, hvis fakturaen i øvrigt 

kan godkendes til betaling, jf. rentelovens § 

3, stk. 3. 

Bekendtgørelse om elektronisk afregning 

med offentlige myndigheder nr. 991 af 7. 

oktober 2004 er erstattet af bekendtgørelse 

nr. 206 af 11. marts 2011. Bekendtgørelsen 

er fastsat i henhold til lovbekendtgørelse 

nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige beta-

linger og pålægger offentlige myndigheder 

at sende og afregne fakturaer elektronisk, 

ligesom fakturaer til det offentlige skal sen-

des elektronisk, jf. 2011-bekendtgørelsen 

§§ 1, stk. 1 og 5, stk. 1. 

Betaling af fakturaer til staten skal ske 

elektronisk ved bankoverførsel fra statens 

bankkonto til fakturaudstederens bank-

konto. 

Som statslig institution anvender BH’s sta-

tens fakturerings- og betalingssystem (Na-

vision Stat) til håndtering af fakturaer. Sy-

stemet er opsat således, at betaling sker 

ved træk på statens bankkonto på sidste 

rettidige betalingsdag (forfaldsdagen), hvis 

fakturaen i øvrigt er godkendt til betaling…. 

Systemet er fælles for statslige betalinger, 

og efter det foreliggende anvender andre 

offentlige bygherrer tilsvarende systemer 

med lignende opsætninger, hvor betaling 

sker ved træk på myndighedens konto på 

forfaldsdagen. 

»Posthusreglen« finder anvendelse i kon-

traktforholdet til E 

E har gjort gældende, at det ældre obligati-

onsretlige princip om »pengeskyld er brin-

geskyld« finder anvendelse i parternes kon-

traktforhold, og at dette princip ikke er fra-

veget ved aftale. Det er BH ikke enig i. BH 

gør gældende, at det følger af den alminde-

lige retsorden, at »posthusreglen« finder 

anvendelse i kontraktforholdet til E. Det er 

ikke en betingelse for anvendelse af reglen, 

at den er konkret aftalt mellem parterne. 

Den omstændighed, at der mellem parterne 

er aftalt 30 løbedage har isoleret set ingen 

betydning for vurderingen af, om BH’s be-

taling er foretaget rettidigt. Det afgørende 

er, om det er debiteringstidspunktet eller 

krediteringstidspunktet på parternes re-

spektive bankkonti, der er bestemmende 

for, hvornår betaling er sket. 

Historisk har udgangspunktet i dansk ret 

været princippet om, at »pengeskyld er 

bringeskyld«, hvilket også blev lovfæstet 

med gældsbrevslovens § 3 i 1938. Dette 

princip indebærer, at rettidig betaling har 

fundet sted, hvis kreditor har pengene i 

hænde inden for en af kreditor nærmere 

fastsat dato. I nutidig kontekst ville det ved 

bankoverførsler indebære, at beløbet skal 

være krediteret kreditors bankkonto. Dette 
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er ikke længere retstilstanden. I dag er 

retstilstanden ved betalingsoverførsler mel-

lem banker, at betalingens rettidighed vur-

deres efter det tidspunkt, hvor beløbet er 

trukket på debitors bankkonto (»posthus-

reglen« eller »pengeinstitutreglen«). Denne 

retstilstand er kodificeret i betalingslovens 

§ 107, 2. pkt., og er fast antaget i den juri-

diske teori. 

Betalingslovens § 107, der er præceptiv, jf. 

lovens § 6, regulerer betalingers rettidighed 

i forbindelse med elektroniske overførsler. 

Betalingslovens § 107 lyder således: 

»Er en betaling udeblevet eller forsinket un-

der omstændigheder som nævnt i § 104, 

stk. 1 og 2, eller § 105, stk. 1 og 2, kan 

misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund 

gøres gældende over for betaleren, bortset 

fra krav på rente. Er beløbet debiteret beta-

lerens konto, er betaling sket med frigø-

rende virkning for betaleren« [Min under-

stregning] 

Betalingslovens § 107, 2. pkt. skal ikke for-

stås som en begrænsning af anvendelses-

området for »posthusreglen« til de situatio-

ner, der er reguleret i § 107, 1. pkt. Tværti-

mod udtrykker § 107, 2. pkt. den alminde-

lige regel for alle betalinger, der sker ved 

bankoverførsler. Det samme følger af pen-

geinstitutternes aftale om det fælles indbe-

talingssystem. 

Fra litteraturen kan der navnlig henvises til 

Susanne Karstoft, Betalingsloven med kom-

mentarer, side 839 ff og til Torsten Iversen 

i Obligationsret 1. del, 6. udgave, 2019, 

side 197, hvor sidstnævnte anfører føl-

gende: 

»Når reglerne i betalingsloven, pengeinsti-

tutternes aftale om det fælles indbetalings-

system eller Nets’   kreditorregler for indbe-

talingskort finder anvendelse, bliver det 

helt uinteressant at søge at fastlægge det 

nærmere opfyldelsessted for betalingen. De 

nye regler og aftaler har i meget vidt om-

fang overflødiggjort bestemmelsen i GBL 

§ 3, der er fra 1938, og de i medfør af be-

stemmelsen udviklede antagelser om f.eks. 

betalingstid mv. I dag, hvor langt de fleste 

betalinger gennemføres som elektroniske 

transaktioner, er der heller ikke længere 

behov for en særlig lovregel, der giver debi-

tor adgang til at foretage indbetaling til et 

pengeinstitut. Denne særlige regel - ofte 

kaldet »pengeinstitutreglen« - er fastslået i 

TL §§ 42 a, 42 h, 42 n og 47, stk. 2, KAL § 

25 og FAL § 15, stk. 1. Ingen af disse be-

stemmelser er blevet formelt ophævet efter 

gennemførelsen af den for betaleren gunsti-

gere regel i BTL § 107, 2. pkt.« 

Den beskrevne retstilstand er en naturlig 

konsekvens af den praktiske virkelighed i 

samfundet, og det ville være meget sær-

egent at insistere på, at betalinger til entre-

prenører under aftaler reguleret af AB 92, 

der sker ved bankoverførsler, skal reguleres 

af en regel om »pengeskyld er bringeskyld« 

(gældsbrevslovens § 3) i stedet for 

»posthusreglen« (betalingslovens § 107, 2. 

pkt.). 

Betalingsloven trådte i kraft den 1. januar 

2018. Som anført udtrykker betalingslovens 

§ 107, 2. pkt. en kodificering af posthus-

reglen. Denne regel fandt dermed også an-

vendelse i 2017, og omfatter derfor også 

betalingen af faktura 

[1] (jf. BH’s påstand nr. 1). 

Der kan herved også henvises til, at Finans-

ministeriet i 2009 nedsatte en arbejds-

gruppe i Økonomistyrelsens regi, der havde 

til formål at analysere offentlige betalings-

systemer med henblik på sikring af rettidig 

betaling af fakturaer fremsendt til offentlige 

myndigheder. Arbejdsgruppen har i Rapport 

af november 2010 om »Sikring af rettidig 

betaling« angivet »posthusreglen« som den 

sædvanlige ved betaling af fakturaer hos 

offentlige myndigheder. Det følger således 

af rapportens side 13, at: »Den mest an-

vendte regel for rettidig betaling af faktu-

raer hos de offentlige myndigheder skønnes 
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at følge »posthusreglen«. Hvis forfaldsda-

toen ikke er en bankdag, anses rettidig be-

taling at være sket efter »posthusreglen«, 

hvis pengene trækkes på debitors konto 

førstkommende bankdag herefter.« 

Og tilsvarende i rapporten på side 53, pkt. 

4.3.2, at: 

»Ved rettidig betaling forstås, at e-faktu-

raen betales på forfaldsdagen. Betalingen 

opfattes som rettidigt, hvis fakturabeløbet 

anvises til leverandøren på forfaldsdagen, 

hvis forfaldsdagen er en bankdag eller 

førstkommende bankdag herefter« 

Denne forståelse af »rettidig betaling« sva-

rer til BH’s anbringender i denne sag og un-

derbygger eksistensen af posthusreglen 

også før betalingsloven trådte i kraft i 2018. 

For BH’s betaling af fakturaer gælder det, 

ligesom for øvrige statslige myndigheder, 

der anvender det fællesstatslige betalings-

system, samt formodentlig mange andre 

(offentlige) institutioner, at det statslige IT-

system sædvanligvis og pr. automatik sæt-

ter debiteringen på statens bankkonto til 

den sidste rettidige betalingsdato (forfalds-

dagen). 

Såfremt voldgiftsretten måtte finde, at der 

herved betales for sent, vil det få meget 

betydelige konsekvenser for offentlige myn-

digheders retspostion i forhold til allerede 

foretagne betalinger og fremtidige beta-

lingstilrettelæggelse. 

I en utrykt kendelse afsagt den 7. april 

2020 (VBA sag C-14142) fandt voldgiftsret-

ten, at betaling først var sket, når beløbet 

er kommet frem til kreditor, uanset om for-

faldsdatoen er en bankdag eller ej. Sagens 

faktum vedrørende rentebetaling var i prin-

cippet lig faktum i nærværende sag. BH fin-

der, at kendelsen er forkert. 

Den ene af de fem fakturaer er betalt retti-

digt, jf. gældsbrevslovens § 5, stk. 2 

Hvis voldgiftsretten måtte komme frem til, 

at »posthusreglen« ikke finder anvendelse i 

kontraktforholdet mellem BH og E, gør BH 

subsidiært gældende, at faktura [1] (BH’s 

påstand nr. 1) er betalt rettidigt, jf. gælds-

brevslovens § 5, stk. 2.« 

E har procederet i overensstemmelse med 

sit sammenfattende processkrift af 2. marts 

2021, hvori er anført bl.a.: 

»E gør gældende, at der ikke er holdepunk-

ter for den af BH hævdede opfattelse. 

Dansk rets almindelige regel, som ikke er 

fraveget ved parternes aftale, er, at beta-

ling for at være rettidig skal være til rådig-

hed for kreditor senest på den sidste retti-

dige betalingsdag, og posthusreglen finder 

således ikke anvendelse mellem parterne, 

jf. nærmere … nedenfor. Og der sker ikke 

udskydelse af betalingsfristen som følge af, 

at den sidste rettidige betalingsdag falder i 

en weekend eller på en helligdag, jf. nær-

mere … nedenfor. 

Uanset synspunkterne om posthusreglen og 

om spørgsmålet om udskydelse af beta-

lingsfristen gælder i denne sag, hvor debi-

tor er en offentlig myndighed, at parternes 

aftaleforhold er underlagt de begrænsnin-

ger, som følger af rentelovens regler vedrø-

rende offentlige myndigheders aftaleindgå-

else og det til grund herfor liggende direktiv 

2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæm-

pelse af forsinket betaling i handelstransak-

tioner. Den af BH hævdede 

retsstilling er uforenelig med rentelovens 

regler og i strid med EU-retten og bør for-

kastes også med henvisning hertil. Herom 

henvises til bemærkningerne … nedenfor. 

De af delforhandlingen omfattede fakturaer 

For de fem fakturaer, som BH har udvalgt 

til prøvelsen, og for 113 yderligere faktu-

raer gælder, at BH har meddelt, at styrel-

sen giver afkald på andre indsigelser, end 

at der med henvisning til posthusreglens 

anvendelse (og eventuel udskydelse som 

følge af weekend eller helligdag) er sket 

rettidig betaling. I alt er der dermed 118 
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fakturaer, for hvilke der ikke foreligger an-

dre spørgsmål end dem, som er genstand 

for delforhandlingen den 9. marts 2021. 

En gennemgang af de 118 fakturaer viser, 

at de kan inddeles i tre kategorier som an-

ført nedenfor. Der henvises til oplysnin-

gerne i det for E udarbejdede støttebilag, 

som blev fremsendt til Voldgiftsnævnet den 

27. februar 2021. 

Kategori 1: (53 fakturaer) 

Fakturaer med angivet sidste betalingsdato, 

der faldt i en weekend eller på en helligdag, 

og hvor betaling er sket ved debitering af 

BH’s konto den sidste hverdag før weeken-

den eller helligdagen. 

Faktura [1], jf. E’s påstand (i) er omfattet 

af kategori 1. Den angivne forfaldsdato for 

faktura [1] er søndag den 29. oktober 

2017. Betalingen blev debiteret BH’s konto 

fredag den 27. oktober 2017, og beløbet 

var til rådighed på E’s konto mandag den 

30. oktober 2017. 

For fakturaer i kategori 1 foreligger både 

spørgsmål om anvendelse af posthusreglen 

og spørgsmål om udskydelse af sidste retti-

dige betalingsdato på grund af week-

end/helligdag. 

For at BH’s påstand om, at der er sket retti-

dig betaling, kan tages til følge, for så vidt 

angår fakturaer i kategori 1, skal BH have 

medhold i, (a) at posthusreglen finder an-

vendelse, eller (b) at sidste rettidige beta-

lingsdag, hvis den falder i en weekend eller 

på en helligdag, udskydes til førstkom-

mende hverdag. Opnår BH ikke medhold på 

et af disse punkter (eller begge), bør E’s 

påstand (i) tages til følge. 

Kategori 2: (14 fakturaer) 

Fakturaer med angivet sidste betalingsdato, 

der faldt i en weekend eller på en helligdag, 

og hvor betaling er sket ved debitering af 

BH’s konto den første hverdag efter week-

enden eller helligdagen. 

Faktura [2], [4] og [5], jf. E’s påstande (ii), 

(iv) og (v) er omfattet af kategori 2. For 

faktura [2] er den angivne forfaldsdato lør-

dag den 30. november 2019. Betalingen 

blev debiteret BH’s konto mandag den 2. 

december 2019, og beløbet var til rådighed 

på E’s konto tirsdag den 3. december 2019. 

For både faktura [4] og [5] er den angivne 

forfaldsdato søndag den 5. april 2020. Be-

talingen blev for begge fakturaer debiteret 

BH’s konto mandag den 6. april 2020, og 

beløbet var til rådighed på E’s konto tirsdag 

den 7. april 2020. 

For fakturaer i kategori 2 foreligger både 

spørgsmål om anvendelse af posthusreglen 

og spørgsmål om udskydelse af sidste retti-

dige betalingsdato på grund af week-

end/helligdag. 

For at BH’s påstand kan tages til følge, for 

så vidt angår fakturaer i kategori 2, skal BH 

have medhold i, (a) at posthusreglen finder 

anvendelse, og (b) at sidste rettidige beta-

lingsdag, hvis den falder i en weekend eller 

på en helligdag, udskydes til førstkom-

mende hverdag. Opnår BH ikke medhold på 

begge punkter, bør E’s påstand (ii), (iv) og 

(v) tages til følge. 

Kategori 3: (51 fakturaer) 

Fakturaer med angivet sidste betalingsdato, 

der faldt på en hverdag, og hvor betaling er 

sket ved debitering af BH’s konto den på-

gældende hverdag. 

Faktura [3], jf. E’s påstand (iii), er omfattet 

af kategori 3. Den angivne forfaldsdato for 

faktura [3] er torsdag den 13. februar 

2020. Betalingen blev debiteret BH’s konto 

torsdag den 13. februar 2020, og beløbet 

var til rådighed på E’s konto fredag den 14. 

februar 2020. 

For fakturaer i kategori 3 foreligger alene 

spørgsmål om anvendelse af posthusreglen. 

For at BH’s påstand kan tages til følge, for 

så vidt angår fakturaer i kategori 3, skal BH 
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have medhold i, at posthusreglen finder an-

vendelse. Opnår BH ikke medhold heri, bør 

E’s påstand (iii) tages til følge. 

Som det fremgår foran, er der i alt 67 fak-

turaer med angivet forfaldsdato i en week-

end eller på en helligdag. En gennemgang 

viser, at BH, for så vidt angår 53 af de 67 

fakturaer, foretog betaling (ved debitering 

af BH’s konto) på den sidste hverdag før 

weekenden eller helligdagen, mens BH, for 

så vidt angår 14 af de 67 fakturaer, foretog 

betaling (ved debitering af BH’s konto) på 

den første hverdag efter weekenden eller 

helligdagen. 

Det anførte viser, at BH’s egen praksis, 

hvor sidste rettidige betalingsdag falder i en 

weekend eller på en helligdag, er at fore-

tage betaling (ved debitering af styrelsens 

konto) før den pågældende weekend eller 

helligdag. At det forholder sig sådan, frem-

går nu også udtrykkelig af det … fremlagte 

notat af 26. februar 2021 fra BH (fremlagt 

med BH’s sammenfattende processkrift): 

»I forhold til, at en forfaldsdato ligger på en 

søndag, så er lørdag/søndag og helligdage 

ikke bankdage, der kan kun udbetales på 

bankdage, derfor vil udbetaling i sådanne 

tilfælde skulle ske seneste på bankdag op 

til forfaldsdato.« 

For to af de 118 fakturaer gælder, at de er 

udstedt med en betalingsfrist på fem kalen-

derdage. Det drejer sig om faktura [4] og 

[5], der indgår som to af de fem fakturaer, 

BH har udvalgt til prøvelsen (begge i kate-

gori 2). 

Baggrunden for, at de to fakturaer har en 

betalingsfrist på fem kalenderdage, er, at 

de erstattede tidligere udstedte fakturaer 

(udstedt med sædvanlig betalingsfrist på 30 

kalenderdage), som efter aftale blev kredi-

teret af E, jf. herved pkt. 3.3 i E’s proces-

skrift af 6. februar 2021. 

Parternes aftalegrundlag 

BH’s betalingsforpligtelse følger af det af 

styrelsen udarbejdede udbudsmateriale, 

som hviler på AB 92, men med et antal mo-

difikationer, som fremgår af BH’s særlige 

betingelser til AB 92 i byggesagsbeskrivel-

sen (BSB). 

Af betydning for nærværende sag er modifi-

kationen til AB 92, § 22, stk. 1, hvoraf 

fremgår: 

»Entreprenørens fakturaer skal betales af 

bygherren senest 30 kalenderdage efter 

modtagelsen, såfremt de opfylder bygher-

rens formelle krav til udformning af fak-

tura.« 

Af BSB fremgår endvidere (ligeledes eks-

trakt side 64), at fakturering skal ske i hen-

hold til bekendtgørelse nr. 991 af 7. okto-

ber 2004 om elektronisk afregning med of-

fentlige myndigheder. Denne bekendtgø-

relse var på tidspunktet for indgåelse af af-

talen afløst af bekendtgørelse nr. 206 af 11. 

marts 2011 om elektronisk afregning med 

offentlige myndigheder, og aftalevilkåret 

må på den baggrund forstås som en hen-

visning til 2011-bekendtgørelsen. 

2011-bekendtgørelsen indeholder ingen 

henvisning til posthusreglen eller andet, 

som kan støtte BH’s opfattelse, og det gæl-

der i øvrigt også for den tidligere bekendt-

gørelse fra 2004. Tværtimod gælder, at det 

fremgår af 2011- bekendtgørelsen (§ 3, 

stk. 1; materialesamling side 60), at ved 

afgivelse af en ordre eller rekvisition er of-

fentlige myndigheder forpligtet til at oplyse 

om bl.a. »myndighedens politik vedrørende 

kredittid, dvs. hvilke kredittider myndighe-

den normalt accepterer«. 

Heller ikke BH’s nyere standardvilkår, der 

knytter sig til AB 18 (»Entrepriseaftale på 

AB18-projekter«..), indeholder angivelse af, 

at posthusreglen efter BH’s opfattelse skal 

finde anvendelse. 

For en sikkerheds skyld bemærkes, at vil-

kåret om 30 kalenderdage betyder, at en 

faktura, der er udstedt eksempelvis den 1. 
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marts, vil have sidste rettidige betalings-

dato den 31. marts (idet marts måned har 

31 dage). 

»Dag 1« af de 30 kalenderdage er dermed 

den 2. marts, og »dag 30« er den 31. 

marts. E forstår det sådan, at der er enig-

hed mellem parterne herom, men bemær-

ker, at BH’s bemærkninger i sammenfat-

tende processkrift, pkt. 34, er upræcise: 

Modtagelsesdagen er ikke »dag 1«, men 

»dag 0«. 

De 30 kalenderdage er løbedage. Konse-

kvensen heraf er, at hvor BH ikke har betalt 

rettidigt, skal morarente beregnes fra for-

faldsdatoen (datoen for BH’s modtagelse af 

fakturaen) og ikke først fra sidste rettidige 

betalingsdag. Der er enighed mellem par-

terne herom, jf. BH’s sammenfattende pro-

cesskrift, pkt. 33. 

Posthusreglen finder ikke anvendelse 

Det er den almindelige regel i dansk ret, at 

en betaling for at være rettidig skal være 

kreditor i hænde inden udløb af den aftalte 

betalingsfrist. Reglen er kodificeret i gælds-

brevslovens § 3, og den gælder for al pen-

geskyld, medmindre reglen konkret er fra-

veget ved aftale mellem parterne eller ved 

lov. 

Reglen er ikke fraveget ved parternes af-

tale, jf. gennemgangen i afsnit 4 foran. 

På et antal områder er reglen fraveget ved 

lov. Det gælder for betaling af leje (lejelo-

vens § 32, erhvervslejelovens § 42 og al-

menlejelovens § 43), betaling af pante-

brevsydelser (tinglysningslovens § 42 a), 

betaling i henhold til kreditaftaler (kreditaf-

talelovens § 25) samt betaling af forsik-

ringspræmier (forsikringsaftalelovens § 15). 

Disse bestemmelser fastslår, at betaling 

skal anses for rettidig, hvis der er sket ind-

betaling til et pengeinstitut inden for den 

aftalte betalingsfrist, uanset at betalingen 

først krediteres modtagerens konto på den 

næstfølgende hverdag eller senere (post-

husreglen). 

Reguleringen på disse områder er begrun-

det i særlige hensyn til forbrugere eller i, at 

konsekvenserne af at anse en kort beta-

lingsoverskridelse for misligholdelse må an-

ses for uproportionale, herunder med risiko 

for ophævelse af lejeforhold, forfald af sam-

let gæld, bortfald af forsikringsdækning 

m.v. For så vidt angår bestemmelserne i 

kreditaftaleloven og forsikringsaftaleloven, 

gælder, at de er præceptive i forbrugerfor-

hold, men fravigelige i erhvervsforhold, jf. 

kreditaftalelovens § 7, stk. 2, og forsik-

ringsaftalelovens § 17. 

Herudover gælder, at det offentlige, i hvert 

fald på visse områder, anerkender posthus-

reglen, for så vidt angår borgernes betalin-

ger til det offentlige, jf. herved også pkt. 80 

i BH’s svarskrift med omtale af skatter og 

afgifter. 

BH’s synspunkt er tilsyneladende, at den 

særlige regulering, der er indført på de 

foran nævnte områder, har den konse-

kvens, at posthusreglen generelt har for-

trængt princippet i gældsbrevslovens § 3 

som dansk rets almindelige regel. 

Denne opfattelse savner holdepunkter. 

Retsstillingen er som anført foran, at den 

almindelige regel, som er kodificeret i 

gældsbrevslovens § 3, gælder for al penge-

skyld, medmindre reglen konkret er frave-

get ved aftale mellem parterne eller ved 

lov. At dette er tilfældet, bekræftes af den 

særlige lovregulering, der er indført på en-

kelte områder, hvor der gælder særlige 

hensyn. Sådanne særlige hensyn foreligger 

ikke ved en bygherres (herunder BH’s) be-

talinger for entreprisearbejder, hvor forsin-

ket betaling alene udløser pligt til betaling 

af morarente. 

Der kan endvidere henvises til, at det har 

været til overvejelse, om der i renteloven 

burde foretages generel regulering af 

spørgsmålet om, hvad der skal anses for 

rettidig betaling, jf. betænkning nr. 

1161/1989 om renteloven afgivet af en af 

Justitsministeriet nedsat arbejdsgruppe 
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med den opgave at »gennemgå de proble-

mer, som lov om renter ved forsinket beta-

ling m.v. har givet anledning til i praksis«. 

Arbejdsgruppen henviste til reglerne i ting-

lysningslovens § 42 a og lejelovens § 32 og 

anførte, at »[i] den hidtidige lovgivning er 

denne regel imidlertid kun gennemført på 

afgrænsede områder, hvor misligholdelses-

virkningerne er særligt alvorlige, medens 

en ændring af hovedreglen i gældsbrevslo-

vens § 3, stk. 1, ikke er overvejet på mere 

almene områder […]«. Arbejdsgruppens an-

befaling var ikke at indføre en generel regel 

i renteloven. 

På det entrepriseretlige område gælder i 

overensstemmelse med dansk rets almin-

delige regel, at betaling skal foretages, så-

ledes at skyldige beløb er entreprenøren i 

hænde inden udløb af den aftalte betalings-

frist. Der kan f.eks. henvises til Mogens 

Hansen m.fl., AB 92 for praktikere, 1993, 

side 83, og Erik Hørlyck, Entreprise, AB 18 

med kommentarer, 8. udgave, 2019, side 

364. 

Der henvises tillige til den voldgiftskendelse 

af 7. april 2020, …, og som er udtryk for 

gældende ret. 

BH gør gældende …, at styrelsen »anvender 

statens fakturerings- og betalingssystem 

opsat på den måde, at betaling trækkes på 

BH’s konto på den sidste rettidige beta-

lingsdag«, samt at »[d]ette system anven-

des helt standardmæssigt i statens bygge- 

og anlægssager«. 

E har selvsagt ikke noget grundlag for at 

udtale sig om, hvad der er praksis hos BH, 

men det anførte forekommer overraskende. 

Af den af Moderniseringsstyrelsen udarbej-

dede vejledning af 19. december 2019 om 

betalingsformidling i Navision Stat 9.4, som 

er det af staten anvendte økonomistyrings-

system, fremgår følgende (side 91; eks-

trakt side 88) under overskriften »Beta-

lingsdato«: 

»Datoen, der står i feltet, er lig med for-

faldsdato, der svarer til den dag, betalingen 

hæves fra bankkontoen. 

Bemærk: Skal betalingen være på kreditors 

konto på forfaldsdatoen, skal du registrere 

fakturaen med en bogføringsdato der sva-

rer til en dag før den dato, der står anført 

på fakturaen. Ved udlandsbetalinger skal 

forfaldsdatoen være op til fire dagen før, 

hvis du skal være sikker på, at den er på 

kontoen.« 

Det anførte viser, at Moderniseringsstyrel-

sen (i dag Økonomistyrelsen), der er den 

ansvarlige ressortmyndighed på betalings-

området, er på det rene med, at det ved 

stillingtagen til betalingsdato er påkrævet, 

at betaleren forholder sig til, om aftale-

grundlaget forudsætter, at betalingen skal 

være kreditor i hænde inden for den aftalte 

betalingsfrist (dansk rets almindelige re-

gel), eller om det er tilstrækkeligt, at belø-

bet er debiteret betalerens konto på den 

sidste rettidige betalingsdag. 

Hvis BH, som den gør gældende, har truffet 

det valg at anvende posthusreglen konse-

kvent, er der tale om forkert regelanven-

delse og en tilsidesættelse af den anvis-

ning, der er givet i vejledningen til, at myn-

digheden må forholde sig til, hvad der kon-

kret er aftalt vedrørende betaling. Det an-

førte viser også, at den »praksis«, som BH 

påberåber sig, ikke er udtryk for en generel 

statslig praksis. Som anført under afsnit 4 

foran indeholder BH’s aftalevilkår, herunder 

fravigelser til AB 92 og AB 18, heller ingen 

henvisning til denne »praksis«. 

BH’s henvisning til bestemmelsen i beta-

lingslovens § 107 hviler på en fejlopfat-

telse. 

Af bestemmelsens 2. pkt. fremgår, at »[e]r 

beløbet debiteret betalerens konto, er beta-

ling sket med frigørende virkning«. Styrel-

sen gør gældende (sammenfattende pro-

cesskrift, pkt. 39), at det følger heraf, at en 

betaling skal anses for rettidig, når den er 
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debiteret debitors konto på datoen for sid-

ste rettidige betaling. 

Bestemmelsen i betalingslovens § 107 dre-

jer sig imidlertid ikke om, hvornår der skal 

foretages betaling, men om forsinkelses- og 

forsendelsesrisiko. Bestemmelsen fritager 

betaleren for ansvar i tilfælde af, at en be-

taling udebliver eller forsinkes (på grund af 

forhold, der ikke skyldes debitor). Det 

fremgår klart af bestemmelsens 1. pkt., der 

henviser til betalinger, der er »udeblevet el-

ler forsinket under omstændigheder som 

nævnt i § 104, stk. 1 og 2, eller § 105, stk. 

1 og 2«. I disse tilfælde, hvor det altså ikke 

skyldes debitors forhold, at en betaling 

udebliver eller forsinkes, er kreditor afskå-

ret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser 

gældende. Det gælder imidlertid ikke - som 

det udtrykkelig fremgår af bestemmelsen - 

krav om rente (hvad der udgør yderligere 

bekræftelse på, at bestemmelsen ikke re-

gulerer, hvad der skal anses for rettidig be-

taling). 

Bestemmelsen i § 107, 2. pkt., om betaling 

med frigørende virkning for debitor hviler 

på den forudsætning, at debitor har betalt 

rettidigt. Hvad der udgør rettidig betaling, 

reguleres ikke af betalingsloven, men af 

parternes aftalegrundlag og dansk rets al-

mindelige regler. 

BH citerer Torsten Iversen (Obligationsret, 

1. del, 6. udgave, 2019), jf. pkt. 42 i styrel-

sens sammenfattende processkrift. Det af 

Torsten Iversen anførte støtter ikke BH’s 

opfattelse, men bekræfter det af E anførte, 

jf. det på side 196-97 anførte: 

»BTL § 107, 2. pkt., hjælper ikke den debi-

tor, der har betalt for sent, idet ordene 

»med frigørende virkning« forudsætter, at 

betalingen er rettidig. Initierer debitor først 

betalingstransaktionen efter betalingsfri-

stens udløb, bliver han nok frigjort for det 

betalte beløb, da han ikke skylder dette 

længere, men kreditor har krav på mora-

renter efter de derom gældende regler.« 

Ingen udskydelse på grund af weekend eller 

helligdag 

Henset til sagens faktiske omstændigheder 

er det overraskende, at BH gør gældende, 

at der bør ske udskydelse af betalingsfri-

sten, hvor sidste rettidige betalingsdato fal-

der i en weekend eller på en helligdag. 

For det første viser en gennemgang af fak-

turaerne i sagen, at BH i almindelighed har 

foretaget betaling (ved debitering af styrel-

sens konto) før den pågældende weekend 

eller helligdag. Det er tilfældet for 53 ud af 

de 67 fakturaer (79%), hvor sidste rettidige 

betalingsdato faldt i en weekend eller på en 

helligdag, jf. afsnit 3 foran. 

For det andet har BH nu erklæret som sin 

opfattelse, at hvor sidste rettidige beta-

lingsdato falder i en weekend eller på en 

helligdag, skal betaling ske (ved debitering 

af BH’s konto) før den pågældende week-

end eller helligdag, jf. 

BH’s notat af 26. februar 2021 (bilag 130; 

citeret i pkt. 3.4 foran). 

Et synspunkt om en statslig praksis om ud-

skydelse, hvor sidste rettidige betalingsdato 

falder i en weekend eller på en helligdag, 

modsiges i øvrigt også Moderniseringssty-

relsens vejledning af 19. december 2019 

om betalingsformidling i Navision Stat 9.4 

(side 20 om »helligdagstabel«; ekstrakt 

side 84). Vejledningen bekræfter, at den al-

mindelige fremgangsmåde er betaling før 

den pågældende weekend eller helligdag. 

På dette grundlag er der ingen anledning til 

videre overvejelser med hensyn til, om reg-

len i gældsbrevslovens § 5, stk. 2, kan 

finde analog anvendelse uden for gælds-

brevslovens anvendelsesområde. Men for 

en sikkerheds skyld bemærkes, at reglen i 

gældsbrevslovens § 5, stk. 2, ikke er udtryk 

for noget almindeligt princip i dansk ret. 

Der henvises herved til forarbejderne til 

gældsbrevsloven af 1938 (lovforslag nr. 15 
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af 19. november 1937), ad de specielle be-

mærkninger til § 5, hvoraf fremgår, som 

følger …: 

»I nugældende Ret findes der ingen almin-

delig Lovregel om, hvornaar en Ydelse skal 

erlægges, naar Forfaldsdagen falder paa en 

Helligdag. Særlige Bestemmelser om Veks-

ler findes i Veksellovens § 72. Det er her 

fastsat, at betaling, naar en Veksel forfalder 

paa en lovbestemt Helligdag, først kan kræ-

ves den følgende Søgnedag, og at Fristen 

for vekselretlige Handlingers Foretagelse 

udstrækkes til den førstkommende Søgne-

dag, hvis Fristens sidste Dag er en Hellig-

dag. Checklovens § 55 indeholder, for saa 

vidt angaar checkretlige Frister, en tilsva-

rende Bestemmelse. Jfr. endvidere den spe-

cielle Regel i Købelovens § 68. I øvrigt an-

tages det nu i Almindelighed for Handelsfor-

holds Vedkommende, at den foregaaende 

Søgnedag bliver Forfaldsdag, naar selve 

Forfaldsdagen er en Helligdag.« 

Som det fremgår, var den almindelige op-

fattelse på daværende tidspunkt, for så vidt 

angår handelsforhold, at betaling måtte ske 

før forfaldsdagen, når denne faldt på en 

helligdag, herunder en søndag (lørdage var 

dengang hverdage). 

At reglen i gældsbrevslovens § 5, stk. 2, 

ikke var udtryk for kodificering af en almin-

deligt antaget regel, illustreres også af en 

gennemgang af tilblivelsen af bestemmel-

sen. 

I det oprindelige forslag i 1937 havde be-

stemmelserne i gældsbrevslovens § 5, stk. 

2 og 3, følgende udformning: 

»Stk. 2. Hvis et Gældsbrevs Forfaldsdag 

falder paa en Helligdag eller paa Grundlovs-

dagen den 5. Juni, udskydes Forfaldsdagen 

til den følgende Søgnedag. Dette gælder 

ogsaa, naar Gældsbrevet lyder paa Betaling 

inden en vis Frist, som udløber paa en Hel-

ligdag eller Grundlovsdagen. 

Stk. 3. Lyder et Gældsbrev paa Betaling i 

(11.) Juni eller (11.) December Termin, 

regnes den 11. som Forfaldsdag, men Beta-

ling, der erlægges senest den 18. i Maane-

den, anses for rettidig. Ved andre Gælds-

breve har Skyldneren kun Løbedage, naar 

det er aftalt.« 

Som det fremgår, regulerer bestemmelsen i 

stk. 3, hvornår debitor ifølge et gældsbrev 

indrømmes løbedage, nemlig 7 løbedage 

ved vilkår om betaling i juni eller december 

termin (samt hvor det i øvrigt måtte være 

aftalt). Af bemærkningerne til det fremsatte 

lovforslag fremgår følgende vedrørende den 

foreslåede bestemmelse i § 5, stk. 3: 

»I Modsætning til den i 2det Stykke inde-

holdte Regel om Helligdage bliver der her 

ikke Tale om nogen Udskydelse af selve 

Forfaldsdagen. Det fastslaas udtrykkelig, at 

den 11. regnes som Forfaldsdag, og at Lø-

bedagene kun har den Betydning, at Beta-

ling, der erlægges inden deres Udløb - 

d.v.s. senest den 18. - anses for rettidig. 

Hvis den 18. er en Søndag, maa Betaling 

for at være rettidig altsaa erlægges den 

17.« 

Forslaget indebar således, at der - i til-

fælde, hvor debitor var indrømmet løbe-

dage, og den sidste løbedag faldt på en 

søndag - ikke skete nogen udskydelse af 

forfaldsdagen. Forholdet omfattedes der-

med ikke af den foreslåede bestemmelse i § 

5, stk. 2, og betaling måtte følgelig for at 

være rettidig erlægges tidligere end den 

sidste løbedag. 

I forbindelse med Rigsdagens behandling af 

lovforslaget ændredes bestemmelsen i 

gældsbrevslovens § 5, stk. 2, sådan at »et 

Gældsbrevs Forfaldsdag« blev udvidet til at 

omfatte »et Gældsbrevs Forfaldsdag eller 

sidste rettidige Betalingsdag«. Konsekven-

sen heraf er, at der - for gældsbreve - sker 

en udskydelse også i tilfælde, hvor debitor 

er indrømmet løbedage, sådan at betaling 

den næstkommende hverdag anses for ret-

tidig, hvor den sidste løbedag falder i en 

weekend eller på en helligdag. I eksemplet 

fra lovforslaget … ville således gælde, at 
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betaling den 19. anses for rettidig, hvis den 

18. er en søndag. 

Forløbet viser imidlertid tydeligt, at bestem-

melsen i gældsbrevslovens § 5, stk. 2, ikke 

var udtryk for en kodificering af en almin-

delig regel, men et valg mellem to mulighe-

der, og at lovgiver traf et andet valg end 

den fremgangsmåde, som gældsbrevskom-

missionen anbefalede, og som ifølge kom-

missionen var udtryk for gældende ret på 

daværende tidspunkt. En konsekvens heraf 

er, at bestemmelsen, som den blev vedta-

get, finder anvendelse for gældsbreve, men 

at der ikke er noget grundlag for at tillægge 

bestemmelsen analog anvendelse for andre 

skyldforhold. 

Det skal fremhæves, at forløbet har særlig 

betydning for (bl.a.) entrepriseretlige for-

hold, idet den kredit, der ydes bygherren, 

er løbedage, jf. AB 92, § 22, stk. 11, og 

ikke en udskydelse af forfaldsdagen. 

At reglen i gældsbrevslovens § 5, stk. 2, 

ikke er udtryk for noget almindeligt princip, 

illustreres yderligere af, at spørgsmålet om 

udskydelse, hvis en frist udløber i en week-

end eller på en helligdag, i lovgivningen er 

reguleret forskelligt på forskellige områder. 

Efter lejeloven, erhvervslejeloven og al-

menlejeloven gælder, at betalingsfristen 

udskydes, hvis lejen forfalder til betaling i 

en weekend eller på en helligdag (jf. lejelo-

vens § 33, stk. 3, erhvervslejelovens § 43, 

stk. 2, og almenlejelovens § 44, stk. 2), 

altså svarende til reglen i gældsbrevslovens 

§ 5, stk. 2. 

Omvendt indeholder f.eks. kreditaftaleloven 

og forsikringsaftaleloven ikke en sådan re-

gel, for så vidt angår betalinger i henhold til 

disse love. 

Med hensyn til løn og lignende gælder 

(uden lovregulering og i overensstemmelse 

med dansk rets almindelige regel), at udbe-

taling for at være rettidig må ske før en 

weekend eller helligdag, hvor sidste retti-

dige betalingsdag falder i en weekend eller 

på en helligdag, jf. Lars Lindencrone Peter-

sen, Renteloven med kommentarer, 5. ud-

gave, 2017, side 71 med henvisning til Hø-

jesterets dom af 10. januar 1921, gengivet 

i UfR 1921, side 231/2. 

Der kan også sammenlignes med lovgivnin-

gens øvrige fristregler i tilfælde, hvor en 

frist udløber i en weekend eller på en hellig-

dag. Også her gælder, at spørgsmålet er 

reguleret forskelligt på forskellige områder. 

Efter forældelsesloven af 2007 gælder (§ 

27, stk. 2), at hvor en frist udløber i en 

weekend eller på en helligdag, udstrækkes 

fristen til den førstkommende hverdag. For-

ældelseslovens regel indebærer en ændring 

i forhold til, hvad der gjaldt efter 1908-lo-

ven (§ 2), jf. herved Sø- og Handelsrettens 

dom af 21. september 1998 gengivet i UfR 

1998, side 1701, der fastslog, at indleve-

ring af stævning en mandag, hvor forældel-

sesfristen udløb den forudgående søndag, 

ikke var rettidig. 

Fra retsplejelovens område kan henvises til 

Højesterets kendelse af 10. januar 2012 

gengivet i UfR 2012, side 1107, hvoraf 

fremgår, at anke første dag efter en hellig-

dag, hvor fristen udløb på den pågældende 

helligdag, var for sent indgivet. Tilsvarende 

følger af Vestre Landsrets kendelse af 24. 

februar 1958 gengivet i UfR 1958, side 

603/2. 

For så vidt angår boafgiftsloven, kan henvi-

ses til Vestre Landsrets kendelse af 5. de-

cember 2003 gengivet i UfR 2004, side 888, 

som fastslog, at der ikke var grundlag for at 

udstrække fristen for indlevering af boopgø-

relse, der udløb en lørdag, til den efterføl-

gende mandag, og at skifteretten derfor var 

berettiget til at opkræve morarente. 

Kreditaftalelovens regel om fortrydelsesret 

(§ 19) indeholder ikke vilkår om udsky-

delse, hvis fristen på 14 kalenderdage udlø-

ber i en weekend eller på en helligdag. 
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Sundhedslovens § 168, stk. 4, foreskriver 

udtrykkelig, at fristen (for indlevering af an-

søgning om tilskud til et lægemiddel købt i 

et andet EU-/EØS-land), hvis den udløber i 

en weekend eller på en helligdag, forkortes 

til den sidste hverdag inden fristens udløb. 

For så vidt angår angivelse af skatter og af-

gifter, sker der udskydelse til »den først-

kommende bankdag«, hvis den sidste retti-

dige angivelsesdag er en banklukkedag, jf. 

opkrævningslovens § 2, stk. 3. 

Gennemgangen bekræfter, at der ikke i 

dansk ret gælder nogen almindelig regel 

svarende til gældsbrevslovens § 5, stk. 2. 

En udskydelse af betalingsfristen, hvor den 

sidste rettidige betalingsdag falder i en 

weekend eller på en helligdag, kræver, at 

det er aftalt mellem parterne, eller at en 

sådan udskydelse er fastsat ved lov på det 

pågældende område. 

Renteloven og EU-retten udelukker BH’s 

standpunkt 

Uanset hvordan man i øvrigt måtte be-

dømme de synspunkter, BH har fremført 

om posthusreglen - og om udskydelse på 

grund af weekend eller helligdag - gælder i 

nærværende sag, hvor debitor er en offent-

lig myndighed, at synspunkterne er ufor-

enelige med ufravigelige regler i renteloven 

og i strid med det til grund for rentelovens 

regler liggende EU-direktiv. 

Af rentelovens § 3 b, stk. 1, fremgår, som 

følger: 

»Angår kravet vederlag i henhold til en af-

tale omfattet af § 1, stk. 4, og er skyldner 

en offentlig myndighed, kan den aftalte be-

talingsfrist ikke være mere end 30 dage 

regnet fra det tidspunkt, da fordringshaver 

har afsendt eller fremsat anmodning om 

betaling.« 

Bestemmelsen i § 1, stk. 4, omfatter bl.a. 

aftaler »mellem en erhvervsdrivende som 

led i dennes erhverv og en offentlig myn-

dighed« (jf. henvisningen i § 3 b, stk. 1, til 

§ 1, stk. 4). 

De nævnte bestemmelser i renteloven im-

plementerer Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 

om bekæmpelse af forsinket betaling i han-

delstransaktioner. Af direktivets artikel 4, 

stk. 3, litra a, nr. i, fremgår følgende: 

»Medlemsstaterne sikrer i forbindelse med 

handelstransaktioner, hvor skyldneren er 

en offentlig myndighed, at a) betalingsfri-

sten ikke overskrider følgende tidsfrister: 

i) 30 kalenderdage efter skyldne-

rens modtagelse af en faktura, eller en til-

svarende betalingsanmodning« 

BH’s opfattelse, som ville indebære en kre-

dittid ud over 30 kalenderdage, er uforene-

lig med rentelovens regel. Herved bemær-

kes tillige, at det fremgår af rentelovens § 

1, stk. 4, at »fordringshavers ret til at 

kræve rente efter forfaldsdagen, jf. §§ 3-4, 

ikke [kan] udelukkes ved aftale, handels-

brug eller anden sædvane«. 

Det fremgår direkte af direktivet, at en re-

gel svarende til posthusreglen er udelukket, 

jf. præambelbetragtning nr. 17: 

»En debitors betaling bør betragtes som 

forsinket, for så vidt angår retten til mora-

renter, når kreditor ikke har det skyldige 

beløb til sin rådighed på forfaldsdatoen, for-

udsat at sidstnævnte har opfyldt sine lovbe-

stemte og aftalemæssige forpligtelser.« 

Tilsvarende fremgår af betænkning 

1535/2012 om gennemførelse af direktivet 

(afgivet af en af Justitsministeriet nedsat 

arbejdsgruppe), jf. side 18 f: 

»For så vidt angår spørgsmålet om hvornår 

en betaling er forsinket, fremgår det af 

præambelbetragtning 17, at en betaling bør 

betragtes som forsinket, når kreditor ikke 

har det skyldige beløb til sin rådighed på 

forfaldsdagen, forudsat at kreditor har op-

fyldt sine lovbestemte og aftalemæssige 

forpligtelser. Efter præambelbetragtningens 

ordlyd synes det afgørende således at 

være, hvornår kreditor kan disponere over 
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beløbet, og ikke hvornår debitor har sendt 

beløbet til kreditor.« 

Bestemmelsen i rentelovens § 3 b skal for-

tolkes direktivkonformt. Direktivets indhold 

kan ikke give anledning til tvivl, men for det 

tilfælde, at BH måtte have særlige syns-

punkter i relation til spørgsmålet om direk-

tivkonform fortolkning, kan tillige henvises 

til notat af 18. maj 2012 fra Erhvervs- og 

Vækstministeriet, der indgår som bilag 6 til 

betænkning 1535/2012 om gennemførelse 

af direktivet. Notatet drejer sig om et andet 

spørgsmål af betydning for implementerin-

gen af direktivet, men indeholder følgende 

bemærkning af mere generel karakter: 

»Den EU-retlige fortolkningsstil tager dog 

udgangspunkt i formålsbetragtninger. Såle-

des lægger EU-Domstolen stor vægt på de 

fortolkede bestemmelsers sigte, navnlig set 

på baggrund af formålsangivelserne i den 

relevante retsakts præambel. EU-bestem-

melser må derfor i almindelighed fortolkes 

på den måde, der giver dem størst mulig 

effektiv virkning.« 

På det således foreliggende grundlag gæl-

der, at den opfattelse, som forfægtes af BH, 

er uforenelig med renteloven og i strid med 

EU-retten. Det gælder såvel synspunktet 

om anvendelse af posthusreglen som syns-

punktet om udskydelse af betalingsfristen, 

hvor den falder i en weekend eller på en 

helligdag. De to synspunkter ville hver især 

føre til en kredittid, der overstiger den 

maksimalt tilladelige frist på 30 kalender-

dage. Imødekommelse af BH’s påstande 

ville være i strid med EU-retten, og BH’s 

opfattelse bør forkastes også med henvis-

ning hertil.« 

4. Aftale- og retsgrundlag 

AB 92, § 22, stk. 1 og stk. 11, har følgende 

indhold: 

»Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren én gang hver måned ret til 

betaling for udført arbejde mv. Bygherren 

skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse 

af anmodningen, jf. stk. 11, betale det be-

løb, der på byggepladsen er ydet kontrakts-

mæssige arbejder og materialer for. 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende for-

rentes fra forfaldsdagen med rentelovens 

rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.« 

Bestemmelsen er en gennemførelse af for-

slag fremsat af Udvalget til revision af »Al-

mindelige Betingelser for arbejder og leve-

rancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 

1972 (AB72)« i betænkning 1993/1246. 

I betænkningen er vedrørende bestemmel-

sen anført bl.a.: 

»Udvalget har mærket sig, at offentlige 

bygherrers administrative procedurer kan 

begrunde aftale om en kortvarig forlæn-

gelse af fristen på 15 arbejdsdage i stk. 1. 

Fristen regnes som nævnt i stk. 11 i løbe-

dage. I løbedagene har bygherren lejlighed 

til at kontrollere arbejdets udførelse og til 

at ekspedere betalingsbegæringen. Løbeda-

gene er rentefrie, såfremt betalingsfristen 

overholdes. I modsat fald beregnes rente 

fra forfaldsdagen, dvs. fra den dag, hvor 

betalingsanmodningen er kommet frem til 

bygherren.« 

Renteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 

13. maj 2014. Af loven fremgår bl.a.: 

»§ 1, … 

Stk. 4. Angår kravet vederlag i henhold til 

aftale om levering af varer eller tjeneste-

ydelser … mellem en erhvervsdrivende som 

led i dennes erhverv og en offentlig myn-

dighed, kan fordringshavers ret til at kræve 

rente efter forfaldsdagen, jf. §§ 3-4, ikke 

udelukkes ved aftale handelsbrug eller an-

den sædvane…. 

Stk. 5. Angår kravet vederlag i henhold til 

en aftale omfattet af stk. 4, og er skyldner 

en offentlig myndighed, kan betalingsfristen 

i § 3 b … ikke fraviges til skade for for-

dringshaver. 

… 
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§ 3. Rente skal betales fra forfaldsdagen, 

hvis denne er fastsat i forvejen. 

… 

§ 3 b. Angår kravet vederlag i henhold til 

en aftale omfattet af § 1, stk. 4, og er 

skyldner en offentlig myndighed, kan den 

aftalte betalingsfrist ikke være mere end 30 

dage fra det tidspunkt, da fordringshaver 

har afsendt eller fremsat anmodning om 

betaling.« 

De ovennævnte bestemmelser er indført 

ved lov nr. 1244 af 18. december 2021, 

som trådte i kraft den 1. marts 2013. Ved 

lovændringen blev Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 

2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i 

handelstransaktioner gennemført. Forud for 

fremsættelsen af lovforslaget (LFF 

2012/14) havde Justitsministeriet nedsat en 

arbejdsgruppe, som skulle overveje og re-

degøre for, hvilke ændringer 

af dansk ret, der var nødvendige for at gen-

nemføre direktivet samt komme med et 

lovudkast med bemærkninger. LFF 2012/14 

var i overensstemmelse med arbejdsgrup-

pens udkast bortset fra enkelte redaktio-

nelle ændringer. 

Af arbejdsgruppens betænkning nr. 

1535/2012 s. 18 er om betalingsforsinkelse 

anført: 

»For så vidt angår spørgsmålet om, hvornår 

en betaling er forsinket, fremgår det af 

præampelbetragtning 17, at en betaling bør 

betragtes som forsinket, når kreditor ikke 

har det skyldige beløb til sin rådighed på 

forfaldsdagen, forudsat at kreditor har op-

fyldt sine lovbestemte og aftalemæssige 

forpligtelser. Efter præampelbetragtningens 

ordlyd synes det afgørende således at 

være, hvornår kreditor kan disponere over 

beløbet, og ikke hvornår debitor har sendt 

beløbet til kreditor. 

… 

For så vidt angår tidspunktet fra hvilket der 

kan kræves betaling af morarenter, fremgår 

det af artikel 3, stk. 3, litra a, at der skal 

betales morarenter fra dagen efter sidste 

rettidige betalingsdag eller udløbet af beta-

lingsfristen, hvis en sådan er fastsat i par-

ternes aftale…« 

Arbejdsgruppen har henvist til direktivets 

artikel 3, der imidlertid ifølge artiklens 

overskrift vedrører transaktioner mellem 

virksomheder. Transaktioner mellem virk-

somheder og offentlige myndigheder er re-

guleret i artikel 4, hvori er anført: 

»1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 

forbindelse med handelstransaktioner, hvor 

skyldneren er en offentlig myndighed, ved 

udløbet af den i stk. 3… fastlagte periode er 

berettiget til morarenter svarende til den 

lovbestemte rente, uden at det er nødven-

digt at fremsende rykkerskrivelse, forudsat 

at 

a) kreditor har opfyldt sine aftale-

mæssige og lovbestemte forpligtelser, og 

b) kreditor ikke har modtaget det 

skyldige beløb rettidigt, medmindre skyld-

neren ikke er ansvarlig for forsinkelsen. 

… 

3. Medlemsstaterne sikrer i forbindelse med 

handelstransaktioner, hvor skyldneren er 

en offentlig myndighed, at 

a) betalingsfristen ikke overskrider følgende 

tidsfrister: 

i) 30 kalenderdage efter modtagelse af en 

faktura eller en tilsvarende betalingsan-

modning… » 

Gældsbrevsloven indeholder følgende be-

stemmelser om betaling af gældsbreve: 

»§ 3. Er der ikke truffet aftale om beta-

lingsstedet, skal betaling erlægges på for-

dringshaverens bopæl, eller, hvis han driver 

forretning, på forretningsstedet…. 

§ 5. … 
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Stk. 2. Hvis et gældsbrevs forfaldsdag eller 

sidste rettidige betalingsdag falder på en 

helligdag eller en lørdag eller på grundlovs-

dagen den 5. juni, udskydes forfaldsdagen, 

henholdsvis sidste rettidige betalingsdag, til 

den følgende søgnedag. Dette gælder også, 

når gældsbrevet lyder på betaling inden en 

vis frist, som udløber på en helligdag eller 

en lørdag eller på grundlovsdagen. 

Stk. 3. Lyder et gældsbrev på betaling i 

(11.) juni eller (11.) december termin, reg-

nes den 11. som forfaldsdag, men betaling 

anses for rettidig, når der erlægges senest 

den 18. i måneden eller, når denne er en 

helligdag eller en lørdag, den følgende søg-

nedag. Ved andre gældsbreve har skyldne-

ren kun løbedage, når dette er aftalt.« 

Betalingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1719 af 27. november 2020 om betalinger, 

angår udstedere af elektroniske penge, ud-

bydere af betalingstjenester og betalings-

modtagere. Loven indeholder bl.a. følgende 

bestemmelser: 

»§ 104. Iværksættes en betalingsordre af 

betaleren, er betalerens udbyder over for 

betaler ansvarlig for direkte tab som følge 

af manglende eller mangelfuld gennemfø-

relse af betalingstransaktionen medmindre 

denne kan bevise, at betalingsmodtagers 

udbyder har modtaget beløbet … 

§ 105. Iværksættes en betalingsordre af 

betaleren via en udbyder af betalingstjene-

ster, skal betalerens kontoførende udbyder 

tilbageføre et beløb svarende til det tab, 

som udbyder har lidt som følge af den 

manglende eller mangelfulde gennemfø-

relse af betalingstransaktionen. 

… 

§ 107. Er en betaling udeblevet eller forsin-

ket under omstændigheder som nævnt i § 

104, stk. 1 og 2, eller § 105, stk. 1 og 2, 

kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den 

grund gøres gældende over for betaleren, 

bortset fra rente. Er beløbet debiteret beta-

lerens konto, er betaling sket med frigø-

rende virkning for betaleren. 

… 

§ 113. Betalerens udbyder skal sikre, at be-

løbet for betalingstransaktionen krediteres 

betalingsmodtagerens udbyders konto se-

nest ved afslutningen af den førstkom-

mende arbejdsdag efter modtagelsestids-

punktet…« 

Betalingsloven er fra 2017 og afløste lov nr. 

385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester 

og elektroniske penge. Bestemmelsen i § 

107 i betalingsloven er ifølge bemærknin-

gerne (LFF 157/2017) identisk med den tid-

ligere § 69 i betalingstjenesteloven. I be-

mærkningerne til bestemmelsen er anført 

(LFF 119/2008): 

»Til § 69 

Direktivet om betalingstjenester regulerer 

ikke forholdet mellem betaler og betalings-

modtager i tilfælde af manglende eller man-

gelfuldt gennemførte betalingstransaktio-

ner. Det foreslås derfor at videreføre lov om 

visse betalingsmidlers regel om forholdet 

mellem betaler og betalingsmodtager i 

disse situationer. 

Det betyder, at hvis en betaling er udeble-

vet eller forsinket under omstændigheder 

som nævnt i forslaget til § 68, stk. 1 og 2, 

kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den 

grund gøres gældende overfor betaleren, 

bortset fra krav på rente. Er der sket debi-

tering på betalers konto, er betaling sket 

med frigørende virkning for brugeren. 

Det vil sige, at selvom betalers udbyder ef-

ter forslaget til § 68, stk. 1, ikke er ansvar-

lig for direkte tab, der skyldes betalings-

modtagers udbyders forhold, vil betaler i 

disse tilfælde ikke lide et tab, fordi betaling 

vil være sket med frigørende virkning for 

brugeren, når der er sket træk på betalers 

konto.« 
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Det Fælles Indbetalings System er udviklet i 

fællesskab af pengeinstitutterne og PBS 

A/S, nu Nets Denmark A/S. Systemet er 

baseret på et »Indbetalingskort«, (FI-kort), 

som kreditor udsteder og sender eller udle-

verer til debitor. Indtil nedlæggelsen af 

posthusene kunne debitor vælge at betale 

på et posthus eller i et pengeinstitut, even-

tuelt ved brug af netbank. Pengeinstitut-

terne har i forbindelse med udviklingen af 

systemet også udviklet et sæt Kreditorreg-

ler for det fælles indbetalingssystem. Disse 

regler indgår i aftalen mellem en erhvervs-

kunde og banken. Af reglerne fremgår bl.a., 

at betalingsdagen er den dag, hvor indbeta-

lingskortet stemples i pengeinstituttet. Sker 

betalingen ved overførsel fra debitors 

konto, er betalingsdagen den dag, debitors 

konto debiteres. Rettidige betalinger, som 

ikke tilbageføres, anses som frigørende be-

taling for debitor. 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Det er voldgiftsrettens opfattelse, at ud-

gangspunktet efter dansk ret forsat i over-

ensstemmelse med gældsbrevslovens § 3 

er, at rettidig betaling foreligger, når beta-

lingen er kommet frem til kreditor på den 

angivne forfaldsdag. AB 92 § 22, stk. 11, jf. 

stk. 1, må forstås i overensstemmelse her-

med. 

Parterne har aftalt AB 92 med den ændring, 

at der tilkommer BH en betalingsfrist på 30 

kalenderdage i stedet for 15 arbejdsdage 

som angivet i § 22, stk. 1. Udgangspunktet 

er herefter, at BH skal betale rente, såfremt 

betalingen er kommet frem til E senere end 

30 kalenderdage efter, at BH har modtaget 

fakturaen fra E. 

Ad fakturanr. [2] (påstand 2), fakturanr. 

[4] (påstand 4) og fakturanr. [5] (påstand 

5) 

Fælles for de 3 fakturaer er, at forfaldsda-

gen var enten en lørdag eller en søndag, og 

at betalingen derfor blev debiteret BH’s 

konto den efterfølgende hverdag. BH har 

med henvisning til gældsbrevslovens § 5, 

stk. 2, anført, at i tilfælde, hvor forfaldsda-

gen falder i en weekend eller på en hellig-

dag, udskydes denne til den efterfølgende 

bankdag. 

Henset til forarbejderne til bestemmelsen i 

gældsbrevslovens § 5, stk. 2, der tilsva-

rende er indføjet i lejelovgivningen, finder 

voldgiftsretten, at bestemmelsen ikke kan 

anses for et generelt gældende princip i 

dansk ret, hvorfor betalingen af de anførte 

fakturaer ikke kan anses for rettidig. 

Ad fakturanr. [1] (påstand 1) og fakturanr. 

[3] (påstand 3) 

Der er mellem parterne i overensstemmelse 

med BH’s forpligtelser efter bekendtgørelse 

om elektronisk afregning med offentlige 

myndigheder, jf. bekendtgørelse nr. 206 af 

11. marts 2011, aftalt elektronisk afreg-

ning, og E har fremsendt fakturaer elektro-

nisk med angivelse af FIK-kode til betaling. 

BH har på den baggrund påberåbt sig be-

stemmelserne i betalingslovens § 107, 2. 

pkt., hvoraf fremgår, at er beløbet debiteret 

betalerens konto, er betaling sket med fri-

gørende virkning for betaleren. Endvidere 

har BH henvist til, at det følger af »den al-

mindelige retsorden« ved betalingsoverførs-

ler mellem banker, at betalingens rettidig-

hed vurderes efter det tidspunkt, hvor belø-

bet er trukket på debitors bankkonto. Det 

samme følger efter BH’s opfattelse af pen-

geinstitutternes aftale om det fælles indbe-

talingssystem. 

Voldgiftsretten finder, at bestemmelsen i 

betalingslovens § 107 omhandler forholdet 

mellem betaleren og betalingsmodtageren i 

tilfælde, hvor der foreligger manglende eller 

mangelfuld gennemførelse af en betalings-

transaktion, og at den tager sigte på at fri-

holde betaleren for risikoen for betalingens 

forsendelse og forsinkelse i disse tilfælde. 

Bestemmelsen i betalingslovens § 107, 2. 

pkt., er dermed ikke en almindelig regel for 

alle betalinger, der sker ved bankoverførs-

ler, der kan begrunde, at posthusreglen er 

lovfæstet. 
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Derimod findes den omstændighed, at det 

er fastlagt i parternes aftale, at E skal frem-

sende fakturaer med angivelse af FIK-kode 

til brug for betalingen gennem Det Fælles 

Indbetalingssystem, at indebære, at E har 

tiltrådt indbetalingssystemets regel om, at 

betalingsdagen er den dag, hvor debitors 

konto debiteres, hvis betalingen sker ved 

overførsel fra debitors konto, således at AB 

92 § 22, stk. 11, jf. stk. 1, herved må an-

ses for fraveget ved parternes aftale. BH’s 

betaling af fakturanr. [1] (påstand 1) og 

fakturanr. [3] (påstand 3) er således isole-

ret set rettidig i henhold hertil. 

Dommerne Ulla Langholz og Ole Græsbøll 

Olesen bemærker herefter: BH er imidlertid 

en offentlig myndighed, og det følger heref-

ter af bestemmelsen i rentelovens § 3 b, 

stk. 1, at der ikke kan aftales en længere 

betalingsfrist end 30 dage regnet fra det 

tidspunkt, hvor fordringshaveren har af-

sendt eller fremsat anmodning om betaling. 

Bestemmelsen er en gennemførelse af arti-

kel 4, stk. 3, litra a, pkt. i) i Direktiv 

2011/7/EU, og det følger af samme direk-

tivs betragtning 17, at en debitors betaling 

bør betragtes som forsinket for så vidt an-

går retten til morarenter, når kreditor ikke 

har det skyldige beløb til sin rådighed på 

forfaldsdatoen, forudsat denne har opfyldt 

sine lovbestemte og aftalemæssige forplig-

telser, hvilket svarer til hovedreglen i dansk 

ret, jf. gældsbrevslovens § 3. Det følger vi-

dere af rentelovens § 1, stk. 4, at retten til 

at kræve renter efter forfaldsdagen, jf. ren-

telovens §§ 3-4, ikke kan udelukkes ved af-

tale, handelsbrug eller anden sædvane. 

Herefter, og da betalingen af de to faktu-

raer først har været til rådighed på E’s 

konto mere end 30 dage efter fakturaernes 

afsendelsestidspunkt, også når bortses fra, 

at der i fakturaen omfattet af påstand 3 er 

indeholdt 45 løbedage mod de aftalte 30 lø-

bedage, stemmer vi i det hele for at tage 

E’s påstande til følge. 

Dommer Henrik Gunst Andersen udtaler: 

Det fremgår af byggesagsbeskrivelsen, at 

E’s fakturaer skal betales af BH senest 30 

kalenderdage efter modtagelsen, hvorfor 

parternes aftale er i overensstemmelse med 

rentelovens § 3 b. Parterne har med aftalen 

om brug af Det Fælles Indbetalingssystem 

fastlagt, hvornår betalingen skal anses for 

sket. 

EU-direktivets betragtning 17, hvorefter 

forsinkelse foreligger, hvis kreditor ikke har 

det skyldige beløb til rådighed på forfalds-

dagen kan ikke føre til, at betalingen af fak-

turaerne omhandlet af påstand 1 og 3 ikke 

er rettidige, da direktivets bestemmelser 

ikke har en regel svarende til det, som 

fremgår af betragtningen. Direktivets be-

stemmelser regulerer betalingsfristen, men 

ikke hvornår en betaling anses for sket. 

Hertil kommer, at begrebet »forsinket beta-

ling« i direktivets artikel 2, nr. 4, er define-

ret som betaling, der ikke foretages inden 

for den aftalemæssige eller lovbestemte be-

talingsfrist. Direktivets bestemmelser af-

skærer på den baggrund ikke anvendelsen 

af Det Fælles Indbetalingssystems ordning, 

hvorefter en betaling er foretaget den dag, 

hvor debitors konto debiteres betalingen, 

hvis betalingen sker senest 30 dage efter 

modtagelsen af fakturaen. 

Jeg stemmer derfor, og under hensyntagen 

til at fortolkningsspørgsmålet i relation til 

EU-retten er til afgørelse under en vold-

giftssag, for at tage BH’s påstand 1 og 3 til 

følge. 

Der afsiges kendelse i overensstemmelse 

med flertallet. 

BH skal betale omkostningerne til Voldgifts-

nævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, 

herunder honoraret til voldgiftsdommerne, 

ved delforhandlingen. Med hensyn til udgif-

ter til E’s advokat indgår disse i fastsættel-

sen af sagsomkostninger i forbindelse med 

sagens afslutning. 

Thi bestemmes 
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(i)BH tilpligtes at anerkende, at sidste retti-

dige betalingsdato for faktura [1] var den 

29. oktober 2017, og at BH’s betaling, der 

var til rådighed på E’s konto den 30. okto-

ber 2017, dermed var for sen. 

(ii)BH tilpligtes at anerkende, at sidste ret-

tidige betalingsdato for faktura [2] var den 

30. november 2019, og at BH’s betaling, 

der var til rådighed på E’s konto den 3. de-

cember 2019, dermed var for sen. 

(iii)BH tilpligtes at anerkende, at sidste ret-

tidige betalingsdato for faktura [3] var den 

13. februar 2020, og at BH’s betaling, der 

var til rådighed på E’s konto den 14. fe-

bruar 2020, dermed var for sen. 

(iv)BH tilpligtes at anerkende, at sidste ret-

tidige betalingsdato for faktura [4] var den 

5. april 2020, og at BH’s betaling, der var til 

rådighed på E’s konto den 7. april 2020, 

dermed var for sen. 

(v)BH tilpligtes at anerkende, at sidste ret-

tidige betalingsdato for faktura [5] var den 

5. april 2020, og at BH’s betaling, der var til 

rådighed på E’s konto den 7. april 2020, 

dermed var for sen. 

BH skal efter påkrav og opgørelse fra Vold-

giftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksom-

hed betale omkostningerne ved delforhand-

lingen.
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Hindrer offergrænsen udbedringsomkostninger til totaludskiftning?  
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.33.1 

Som gengivet i TBB 2021.162 / Sag nr. C-14090 

Bygherre BH (advokat Kristian Skovgaard 

Larsen) mod Hovedentreprenør HE (advo-

kat Christian Zeeberg Madsen) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

Mellem klageren, HE A/S, (herefter HE), og 

indklagede, BH, er der opstået en tvist ved-

rørende krav om betaling af fakturaer rela-

teret til en dørentreprise i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med civilingeniør Peter Fangel 

Poulsen, civilingeniør Claus Lind og lands-

dommer Ole Dybdahl, med sidstnævnte 

som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

HE har nedlagt påstand om,  

ad afdeling 605: Indklagede skal betale 

14.056,50 kr. med procesrente fra 11. 

marts 2016, 

ad afdeling 606: Indklagede skal betale 

312.929,73 kr. med procesrente af 

195.843,75 kr. fra 11. januar 2016, af 

110.205 kr. fra 21. februar 2016 og af 

6.880,98 kr. fra 14. marts 2016, 

ad afdeling 607: Indklagede skal betale 

190.511,14 kr. med procesrente af 181.075 

kr. fra 11. januar 2016 og af 9.436,14 kr. 

fra 14. marts 2016, og 

ad afdeling 608: BH og afdeling 608 skal 

solidarisk subsidiært alternativt betale 

350.665,56 kr. med procesrente af 

336.757,50 kr. fra 11. januar 2016 og af 

13.908,60 kr. fra 14. marts 2016. 

Over for den af BH selvstændigt nedlagte 

påstand påstås frifindelse mod betaling af 

200.000 kr. 

BH har nedlagt påstand om frifindelse og 

nedlagt selvstændig påstand om, at HE skal 

betale 4.919.337,07 kr. med procesrente 

fra den 24. februar 2020. 

Hovedforhandling har fundet sted den 2. 

september 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, 

Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København 

V. 

Afdelingschef A (tidligere HE), driftschef D, 

forretningsfører F og projektrådgiver R (alle 

nuværende eller tidligere ansatte i BH) har 

afgivet forklaring under hovedforhandlin-

gen. Der er endvidere afgivet forklaring af 

skønsmanden, lektor Lars Schiøtt Sørensen. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande samt voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

3.1. HE's krav ifølge påstanden om betaling 

af samlet 868.162,93 kr. inkl. moms er 

ubestridt, men BH gør gældende at have et 

modkrav på 5.787.500 kr. inkl. moms for 

mangelfulde døre og mangelfuld fugning. 

BH indgik den 23. juni 2014 en hovedentre-

prisekontrakt i medfør af AB 92, hvorefter 

HE skulle forestå udskiftning af 593 entre-

døre m.v. (antal tilsyneladende efterføl-

gende reduceret til 586 døre) for 

5.882.760,74 kr. inkl. moms (BS 249). I 

opremsningen af de dokumenter, der ud-

gjorde parternes aftalegrundlag, var henvist 

til bl.a. udbudsmail af 7. august 2013. 

I udbudsmailen af 7. august 2013, som var 

en ny fremsendelse til de bydende, var det 

fastlagt, at dørene skulle opfylde krav til 
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bl.a. brandsikring/BD 30 og varmeisole-

ring/1,4W/m2K (BS 245). 

Forud for denne e-mail havde BH foranledi-

get af en forespørgsel fra en af de bydende 

den 11. juni 2013 meddelt, at boligselska-

bet - efter at have forhørt sig hos … Kom-

munes beredskab - ændrede »betingelserne 

på det brandtekniske del fra BD 60 til BD 

30« (BS 159-161). Specifikt over for HE, 

der havde spurgt, om der skulle afgives pris 

på BD 30 og BD 60-døre, blev det den 25. 

juli 2013 meddelt, at der kun skulle afgives 

pris på BD 30-døre, og at der ikke måtte af-

gives alternative priser med følgende tilfø-

jelse: »vil ikke komme i betragtning, da det 

er Bestyrelsen ønske at dørene udføres så-

dan« (BS 162). 

HE havde inden kontraktens indgåelse 

overgivet BH en »Declaration of confor-

mity« fra 2010 fra sin dørleverandør, … i Li-

tauen. Deklarationen vedrørte en dør, Lyder 

45, som bl.a. havde specifikationen 1,4 

W/(m2K) mht. varmeisolering (BS 248). 

Af mailkorrespondance i november måned 

2013 fremgår, at HE omkring årsskiftet 

2013/14 ville montere en prøvedør hos bo-

ligselskabet med henblik på, at bestyrelsen 

kunne afprøve døren og dens funktioner 

(BS 170-172). A fra HE har oplyst, at prø-

vedøren var en Lyder 45 med specifikatio-

nen 1,4 W/(m2K). 

A har videre oplyst, at der på et tidspunkt, 

som nok er ca. 10 uger efter indgåelsen af 

entreprisekontrakten den 23. juni 2014, 

blev monteret tre prøvedøre svarende til de 

tre dørtyper i bebyggelsen. Boligselskabets 

projektrådgiver (arkitekt) R besigtigede 

prøvedørene. 

I september 2014 var R og boligselskabets 

varmemester med A på besøg på dørfabrik-

ken i Litauen. Det fremgår af A's invitation 

til at deltage i besøget, at der skulle foreta-

ges inspektion af den anden forsendelse af 

døre til byggeriet, og at der ville blive vist 

rundt på fabrikken (BS 174-178). 

Der foreligger afleveringsprotokol dateret 

25. juni 2015, hvorpå det er angivet, at af-

levering er sket den 15. februar 2015. Af 

protokollen fremgår videre, at der ikke blev 

konstateret fejl eller mangler ved stikprøve-

gennemgangen den »01.006.2015« (BS 

164). 

Det må lægges til grund, at alle de leverede 

døre er forsynet med en mærkat med spe-

cifikationer, og at U-værdien på alle er an-

ført som 1,7, jf. bilag 45 og forklaring fra 

driftschef D fra BH. 

Efter klage fra en beboer over kulde fra dø-

ren i januar 2016 (bilag 45) reklamerede 

BH's advokat den 10. marts 2016 til HE 

over dørene, som ifølge reklamationen 

hverken opfyldte den aftalte U-værdi på 1,4 

eller U-værdien på 1,65 ifølge bygningsreg-

lementet. (BS 255). 

Af udkast til bilagsliste til protokol for 1-

årseftersyn den 27. maj 2016 og korre-

spondance i forbindelse hermed ses BH ikke 

at fokusere på den aftalte U-værdi på 1,4, 

men i højere grad overholdelse af byg-

ningsreglementets krav (BS 278-280). 

Af referat af bestyrelsesmøde den 24. au-

gust 2016 i boligforeningen fremgår af et 

punkt om status på de nye sikkerhedsdøre, 

at varmemesteren skal sende to døre til 

hhv. »brandteknisk og lyd afprøvning«. Det 

fremgår videre, at den ene af dørene ville 

blive taget fra en dødsbolejlighed, og at den 

anden ville være en dør, som var søgt op-

brudt, og som skulle skiftes alligevel (bilag 

48). Driftschef D har forklaret i overens-

stemmelse med referatet og oplyst, at de to 

døre, som blev sendt til test i Sverige, jf. 

nedenfor, var to andre døre, at disse døre 

nok blev udvalgt af varmemesteren, og at 

man adviserede beboerne i de to lejligheder 

om, at man skulle benytte deres døre til 

tests. 

Den 28. december 2016 sendte HE's advo-

kat en udateret og uunderskrevet »Declara-

tion of conformity« fra … i Litauen udstedt 
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til HE. Deklarationen vedrørte ifølge advo-

katen de anvendte døre, Lyder EI30, som 

bl.a. havde specifikationen 1,5 W/(m2K) 

mht. varmeisolering. Et pkt. 8 under 

»declared performance« med angivelse af 

højde og bredde ses ikke udfyldt (BS 179-

180). 

I forbindelse med foretagelse af syn og 

skøn opnåede parterne i foråret 2017 enig-

hed om, at testning af døre skulle ske ved 

en akkrediteret laboratoriemåling, konkret 

hos Rise Research Institutes i Sverige, som 

… efter det oplyste også i øvrigt benyttede 

ved visse målinger. Test i form af en labo-

ratoriemåling var af skønsmanden beskre-

vet som den mest præcise (BS 182-194). 

Testningen blev gennemført i august 2017 

ved en såkaldt Hot-box-metode, og HE's 

advokat fremkom den 24. august 2017 med 

bemærkninger hertil på baggrund af oplys-

ninger modtaget fra A (BS 202-207). 

Testresultaterne foreligger i form af to rap-

porter af 11. oktober 2017, hvorefter var-

meisoleringen på en dør med målene 0,87 x 

2,03 m (dørtype A) var målt til 1,8 

W/(m2K) og på en dør med målene 0,84 x 

2,12 m (dørtype C) til 2,2 W/(m2K). Af rap-

porterne fremgår bl.a., at dørene er modta-

get ubeskadigede (BS 208-227). 

Der er efter anmodning fra HE efterfølgende 

foretaget testning af en »normdør« med 

målene 1,23 x 2,20 m produceret af …. Af 

testrapporten af 30. august 2019 fra Rise 

Research Institutes fremgår, at varmeisole-

ringen er målt til 1,4 W/(m2K). Denne rap-

port er ikke som rapporterne fra oktober 

2017 vedlagt et bilag med »description« 

(BS 230-238). 

… Kommune har den 20. december 2016 og 

10. januar 2017 forholdt sig til bl.a. døre-

nes U-værdi og meddelt, at U-værdien 

højst må være 1,65 W/(m2K), og at BH 

ville kunne indsende en begrundet dispen-

sationsansøgning, hvis overskridelsen af U-

værdien kun er 0,05. Kommunen har den 

9. marts 2020 efter fremsendelse af en del 

af retssagens akter og syns- og skønser-

klæringer meddelt BH's advokat, at man 

ikke er indstillet på at dispensere for bl.a. 

energiforhold, idet overholdelsen af gæl-

dende regler er vigtig i forhold til beboernes 

komfort og varmeudgifter (bilag 46, 47 og 

N). 

3.2. Voldgiftsretten bemærker indlednings-

vist, at HE's anbringende fremsat under ho-

vedforhandlingen om, at BH har reklameret 

for sent, ikke er gjort gældende tidligere i 

sagen, og at der ikke foreligger ganske 

særlige omstændigheder, der gør, at an-

bringendet - mod BH's protest - skal tages i 

betragtning, jf. VBA-voldgiftsregler 2010 § 

15, stk. 2. 

3.3. Voldgiftsretten finder det ikke ved for-

klaringen fra A - der ikke understøttes af 

skriftligt materiale på sagen - godtgjort, at 

BH i perioden fra kontraktens indgåelse i 

juni 2014 frem til leveringen i forbindelse 

med løbende drøftelser af dørenes specifi-

kationer skulle have givet afkald på, at dø-

rene skulle leve op til kravet om en isole-

ringsevne på 1,4 W/(m2K). Et sådant afkald 

ses således hverken godtgjort i forbindelse 

med montering af tre forskellige typer prø-

vedøre i byggeriet eller i forbindelse med 

virksomhedsbesøget i september 2014 på 

dørfabrikken i Litauen, og heller ikke angi-

velsen af en U-værdi på 1,7 på mærkaten 

på dørene kan anses som bevis på en aftale 

om et afkald af den tidligere aftalte værdi 

på 1,4. Der ses ikke at foreligge forhold i 

det efterfølgende forløb, der kan fortolkes 

som et afkald på den aftalte U-værdi. 

3.4. Voldgiftsretten finder det efter rappor-

terne af 11. oktober 2017 fra Rise Research 

Institutes og forklaringen fra driftschef D 

godtgjort, at de to døre, som blev testet af 

Rise i august 2017, var to ubeskadigede 

døre og således ikke de to døre, som omta-

les på bestyrelsesmøde den 24. august 

2016 (bilag 48). 

3.5. Voldgiftsretten finder det ved testrap-

porterne af 11. oktober 2017 udarbejdet på 
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baggrund af laboratoriemålinger og skøns-

erklæringerne godtgjort, at de leverede 

døre var mangelfulde som følge af util-

strækkelig isoleringsevne. Voldgiftsretten 

lægger herved vægt på, at det var aftalt, at 

dørene skulle have en isoleringsevne på 1,4 

W/(m2K), men at varmeisoleringen på test-

dørene var målt til 1,8 W/(m2K), respektive 

2,2 W/(m2K). Der henvises til skønsman-

dens besvarelse af spørgsmål 13 (BS 103-

104). 

Voldgiftsretten finder det således også efter 

skønsmandens besvarelse af spørgsmål E.2. 

godtgjort, at det er samtlige 586 døre, som 

er mangelfulde, uanset at U-værdierne kun 

er målt for dørtype A og C, men ikke type B 

(løs erklæring af 27. juni 2018). 

Voldgiftsretten finder efter skønsmandens 

besvarelse af spørgsmål B (BS 59) og 

skønsmandens e-mail af 19. juni 2017 (BS 

198) ligeledes godtgjort, at eventuelt slid 

og ælde på de knap tre år gamle døre samt 

det forhold, at den ene af de testede døre 

var »for smal«, ikke kan føre til, at de 

målte U-værdier ikke kan lægges til grund 

ved sagens afgørelse. Skønsmandens be-

svarelse af spørgsmål H kan ikke føre til en 

ændret vurdering, idet spørgsmålet er stil-

let under bestemte forudsætninger, der 

ikke kan anses for godtgjort under bevisfø-

relsen (BS 111). 

Voldgiftsretten finder endelig, at de forhold, 

som i øvrigt er påpeget i HE's advokats 

brev af 24. august 2017 vedrørende aftest-

ningen af de to døre hos Rise Research In-

stitutes (BS 202-207), ikke kan føre til, at 

de målte U-værdier ikke kan lægges til 

grund. Det er indgået i voldgiftsrettens vur-

dering heraf, at Rise Research Institutes 

også i øvrigt bistår … med test af døre og 

også har lavet den efterfølgende test af en 

»normdør« efter anmodning fra …. 

Skønsmandens besvarelse af spørgsmål F 

om en difference på 20 % mellem 

»normdør« og »anvendt dør« ved termiske 

beregninger af isoleringsevnen ses ikke at 

afsvække de laboratoriemålinger, som Rise 

Research Institutes har foretaget i sagen 

(BS 105). Hertil kommer, at voldgiftsretten 

ikke efter parternes aftale kan tiltræde det 

af HE anførte, der ikke ses nærmere under-

bygget, hvorefter de konkret leverede døre 

ikke skal leve op den aftalte isoleringsevne 

på 1,4 W/(m2K), blot »normdøren« i stan-

dardmål for den leverede dørtype lever op 

til dette krav. 

Det forhold, at den efterfølgende test udført 

af Rise Research Institutes i august 2019 på 

en dør fremstillet af … specielt til dette for-

mål (en såkaldt »normdør«) har målt en 

isoleringsevne på 1,4 W/(m2K), kan - over-

for det ovenfor anførte - heller ikke føre til 

en anden vurdering af spørgsmålet om 

mangler (BS 230-238). 

Det følger af det anførte, at HE skal betale 

erstatning til BH til dækning af afhjælp-

ningsomkostningerne. 

3.6. Voldgiftsretten finder, at afhjælpning 

ved montering af en inddækket trykfast mi-

neraluldsplade, således som skønsmanden 

nærmere har beskrevet i besvarelsen af 

spørgsmål 2, E.2. og 13 (BS 52 og 103-105 

samt løs erklæring af 27. juni 2018), må 

anses for utilstrækkelig henset til, at entre-

prisen vedrører 586 nye yderdøre i en sam-

let entreprise netop med henblik på bringe 

døre op til en nutidig standard, og at den 

beskrevne løsning må anses for æstetisk 

utilfredsstillende. 

3.7. Voldgiftsretten bemærker videre, at BH 

udtrykkeligt har fastlagt, at de bydende på 

dørrenoveringsprojektet i det hele skulle le-

vere BD 30-døre. HE har leveret i overens-

stemmelse hermed, og der er ikke grundlag 

for - navnlig henset til det ovenfor be-

skrevne forløb i sommeren 2013 - at fast-

slå, at HE har haft en forpligtelse til at un-

dersøge det af boligselskabet fastsatte krav 

til brandsikkerhed. Skønsmandens vurde-

ring af dette forhold kan ikke føre til en an-

den vurdering (BS 38-39). BH kan derfor 

ikke støtte krav mod HE på dette forhold. 
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3.8. HE har anerkendt, at branddørenes fu-

ger er mangelfulde og skal udbedres. Ud-

bedringsbeløbet indgår i det beløb, som 

voldgiftsretten har fastsat nedenfor. 

3.9. Det må efter rapporterne af 11. okto-

ber 2017 fra Rise Research Institutes læg-

ges til grund, at de leverede døre hverken 

lever op til den aftalte U-værdi (1,4), U-

værdien i henhold til det dagældende byg-

ningsreglement fra 2010 (1,65, jf. skøns-

mandens besvarelse af spørgsmål 10, BS 

102) eller den værdi, som fremgik af mær-

katerne på de enkelte døre (1,7). Efter … 

Kommunes meddelelse af 9. marts 2020 

må det endvidere lægges til grund, at kom-

munen ikke vil godkende dørene. Under 

disse omstændigheder finder voldgiftsret-

ten, at kravet mod HE uanset at varmeta-

bet for den enkelte lejer må anses for be-

grænset, jf. skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål F.3. (BS 106) - ikke begrænses 

af »offergrænsereglen« i AB 92 § 33, men 

at fastsættelsen af erstatningskravet må 

tage udgangspunkt i, at samtlige døre skal 

skiftes, og at der skal fuges om. På bag-

grund af skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 14 (løs erklæring af 18. oktober 

2019) udgør dette et beløb på 4.466.000 

kr. ekskl. moms. 

Ved fastsættelsen af det beløb, som tilkom-

mer BH, må dog inddrages, at 120 døre 

som følge af de forkert opstillede krav til 

brandsikring også skulle skiftes af denne 

grund, jf. skønsmandens reviderede svar på 

spørgsmål 3 (BS 53-54), hvorfor BH's krav 

nedsættes til skønsmæssigt 4,1 mio. kr. 

ekskl. moms. 

3.10. Det følger af det anførte, at BH har et 

mangelskrav på 4,1 mio. kr. ekskl. moms., 

eller 5.125.000 kr. inkl. moms. HE har et 

ubestridt modkrav på 868.162,93 kr. inkl. 

moms. HE skal herefter betale 

4.256.837,07 kr. 

3.11. Med hensyn til renter bemærkes, at 

der ikke er grundlag for at fastslå, at HE's 

krav er ophørt ved modregning den 11. 

april 2016, respektive ved svarskriftets af-

givelse den 5. oktober 2016, idet BH ikke 

på disse to tidspunkter har opgjort noget 

beløb, som selskabet vil modregne med (BS 

257 og 8). HE har derfor krav på renter af 

868.162,93 kr. med tillæg af moms, indtil 

BH foretog modregning ved afgivelse af du-

plik den 24. februar 2020 (BS 26), jf. nær-

mere nedenfor. 

3.12. Efter sagens forløb og udfald forhol-

des med sagens omkostninger som neden-

for bestemt, idet bemærkes, at HE bør af-

holde 250.000 kr. inkl. moms til dækning af 

BH's udgifter til advokat i forbindelse med 

sagen samt 100.000 kr. af de af BH af-

holdte udgifter til syn og skøn. 

Thi bestemmes: 

Klageren, HE A/S, skal til indklagede, BH, 

betale 4.256.837,07 kr. med procesrente 

fra den 24. februar 2020 - med fradrag af 

procesrente frem til den 24. februar 2020: 

af 14.056,50 kr. fra den 11. marts 2016, af 

195.843,75 kr. fra den 11. januar 2016, af 

110.205 kr. fra den 21. februar 2016, af 

6.880,98 kr. fra den 14. marts 2016, af 

181.075 kr. fra den 11. januar 2016, af 

9.436,14 kr. fra den 14. marts 2016, af 

336.757,50 kr. fra den 11. januar 2016 og 

af 13.908,60 kr. fra den 14. marts 2016. 

I sagsomkostninger skal klageren til indkla-

gede betale 350.000 kr. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af klageren efter opgørelse og på-

krav fra Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 

  



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 378 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

UE fik betaling for ekstraarbejder, da HE ikke gjorde indsigelse 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.34.1 

Som gengivet i TBB 2021.554 / Sag nr. C-15427 

Underentreprenør UE A/S (advokat Søren 

Dalsgaard Jakobsen) mod Hovedentrepre-

nør HE A/S (advokat Kjeld Jørgensen) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

Mellem klageren, underentreprenør UE A/S 

(UE), og indklagede, hovedentreprenør HE 

A/S (HE), er der opstået en tvist om beta-

ling for ekstraarbejder mv. i underentre-

prise på en ejendom beliggende i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« bestående af landsdommer Henrik 

Estrup som eneste voldgiftsdommer. 

2. Påstande og hovedforhandling 

UE har nedlagt påstand om, at HE til UE 

skal betale 304.933,39 kr. med procesrente 

fra den 25. februar 2019. 

HE har nedlagt påstand om frifindelse, sub-

sidiært betaling af et mindre beløb med 

procesrente fra sagens anlæg. 

UE's påstand fremkommer således: 

Faktura nr. 23710 (bilag 3)

 33.200,00 kr. 

Faktura nr. 23711 (bilag 5)

 101.574,00 kr. 

Faktura nr. 23712 (bilag 7)

 41.475,00 kr. 

Faktura nr. 23713 (bilag 10)

 34.100,00 kr. 

Faktura nr. 23714 (bilag 12)

 1.975,00 kr. 

Faktura nr. 23715 (bilag 13)

 49.200,00 kr. 

Faktura nr. 23716 (bilag 15)

 32.800,00 kr. 

Faktura nr. 23718 (bilag 16)

 10.609,39 kr. 

I alt 304.933,39 kr. 

Alle fakturaer er dateret den 25. januar 

2019. Beløbene er inkl. moms. 

Hovedforhandling har fundet sted den 12. 

januar 2021 på Hotel …. 

A (fra UE) og C (fra HE) har afgivet forkla-

ring under hovedforhandlingen. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden gengivelse af for-

klaringerne og proceduren, men alene med 

gengivelse af parternes påstande og vold-

giftsrettens resultat og begrundelsen her-

for. 

3. Kort sagsfremstilling 

På det byggeprojekt kaldet …, som sagen 

vedrører, var HE af bygherren antaget som 

hovedentreprenør. 

HE indgik en underentreprisekontrakt om 

malerentreprisen med UE. Underentreprise-

kontrakten er underskrevet af HE den 10. 

februar 2018 og af UE den 26. september 

2018. 

Som arbejdsgrundlag var i underentreprise-

kontraktens pkt. 3.2. bl.a. henvist til »Gæl-

dende tegning/beskrivelse«. I pkt. 3.3. var 

anført: »Ekstraarbejdet honoreres kun i til-

fælde af, at Hovedentreprenør får det hono-

reret af bygherre«. Entreprisesummen ud-

gjorde 1 mio. kr., der bl.a. dækkede »samt-

lige udgifter til arbejdets fulde færdiggø-

relse«. Arbejdet skulle udføres i henhold til 
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arbejdstidsplan udarbejdet af HE. Som afta-

leberettiget kontaktpersoner var for HE an-

ført C og for UE A. 

Parterne er enige om, at malerarbejdet blev 

påbegyndt i sommeren 2018 og således in-

den, underentreprisekontrakten var under-

skrevet af begge parter og dermed indgået, 

og at malerentreprisen blev afleveret i ja-

nuar 2019. 

HE havde endvidere antaget UE2 A/S (UE2) 

til som »storentreprenør« at udføre bl.a. 

tømrerentreprisen. HE har procesunderret-

tet UE2 om sagen og i den forbindelse an-

ført, at HE, hvis HE i denne voldgiftssag 

måtte blive pålagt at betale noget beløb, 

agter at gøre et regreskrav gældende over 

for UE2. HE opfordrede derfor UE2 til at va-

retage sine interesser under sagen ved en-

ten at biintervenere til støtte for HE eller 

ved at indtræde som part i sagen ved ho-

vedintervention. Ved mail af 30. november 

2020 meddelte UE2's advokat imidlertid, at 

UE2 ikke ønskede at intervenere. 

Den 20. juni 2018 sendte D fra UE2 en mail 

til A (fra UE) fra UE, hvori blev oplyst, at 

han sammen med … varetog projektledel-

sen af UE2's entreprise. Til mailen var hæf-

tet en aktivitets- og arbejdsplan »således at 

du kan planlægge dine arbejder«. For yder-

ligere information blev i mailen henvist til at 

kontakte HE eller projektets arkitekt. 

Den 6. september 2018 sendte A (fra UE) 

en mail med et vedhæftet foto til D (fra 

UE2). I mailen var anført følgende: 

»Den er helt gal med det vinyl på toiletter. 

Vi kan ikke arbejde videre før det er bragt i 

orden i alle toiletter. Vi arbejder som vi ple-

jer og har ikke mødt det her før. Der er 

åbenbart ikke vedhæftning mellem vinyl og 

væg?«. 

D (fra UE2) videresendte samme dag mai-

len og fotoet til …, der efter det oplyste er 

gulvmand og var UE2's underentreprenør. I 

D's mail var anført: »Hej … Se vedhæftet 

og nedenstående. Hvad gør vi?«. 

Den 9. oktober 2018 sendte A (fra UE) en 

mail til D (fra UE2) med følgende ordlyd: 

»Hej D, 

Vedhæftet en oversigt over de ekstra arbej-

der vi har i forhold til udbuddet. Inkl. teg-

ning. Jeg tænker vi skal lave en aftalesed-

del inden vi kommer for langt med karme 

osv.« 

Den vedhæftede tegning er en plantegning 

med en række farvemarkeringer og en 

håndskrevet tekst med oplysning om, hvad 

markeringerne betyder. 

A (fra UE) fik efter det oplyste ikke noget 

svar fra D (fra UE2), og den 5. november 

2018 sendte A (fra UE) en kopi af mailen til 

C fra HE, idet han anførte følgende: 

»Hej C, 

Vil du være behjælpelig med denne. 

Jeg har egentlig en fin dialog med D og …, 

men det er som om der ikke sker en masse 

andet end snak. Det er heller ikke noget 

problem at få afleveret projektet, men vi 

har også ventet på andre fag og finish ind i 

mellem«. 

Ligeledes den 5. november 2018 sendte A 

(fra UE) en mail til F fra HE. Mailen var en 

reaktion på en mail af samme dato, hvori F 

havde givet udtryk for utilfredshed med UE. 

I A (fra UE)s mail, der blev sendt cc C fra 

HE og … fra UE2, var bl.a. anført følgende: 

»Jeg vil så samtidig gøre opmærksom på at 

vi rent faktisk er gået i gang med at udføre 

ekstraarbejder som fx maling af karme. Jeg 

har efterspurgt en aftaleseddel et par 

gange nu. Så jeg ville gerne se samme iv-

rige entusiasme til også at vende tilbage 

med den …« 

Den 17. december 2018 sendte A (fra UE) 

er mail til C (fra HE), hvori bl.a. var anført 

følgende: 
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»Væggene var også malet færdig i gan-

gene. Disse er blot blevet udsat for ligegyl-

dig behandling af andre fag«. 

Ved mail af samme dato spurgte C (fra HE), 

hvem det var, som ikke behandlede væg-

gene ordentligt, hvortil A (fra UE) den føl-

gende dag svarede, at det mest var »tøm-

rer og vvs (og dem som hører derunder)«. 

Som svar på en mail af 18. december 2018 

fra C (fra HE) til samtlige underentreprenø-

rer mv. med kritik af arbejdets kvalitet og 

fremdrift sendte A (fra UE) en mail af 

samme dato til C (fra HE). I mailen var 

bl.a. anført følgende: 

»Jeg kan ikke love jeg er der kl. 10 i mor-

gen, men kommer så hurtigt jeg kan fra et 

andet møde. Jeg sender maleren … til møde 

kl. 10. 

Jeg bliver nød til skriftligt at gøre opmærk-

som på vi på intet tidspunkt har haft byg-

geriet alene til at lave finish og har heller 

ikke haft forudgående arbejder løbende klar 

til os. Så derfor har vi heller ikke haft mu-

ligheden for at følge tidsplanen, når der 

hele tiden bliver sat lister op og lavet mu-

rerfinish alt for sent. Vi er derfor heller ikke 

berettiget til nogen form for dagbøder. 

Beløbet som er afsat til efterreparationer er 

allerede brugt og derfor er jeg nødsaget til 

at fakturere for de overflader som er blevet 

ødelagt af andre håndværkere. Jeg har bil-

leddokumentation til dette. Dertil kommer 

ekstraarbejder som fx hvor vores spartel-

hjørner er revet ud for at få plads til døre 

og vinduer (uden at gøre os opmærksom på 

dette eller give os tid til at rette hjørner in-

den opsætning af dør/vinduer), fjernede 

trælister, manglende opsatte trælister mm. 

…« 

Den 18. december 2018 sendte A (fra UE) 

en mail til C (fra HE) med teksten: »Ved-

hæftet foreløbige registreringer af ekstra 

arbejder/hærværk«. De pågældende regi-

streringer består af en række fotos med da-

toer og tekst. 

Den 9. januar 2019 sendte A (fra UE) en 

mail til C (fra HE) med teksten: 

»… Jeg bekræfter også her ordre på at vi 

udfører pletning af vinduer og døre, opret-

ning af hjørner ved dørpartier efter tømrer 

fjernede spartelkanter samt ommaling af 

gerigter efter af- og påmontering ved sky-

dedøre.« 

4. Anbringender 

UE har gjort gældende, at de fremsatte fak-

turakrav i det væsentlige vedrører ekstraar-

bejder. Arbejderne var nødvendige for en-

treprisens udførelse. Arbejderne var endvi-

dere varslede over for HE, inden de blev 

udført, men HE undlod at gøre opmærksom 

på, at HE ikke anså sig for forpligtet til at 

betale. Der forelå dermed en entrepriseret-

lig aftale indgået ved passivitet. Det bestri-

des, at AB 92 § 12, stk. 2, finder anven-

delse, da arbejderne som nævnt må anses 

for aftalt. Det bestrides endvidere, at be-

stemmelserne i entreprisekontrakten inde-

bærer, at UE er afskåret fra at kræve beta-

ling for de udførte ekstraarbejder, herunder 

fordi der ikke er udfærdiget aftalesedler. Ef-

ter fast entrepriseretlig praksis har sådanne 

procedureregler ikke præklusiv virkning, 

men alene bevismæssig betydning. UE har i 

øvrigt procederet i overensstemmelse med 

påstandsdokument af 23. december 2020. 

HE har bestridt, at HE er forpligtet til at be-

tale for de påståede arbejder. Der er ikke 

indgået aftale mellem HE og UE om arbej-

dernes udførelse. HE er endvidere ikke enig 

i, at alle de udførte arbejder er ekstraarbej-

der. En række arbejder vedrører således 

udbedring efter skader påført af andre en-

treprenører, og sådanne arbejder er HE 

uvedkommende, jf. AB 92 § 12. Det bestri-

des endvidere, at der har været tale om 

nødvendige arbejder, som efter praksis kan 

udføres uden aftale med hovedentreprenø-

ren, HE. Underentreprisekontraktens betin-

gelser for at kunne fremsætte krav om be-

taling ud over entreprisesummen er endvi-

dere ikke opfyldt. HE har i øvrigt procederet 
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i overensstemmelse med påstandsdoku-

ment af 4. januar 2021 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

UE har gjort gældende, at C (fra HE) på et 

møde på byggepladsen den 19. december 

2018 på vegne af HE gav A (fra UE) fra UE 

tilsagn om at ville indestå for betalingen af 

ekstraarbejderne. Ifølge A (fra UE)s forkla-

ring var der tale om fremadrettede, det vil 

sige endnu ikke udførte, ekstraarbejder. 

C (fra HE) har forklaret, at han ikke kan er-

indre, at der fandt et møde sted mellem 

ham og A (fra UE) den 19. december 2018, 

og han har bestridt, at han eller HE har gi-

vet tilsagn om at ville betale for ekstraar-

bejder eller for udbedring af skade påført af 

andre underentreprenører. 

Den fremlagte mailkorrespondance den 18. 

december 2018 mellem A (fra UE) og C (fra 

HE) sandsynliggør, at der faktisk fandt et 

møde sted mellem dem den 19. december 

2018. 

På baggrund af de modstridende forklarin-

ger, og da det er UE, der har bevisbyrden, 

kan det imidlertid ikke lægges til grund, at 

C (fra HE) på mødet gav tilsagn om, at HE 

ville indestå for betalingen af ekstraarbej-

der og/eller udbedringsarbejder. 

I gennemgangen af de enkelte fakturaer 

nedenfor bortses der derfor fra UE's anbrin-

gende om en aftale indgået den 19. decem-

ber 2018. 

Vedrørende faktura nr. 23710: 

Fakturaen er på 33.200 kr. inkl. moms 

I fakturateksten er anført: 

»Hvor vinyl hulkehl ikke hæfter på vægge. 

2 gange ekstra spartling efter hulkehl er 

oprettet.« 

UE har gjort gældende, at kravet var vars-

let i mail af 6. september 2018 til D (fra 

UE2) fra UE2. I mailen er det bl.a. anført, 

at »Den er helt gal med det vinyl på toilet-

ter«, og at UE ikke kunne arbejde videre, 

før det var bragt i orden. 

D (fra UE2) videresendte mailen til sin un-

derentreprenør, …, der havde udført vinyl-

arbejdet, med teksten: »Hvad gør vi?«. 

Mailen blev efter det, der er oplyst for vold-

giftsretten, ikke sendt eller videresendt til 

UE's kontraktpart, HE. 

A (fra UE) har forklaret, at han af C (fra 

HE) havde fået at vide, at UE2 havde pro-

jektledelsen, og at det var derfor, han hen-

vendte sig til D fra UE2. 

C (fra HE) har forklaret, at det var ham 

(HE), der som hovedentreprenør havde pro-

jektledelsen, og han har bestridt, at han 

havde overladt eller delegeret nogen befø-

jelse til UE2. 

Efter de modstridende forklaringer kan det 

ikke lægges til grund, at UE2 havde kompe-

tence til at disponere på vegne af HE. Det 

kan heller ikke lægges til grund, at HE 

havde givet UE føje til at tro, at UE2 var be-

rettiget til at disponere på vegne af HE. Det 

tilføjes, at den mail af 20. juni 2018 fra D 

(fra UE2) fra UE2 (bilag 1), som UE har på-

beråbt sig, heller ikke var egnet til at give 

det indtryk, at det var UE2, der havde pro-

jektledelsen. I mailen er således blot anført, 

at D (fra UE2) havde projektledelsen af 

UE2's entreprise. 

Da vinylarbejdet omfattet af faktura 23710 

således er udført uden forudgående god-

kendelse fra HE og uden forudgående med-

delelse om det påtænkte arbejde, som HE 

kunne forholde sig til, er HE ikke forpligtet 

til at betale for arbejdet. 

Den del af UE's krav, der vedrører faktura 

nr. 23710, tages derfor ikke til følge. 

Vedrørende faktura nr. 23711: 

Fakturaen er på 101.574 kr. inkl. moms. 

I fakturateksten er anført: 
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»Samlinger i bad mellem gips/beton

 6.112,00 kr. 

Ekstra m2 loft i boliger 6.475,20 kr. 

Ugrundede karme 25.856,00 kr. 

Ekstra gipsvæg 35.136,00 kr. 

Ovenlys 7.680,00 kr. 

Tillægsarbejder i iht. udbudsmateriale. Teg-

ning vedhæftet. …« 

Den tegning, der er nævnt i fakturaen, er 

en plantegning, hvor der med farve er mar-

keret henholdsvis »Spartling af samling«, 

»Ekstra loft«, »Ekstra karm« og »Ekstra 

gipsvæg«. 

A (fra UE) fra UE har forklaret, at der skulle 

spartles ekstra der, hvor det på tegningen 

er markeret med lyserødt. Det kunne ikke 

have været forudset. Murerens arbejde var 

utilstrækkeligt. Der viste sig endvidere at 

være mere loftsareal end vist på tegnin-

gerne i udbudsmaterialet, da nogle oprinde-

lige altaner var fjernet. De karme, som 

tømreren leverede, skulle have været grun-

dede, men de blev leveret ugrundede. UE 

måtte derfor grunde dem. Der skulle mon-

teres en ekstra gipsvæg som markeret på 

tegningen. 

C fra HE har forklaret, at han ikke kan hu-

ske at have hørt om problemer med samlin-

ger i bad mellem gips/beton før, han mod-

tog fakturaen i januar 2019. De »ekstra m2 

loft« er ikke ekstraarbejde, da det allerede, 

da underentreprisekontrakten med UE blev 

indgået, fremgik af portalen Ajour, at de 

oprindeligt projekterede altaner var blevet 

sløjfet og erstattet af yderligere loft. Det er 

rigtigt, at karmene blev leveret ugrundede. 

Det er imidlertid ikke HE's problem og an-

svar. Krav i den anledning må rettes mod 

UE2, der leverede karmene. Det bestrides, 

at gipsvæg og ovenlys var ekstraarbejde. 

Den 9. oktober 2018 sendte A (fra UE) en 

mail til D fra UE2 med teksten: »Vedhæftet 

sendes oversigt over de ekstra arbejder vi 

har i forhold til udbuddet inkl. tegning. Jeg 

tænker vi skal have lavet en aftaleseddel 

inden vi kommer for langt med karme osv.« 

Mailen blev efter det oplyste ikke besvaret, 

og den 5. november 2018 videresendte A 

(fra UE) mailen til C (fra HE) med teksten: 

»Vil du være behjælpelig med denne. Jeg 

har egentlig en fin dialog med D og …, men 

det er som om der ikke sker en masse an-

det end snak. Det er heller ikke noget pro-

blem at få afleveret projektet, men vi har 

også ventet på andre fag og finish ind i 

mellem.« 

Efter det, der er anført oven for vedrørende 

faktura nr. 23710, kan det ikke lægges til 

grund, at UE2 havde kompetence til at di-

sponere på vegne af HE, eller at HE havde 

givet UE føje til at tro dette. 

Den mail, som A (fra UE) den 9. oktober 

2018 sendte til D fra UE2, må derfor anses 

for uden betydning for sagen. 

Den mail, som A (fra UE) den 5. november 

2018 sendte til C (fra HE), var efter sin ord-

lyd ikke egnet til at bibringe C (HE) den op-

fattelse, at UE gik ud fra, at HE skulle be-

tale for de pågældende arbejder, der i øv-

rigt efter bevisførelsen må antages allerede 

at være udført, da mailen af 5. november 

2018 blev sendt. 

Den mail, som A (fra UE) ligeledes den 5. 

november 2018 sendte til F fra HE, og som 

er omtalt ovenfor i sagsfremstillingen, er 

for ukonkret og ubestemt til at kunne virke 

forpligtende for HE. 

HE havde dermed ikke anledning til at sige 

fra, og den omstændighed, at HE ikke be-

svarede de 2 mails, bevirker dermed ikke, 

at HE er forpligtet til at betale fakturakra-

vet. 

Den del af UE's krav, der vedrører faktura 

nr. 23711, tages derfor heller ikke til følge. 

Vedrørende faktura nr. 23712: 

Fakturaen er på 41.475 kr. inkl. moms. 

I fakturateksten er anført: 
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»Hermed fremsendes faktura for udført ma-

lerarbejde, som følger: 

Dørhuller ødelagt efter vores færdigspart-

ling og maling. Spartelhjørner demonte-

ret/skåret væk af tømrer. 

Efterfølgende spartling, slibning, maling. …« 

Den 9. januar 2019 sendte A (fra UE) en 

mail til C (fra HE) med teksten: 

»… Jeg bekræfter også her ordre på at vi 

udfører pletning af vinduer og døre, opret-

ning af hjørner ved dørpartier efter tømrer 

fjernede spartelkanter samt ommaling af 

gerigter efter af- og påmontering ved sky-

dedøre.« 

Den pågældende mail angår bl.a. det ar-

bejde, der er omfattet af faktura nr. 23712. 

HE besvarede ikke mailen. 

Voldgiftsretten finder, at HE efter mailens 

ordlyd havde anledning til at reagere på 

den, og at HE ved ikke at have gjort dette 

aftaleretligt er forpligtet til at betale faktu-

raen. Der henvises herved til Torsten Iver-

sen, Entrepriseretten, 1. udgave, 2016, 

side 352. Det er herefter uden betydning, 

at der er tale om udbedring af skader påført 

af en anden entreprenør, jf. AB 92 § 12. 

Voldgiftsretten tager derfor UE's krav ved-

rørende denne faktura til følge med 41.475 

kr. inkl. moms. 

Vedrørende faktura nr. 23713: 

Fakturaen er på 34.100 kr. inkl. moms. 

I fakturateksten er anført: 

»… Vægge plettet og ommalet, filt repareret 

efter montering af vinduer. Vægge ødelagt 

efter opstillede materialer/værktøj på fær-

digmalede vægge. Omfang alle vægge på 

gangarealer på 1. sal og stueetagen, samt i 

fællesrum. …« 

I mail af 17. december 2018 havde A (fra 

UE) skrevet følgende til C (fra HE): 

»… Væggene var også malet færdig i gan-

gene. Disse er blot blevet udsat for ligegyl-

dig behandling af andre fag. Der er heller 

ikke sat fodlister op derude. Men lige nu går 

gulvfolkene der og har spærret af. …« 

Ved mail af 18. december 2018 med tek-

sten »Vedhæftet foreløbige registreringer af 

ekstra arbejder/hærværk« sendte A (fra 

UE) en række fotos til C (fra HE). 

Efter indholdet af fakturaen er der tale om 

udbedring af skader påført af andre entre-

prenører. 

Efter AB 92 § 12, jf. § 1, stk. 2, er skader, 

som underentreprenører forvolder på hin-

andens arbejde, hovedentreprenøren uved-

kommende. 

De nævnte mails af 17. og 18. december 

2018 havde ikke et indhold, der kan be-

virke, at HE's manglende reaktion herpå 

statuerer en aftale, der fraviger § AB 92 § 

12. Det er heller ikke bevist, at HE ved 

mangelfuld tilrettelæggelse eller styring 

mv. af projektet har pådraget sig et ansvar 

for betalingen for det omhandlede arbejde. 

Arbejdet er efter beskrivelsen i fakturaen 

ikke omfattet af ordlyden af A's (fra UE) 

ovenfor omtalte mail af 9. januar 2019. 

Den del af UE's krav, der vedrører faktura 

nr. 23713, tages derfor ikke til følge. 

Vedrørende faktura nr. 23714: 

Fakturaen er på 1.975 kr. inkl. moms. 

I fakturateksten er anført: 

»Hermed fremsendes faktura for udført ma-

lerarbejde, som følger: 

Vinyl hulkehl opsat senere på 1. sal toilet, 

efter vægge var færdigmalede. Tilbagegang 

til opspartlinger og maling. …« 

Af de grunde, der er anført ovenfor vedrø-

rende faktura nr. 23710, tages denne del af 

UE's påstand ikke til følge. 

Vedrørende faktura nr. 23715: 
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Fakturaen er på 49.200 kr. inkl. moms. 

I fakturateksten er anført: 

»Hermed fremsendes faktura for udført ma-

lerarbejde, som følger: 

Øverste del af gerigter i lejligheder demon-

teret 2 gange efter de var færdigmalede. 

2 gange malerbehandlet: Pletspartlet, plet-

malet og malet. Overgang til væg fuget og 

pletmalet. …« 

Den mail af 9. januar 2019, som er nævnt 

ovenfor, omtaler bl.a. »ommaling af gerig-

ter« og vedrører således bl.a. det arbejde, 

der er omfattet af faktura nr. 23715. 

Af de grunde, der er anført ovenfor vedrø-

rende faktura nr. 23712, finder voldgiftsret-

ten, at HE aftaleretligt har forpligtet sig til 

at betale for ommaling af gerigterne. 

Da faktura nr. 23715 angår ommaling 2 

gange, og da mailen af 9. januar 2019 kun 

angår ommaling 1 gang, tages UE's krav 

vedrørende denne faktura alene til følge 

med halvdelen svarende til 24.600 kr. inkl. 

moms 

Vedrørende faktura nr. 23716: 

Fakturaen er på 32.800 kr. inkl. moms. 

I fakturateksten er anført: 

»… Malerbehandlet skrammer på færdigma-

lede vinduer, dørpartier og døre. 68 stk. 

vinduer samt dørpartier til lejligheder, samt 

vinduer i fælles område og gange. 

Pletspartlet, pletslebet, og pletmalet 2 

gange. …« 

Den mail af 9. januar 2019, som er nævnt 

ovenfor, omtaler bl.a. »pletning af vinduer 

og døre« og må således anses også at ved-

røre det arbejde, der er omfattet af faktura 

nr. 23716. 

Af de grunde, der er anført ovenfor vedrø-

rende faktura nr. 23712, finder voldgiftsret-

ten, at HE aftaleretligt har forpligtet sig til 

at betale for arbejdet omfattet af faktura 

nr. 23716. 

UE's krav vedrørende denne faktura tages 

derfor til følge med 32.800 kr. inkl. moms. 

Vedrørende faktura nr. 23718: 

Fakturaen er på 10.609,39 kr. inkl. moms. 

I fakturateksten er anført: 

»Lejlighed 10, fodlister og to sider på karm 

demonteret, malet og fuget igen 

… 

Lejlighed 11, huller i væg efter udv. Be-

klædning (gennemboring) 

… 

Fælleskøkken, gipskasse over skabe opsat 

efter malerbehandling 

… 

Forrum 1.16, gipskasse ommalet efter de-

montering 

… 

Ekstra gips over dør til fællesrum 

… 

Lejlighed 1, lysning spartlet/malet efter 2. 

gang oppudsning 

… 

Lejlighed 2, huller i altandørs bundstykke, 

lukket og malet. Sømhuller i fodlister 

… 

Lejlighed 7, huller i altandørs bundstykke, 

lukket og malet, fodliste demonteret 

… 

Fællesgange, fuger mellem overgang 

gips/puds, samt i lofts/lysning mod puds 

…« 

UE har ikke godtgjort, at arbejdet er varslet 

over for HE på en måde, som kan bevirke, 

at HE er blevet aftaleretligt forpligtet til at 
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betale for arbejdet. Der er heller ikke påvist 

et andet grundlag, herunder mangelfuld til-

rettelæggelse eller styring mv. af projektet, 

som kan bevirke, at HE er forpligtet til at 

betale fakturaen. 

Herefter, og da arbejdet ikke er omfattet af 

den ovenfor omtalte mail af 9. januar 2019, 

tager voldgiftsretten ikke UE's krav vedrø-

rende faktura nr. 23718 til følge. 

Samlet opgørelse: 

Efter det, der er anført under gennemgan-

gen af de enkelte fakturaer, tager voldgifts-

retten UE's påstand til følge med 98.875 kr. 

Beløbet forrentes med procesrente fra den 

25. februar 2019, jf. rentelovens § 3, stk. 

2. 

UE har fået medhold for et beløb på 98.875 

kr. ud af en påstand på 304.933,39 kr. sva-

rende til ca. 32 %. UE skal derfor efter 

praksis have tillagt delvise sagsomkostnin-

ger af det vundne beløb til dækning af ud-

gifter til advokatbistand. Det beløb, der skal 

betales, fastsættes til 20.000 kr. Beløbet er 

uden moms, da UE er momsregistreret. Der 

er ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt 

på størrelsen af det beløb, som UE har fået 

medhold for, og på sagens begrænsede 

omfang og hovedforhandlingens varighed. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

skal betales af UE med 2/3 og af HE med 

1/3 efter opgørelse og påkrav fra Voldgifts-

nævnet. Der er herved lagt vægt på sagens 

udfald. 
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Mangler ved pladsstøbt beton samt fortabt afhjælpningsret 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.35.1 

Som gengivet i TBB 2021.578 / Sag nr. C-15455 

Bygherre BH (advokat Lars Gregersen) mod 

Hovedentreprenør HE (advokat Henrik Ros-

lev Østergaard) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

Bygherre BH (herefter BH) har ved klage-

skrift modtaget den 6. maj 2020 anmodet 

Voldgiftsnævnet om at nedsætte en vold-

giftsret til afgørelse af en tvist mellem BH 

og hovedentreprenør HE A/S (herefter HE) 

om udførelsen af et udendørs pladsstøbt 

betondæk i forbindelse med et byggeri på 

BH’s ejendom beliggende i …. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af direktør, 

akademiingeniør Per Mohr Hansen, divisi-

onschef Jørn Asmussen og landsdommer 

Henrik Gunst Andersen, med sidstnævnte 

som formand. 

Forud for voldgiftssagen er Gunnar Hansen 

udmeldt som skønsmand (Voldgiftsnævnets 

j. nr. A-9612). Der er afgivet skønserklæ-

ring af den 16. september 2018 samt til-

lægserklæring af den 6. marts 2019, den 

20. oktober 2019 og den 18. januar 2020. 

Skønsomkostningerne på samlet 62.952,90 

kr. inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet 

er foreløbigt betalt af BH med 46.108,30 kr. 

og af HE med 16.844,60 kr. 

Sagen er hovedforhandlet den 8. februar 

2021 i Voldgiftsnævnets lokaler Vesterbro-

gade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

2. Påstande og hovedforhandling 

BH har nedlagt påstande som følger: 

1. HE skal betale klageren 1.250.000,00 kr. 

med procesrente fra klageskriftets indgi-

velse. Subsidiært betaling af et af Voldgifts-

retten fastsat mindre beløb. 

2. HE skal betale procesrente af 37.000 kr. 

fra den 10. september 2020. 

3. Frifindelse over for HE’s selvstændige på-

stand. 

HE har nedlagt følgende påstande 

1. Frifindelse over for klager påstand 1. 

2. Afvisning, subsidiært frifindelse over for 

klagers påstand 2 

3. BH skal til HE betale 522.000 kr. med til-

læg af procesrente principalt fra den 11. 

oktober 2017, subsidiært fra et af voldgifts-

retten fastsat tidspunkt. 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

forklaring af … (BH), … (HE), … (rådgiver R 

A/S) og … (HE). 

Endvidere er der afgivet forklaring af syns- 

og skønsmand Gunnar Hansen. 

Parterne har erklæret sig indforstået med, 

at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges 

uden fuldstændig sagsfremstilling og uden 

fuldstændig gengivelse af forklaringerne og 

proceduren og alene med gengivelse af par-

ternes påstande og voldgiftsrettens resultat 

og begrundelsen herfor. 

3. Sagsfremstilling 

Der er mellem parterne indgået en hoved-

entreprisekontrakt om opførelse af en ny 

hovedbygning med tilhørende overdækkede 

terrasser på BH’s ejendom i …. I forbindelse 

med byggeriet fremsatte BH ønske om at få 

udført nogle anlægsarbejder på grunden i 

form af blandt andet pladsstøbt beton, af-

vandingsarbejder og beplantning. 

Rådgiver R A/S udarbejde et udbudsmateri-

ale for BH, der dannede grundlag for HE’s 

tilbud af 10. april 2017. AB 92 er gældende 

for parternes aftale. Sagen omhandler en-

treprisen vedrørende anlægsarbejder. 
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Sagens hovedspørgsmål er, om BH har krav 

på erstatning eller afslag i entreprisesum-

men som følge af mangler ved den plads-

støbte beton. Manglerne, som BH har lagt 

til grund for påstand 1, består efter BH’s 

opfattelse i, at overfladerne på betonen 

ikke svarer til det aftalte, foruden at der er 

lunker, grater, niveauspring, skærefejl og 

manglende afrensning af betonslam. På-

standsbeløbet er fastsat ud fra den opfat-

telse, at betonen skal brydes op, og at der 

skal støbes på ny. Manglerne relaterer sig 

til de ca. 550 m2, der er udført som etape 1 

svarende til ca. halvdelen af det samlede 

areal for pladsstøbt beton. 

HE har bestridt, at arbejdet er mangelfuldt. 

BH har ikke krav på en fuldstændig omgø-

relse af arbejdet. Der kan efter skønsman-

dens erklæring maksimalt blive tale om, at 

der skal ske udbedring af mindre mangler, 

som skønsmanden har skønnet vil koste 

215.000 kr. (ekskl. moms) ved udførelse af 

en tredjemand. 

Påstand 2 omhandler forrentning af det de-

pot, som BH har indbetalt til Voldgiftsnæv-

net, da HE nægtede at betale den andel, 

som nævnet i første omgang havde opkræ-

vet hos HE. HE anførte, at BH’s påstand i 

sagen var uden grundlag i skønsmandens 

erklæring. 

Der er af voldgiftsrettens formand truffet 

delafgørelse om, hvorvidt HE var forpligti-

get til at refundere BH 37.000 kr. med til-

læg af renter fra beløbets indbetaling til 

nævnet. Ved afgørelsen blev HE frifundet 

for BH’s påstand. 

HE har til selvstændig dom (påstand 3) på-

stået BH tilpligtet at betale erstatning for 

mistet fortjeneste i relation til etape 2, som 

omhandlede blandt andet støbning af yder-

ligere ca. 550 m2 pladsstøbt beton, jordar-

bejder og beplantning. 

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Det fremgår af skønserklæringen af 20. ok-

tober 2019 i besvarelsen af spørgsmål LGR 

26, at de samlede omkostninger til at fjerne 

eksisterende pladsstøbt beton og støbning 

af en ny anslås til at andrage 1.000.000 kr. 

(ekskl. moms). Det vurderes ikke muligt at 

udføre 550 m2 kostet overflade, der ude-

lukkende svarer til det, som ses på det 

foto, som … fra R A/S henviste til i en mail 

til HE med angivelse af, at der ønskes en 

»fin kostet overflade«, selv hvis fotoet blev 

målsat. 

Syns- og skønsmand Gunnar Hansen har 

uddybende forklaret, at det ikke er muligt 

at udføre arbejdet således, at der opnås et 

fuldstændigt ens udtryk for overfladen på 

betonen. Udfaldet vil afhænge af en lang 

række forhold, som entreprenøren ikke kan 

styre. Beton fra en fabrik har aldrig fuld-

stændig samme egenskaber, men også 

temperatur- og vindforhold spiller ind på 

hærdningsprocessen, således at overfladen 

vil være forskellig for de enkelte felter, som 

støbes. De udførte felter er imidlertid for 

enkeltes vedkommende ikke udført med til-

strækkelig håndværksmæssig omhu. 

Voldgiftsretten lægger i overensstemmelse 

med skønsmandens vurderinger i svarene 

på spørgsmålene LGR 8, LGR 10 og LGR 16 

til grund, at arbejdet har været mangel-

fuldt, således at der er grundlag for at til-

kende BH en samlet erstatning på 268.750 

kr. (inkl. moms) til udbedring af mangler i 

form af grater, niveauspring og forkert ret-

ning på kostning, udbedring af felter ved 

indgangsparti, skærefejl og betonslam. Der 

er derfor ikke grundlag for at fastsætte en 

erstatning baseret på det synspunkt, at be-

tonen skal opbrydes og støbes på ny. 

HE har under sagen indtaget det stand-

punkt, at der ikke er mangler ved det ud-

førte arbejde og derfor har undladt at ud-

føre mangelsudbedring. HE er derfor for-

pligtet til at betale BH det beløb, som det 

efter skønsmandens vurdering må antages 

at koste, når manglerne skal udbedres af 
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en anden entreprenør. HE har således ikke 

længere afhjælpningsret. 

HE har ikke færdiggjort entreprisen, der 

ifølge udbudsmaterialet skulle være afleve-

ret den 24. april 2017. Parterne har ført en 

omfattende korrespondance om, hvorvidt 

der var mangler ved arbejdet udført under 

etape 1. I en mail af 16. november 2017 fra 

HE til BH er det anført, at »Vi håber at høre 

fra jer vedrørende resterende, men vi er 

villig til at afslutte vores samarbejde med 

afgivelse af opgaven uden yderligere om-

kostninger fra vor side«. I mailen afviste HE 

alle BH’s mangelsindsigelser til trods for, at 

HE tidligere havde erkendt, at der var visse 

mangler ved arbejdet. 

HE’s påstand om erstatning for mistet for-

tjeneste på grund af BH’s »standsning af 

arbejdet« er fremsat i svarskriftet af 12. 

juni 2020. 

Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort ud 

fra parternes mails og de afgivne forklarin-

ger, at BH har afvist HE i bestræbelser på 

at færdiggøre arbejdet, således at det beror 

på BH’s forhold, at arbejdet ikke er færdig-

gjort. HE har heller ikke afgivet påkrav om, 

at kontrakten påtænkes hævet med henvis-

ning til BH’s forhold. 

HE’s påstand om erstatning af mistet fortje-

neste tages derfor ikke til følge. 

Kravet omhandlet af parternes påstand 2 

omhandler forretning af 37.000 kr. Beløbet 

fremkommer således ifølge en afgørelse, 

der er truffet af voldgiftsrettens formand 

under sagens forberedelse: 

»Indklagede nægtede oprindeligt at indbe-

tale hele sin andel af depotopkrævningen 

(58.500 kr.), og klager betalte derfor sin 

egen og indklagedes del (2 x 58.500 kr.). 

Indklagede har efterfølgende indbetalt en 

yderligere depotopkrævning, som vedrører 

indklagedes selvstændige påstand (43.000 

kr.). Det samlede opkrævede depot er såle-

des 160.000 kr., hvoraf indklagedes andel 

er 80.000 kr. Heraf har indklagede betalt 

43.000 kr., hvorfor indklagede stadig 

mangler at betale 37.000 kr.« 

Ved afgørelsen blev BH’s påstand om, at HE 

skulle betale 37.000 kr. med tillæg af ren-

ter fra BH’s betaling til Voldgiftsnævnet ikke 

taget til følge. 

I begrundelsen for afgørelsen blev blandt 

andet anført, at de regler, der regulerer for-

holdet, er rettet mod voldgiftssagens afslut-

ning. Sådanne regler findes i § 34, stk. 3, 

2. pkt., i VBA-voldgiftsregler 2010, hvoref-

ter den af parterne, der – efter voldgiftssa-

gens afslutning – muligt kommer til at be-

tale for den anden, da har regres mod 

denne. En tilsvarende bestemmelse findes i 

§ 30, stk. 4, 2. pkt., i Regler for voldgift 

2018, hvorefter en part, der som følge af 

den solidariske hæftelse kommer til at be-

tale mere, end han skulle, har krav på re-

gres fra den, der skulle have betalt. 

Voldgiftsretten finder på den baggrund, at 

der ikke under voldgiftssagen er grundlag 

for at træffe afgørelse om forrentning af be-

løbet, da det først er efter voldgiftssagens 

afslutning, jf. VBA-voldgiftsregler 2010 § 

34, at det kan fastslås, om der er et regres-

krav. 

HE’s påstand om afvisning tages derfor til 

følge. 

Konklusion 

HE skal derfor til BH betale 268.750 kr. 

(inkl. moms) med tillæg af renter som ne-

denfor bestemt (påstand 1). BH’s påstand 

angående forrentning af 37.000 kr. afvises 

(påstand 2). BH frifindes for HE’s modkrav 

på 522.000 kr. (påstand 3). 

Sagsomkostninger 

Sagens hovedspørgsmål har været, om der 

er mangler ved det af HE udførte arbejde. 

HE skal derfor som udgangspunkt efter 

princippet i retsplejelovens § 313 betale 

sagsomkostninger til BH til dækning af ud-

giften til advokatbistand i forhold til det 

vundne beløb vedrørende mangler. Der er 
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ikke omstændigheder i sagen, hvorefter HE 

er påført merudgifter ved den videregående 

påstand om, at manglerne begrundede ar-

bejdet omgjort. Herefter, og da HE er den 

tabende part i forhold til påstand 3, og un-

der hensyntagen til den begrænsede betyd-

ning som påstand 2 har haft under sagen, 

skal HE til dækning af BH’s udgifter til ad-

vokatbistand betale 110.000 kr. (inkl. 

moms). 

HE skal til BH betale de udgifter, som BH 

har haft i forbindelse med skønserklæringen 

af 16. september 2018 og tillægserklærin-

gen af 6. marts 2019, der samlet udgør 

27.333,71 kr. De øvrige udgifter til skøns-

erklæringer afholdes endeligt af den part, 

der foreløbigt har betalt herfor. 

Udgiften til sagens behandling ved vold-

giftsretten skal betales af hver part med 

halvdelen.
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Entreprenør ansvarlig for mangler samt rådgiver subsidiært ansvarlig 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.36.1 

Som gengivet i TBB 2021.788 / Sag nr. C-15107 

… Sogns Menighedsråd … (advokat Henrik 

Benjaminsen) mod Murerfirma … (uden ad-

vokat) og Tegnestuen ved arkitekt A (advo-

kat Jeppe Brandorff Stefansen) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

Mellem klageren, … Sogns Menighedsråd 

(herefter Menighedsrådet), og de indkla-

gede, Murerfirmaet … (herefter Murerfir-

maet), og Tegnestuen ved arkitekt m.a.a. … 

(herefter Tegnestuen) er der opstået en 

tvist om påstående mangler ved udført kal-

kearbejde i forbindelse med renovering af 

en kirke beliggende i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« bestående af bygningskonstruktør 

Søren Thomsen, murermester Ebbe Bernth 

og landsdommer Henrik Twilhøj, med sidst-

nævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren, Menighedsrådet, har nedlagt føl-

gende endelige påstande: 

1) Indklagede 1, Murerfirmaet, og indkla-

gede 2, Tegnestuen, tilpligtes pro rata i et 

forhold, der fastsættes af voldgiftsretten, at 

betale til Menighedsrådet 300.000 kr. med 

tillæg af procesrente fra sagens anlæg. 

2) Tegnestuen tilpligtes at betale til Menig-

hedsrådet 300.000 kr. med tillæg af pro-

cesrente fra sagens anlæg. 

Murerfirmaet har nedlagt påstand om frifin-

delse. 

Tegnestuen har nedlagt påstand om frifin-

delse, subsidiært frifindelse for tiden. 

Hovedforhandling har fundet sted den 4. 

november 2020 i …. 

[I alt 5 personer] har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. 

Skønsmanden, bygningskonstruktør Klaus 

Kaack Andersen, blev afhjemlet. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Sagen angår, om der er mangler ved den 

indvendige afrensning og kalkning af mur-

værket i … Kirke, som Murerfirmaet har ud-

ført som fagentreprise for menighedsrådet, 

og om Tegnestuen som rådgiver for Menig-

hedsrådet har pådraget sig et erstatnings-

ansvar i forbindelse med projektering og el-

ler tilsyn. Der er i aftalen mellem Menig-

hedsrådet og Tegnestuen om teknisk råd-

givning aftalt ABR 89. I forbindelse med 

parternes tvist er der foretaget syn og skøn 

forud for og under voldgiftssagen. 

Mangler ved fagentreprisen 

Tegnestuen har udarbejdet en beskrivelse, 

der er en del af aftalegrundlaget mellem 

Menighedsrådet og Murerfirmaet. Beskrivel-

sen omhandler bl.a. anvisninger for afrens-

ning, sandkalkning og kalkning. Det er efter 

bevisførelsen ubestridt, at Tegnestuen efter 

aftaleindgåelsen har udleveret en besigti-

gelsesrapport vedrørende indvendig kalk-

ning af … Kirke til Murerfirmaet udarbejdet 

af Nationalmuseet. Rapporten indeholder en 

mere omfattende beskrivelse af navnlig af-

rensning forud for kalkning af murværket 

end i det oprindelige aftalegrundlag, og det 

blev derfor aftalt, at Murerfirmaet skulle 

have ekstrabetaling for dette arbejde. 
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Skønsmanden har efter besigtigelse og 

nærmere undersøgelse af det udførte kalk-

arbejde besvaret parternes spørgsmål. Det 

fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1, at 

skønsmanden skønner, at Murerfirmaet ikke 

har udført arbejdet i overensstemmelse 

med Tegnestuens beskrivelse. Det fremgår 

af besvarelsen af spørgsmål 4 bl.a., at 

skønsmanden har foretaget destruktive un-

dersøgelser og har konstateret, at afrens-

ningen ikke – som anført i Tegnestuens be-

skrivelse – er udført til ren og fast bund. Af 

besvarelsen af spørgsmål 5 og 6 fremgår 

bl.a., at hvælvkapperne er meget uens kal-

ket med tydelige aftegninger af urenheder 

og kalkkoststrøg, og at der ikke er udført 

afrensning til ren og fast bund, inden den 

efterfølgende kalkning er påbegyndt. Ende-

lig fremgår det af besvarelsen på spørgsmål 

9 og 10 bl.a., at den udførte kalkning frem-

træder med grålige områder, gråt skær og 

med andre farveafvigelser fra sædvanligt 

hvidtekalk, og at årsagen skønnes at skyl-

des den manglende afrensning af overfla-

den til ren og fast bund, samt at kalkningen 

tilsyneladende er udført med for tynd hvid-

tekalk. 

På denne baggrund og efter den øvrige be-

visførelse, herunder skønsmandens forkla-

ring i forbindelse med afhjemling af skøns-

erklæringerne, finder voldgiftsretten, at det 

er bevist, at den indvendige kalkning af kir-

kens murværk ikke fremstår hvid og ensar-

tet på en måde, som Menighedsrådet i hen-

hold til parternes aftale berettiget kunne 

forvente, og at dette skyldes, at Murerfir-

maet ikke har foretaget afrensning inden 

kalkning i overensstemmelse med Tegne-

stuens og Nationalmuseets anvisninger. Ar-

bejdet er derfor mangelfuldt, og Murerfir-

maet skal betale udbedringsomkostninger 

til Menighedsrådet. 

Tegnestuens ansvar 

Menighedsrådet har efter bevisførelsen fra-

faldet en anbringende om, at Tegnestuen 

ikke har udleveret Nationalmuseets rapport 

til Murerfirmaet, og at Tegnestuens beskri-

velse i udbudsgrundlaget af fremgangsmå-

den ved afrensning forud for kalkning ikke 

er i overensstemmelse med god projekte-

ringsskik. 

Spørgsmålet er herefter, om Tegnestuen 

har begået ansvarspådragende fejl under 

fagentreprisens udførelse ved at have råd-

givet Menighedsrådet til at lade Murerfir-

maet foretage afhjælpning med sandkalk 

som ekstraarbejde og ved ikke at have kon-

stateret Murerfirmaets mangelfulde afrens-

ning inden kalkning. 

Under Murerfirmaets udførelse af kalkning 

blev det dels konstateret, at kalken hæf-

tede dårligt på visse områder i hvælvin-

gerne, dels af kalken ikke fremstod ensartet 

hvid. Tegnestuen kontaktede som følge 

heraf på ny Nationalmuseet for rådgivning, 

og det må lægges til grund, at Nationalmu-

seets kirkekonsulent kunne tilslutte sig, at 

problemerne blev forsøgt afhjulpet ved, at 

der på de omhandlede flader blev kalket 

med sandkalk. Skønsmanden har forklaret, 

at sandkalkning ikke kan medvirket til at 

give et hvidt resultat, men at sandkalkning 

kan føre til bedre hæftning. På denne bag-

grund og efter en samlet vurdering af be-

visførelsen finder voldgiftsretten, at det 

ikke er bevist, at Tegnestuen har handlet i 

strid med god projekteringsskik ved i den 

foreliggende situation at anbefale partiel 

kalkning med sandkalk. 

Det fremgår af skønsmandens forklaring og 

hans besvarelse af spørgsmål 11, at det er i 

strid med sædvanlige fagmæssige normer 

for totalrådgivning og især byggetilsyn, at 

Tegnestuen ikke under Murerfirmaets udfø-

relse har opdaget, at der ikke er foretaget 

afrensning i overensstemmelse med beskri-

velsen. Det må efter bevisførelsen, herun-

der de afgivne forklaringer, lægges til 

grund, at den indvendige afrensning forud 

for kalkningen har stået på i adskillige uger, 

og at det derfor har været muligt for Teg-

nestuen at besigtige de afrensede hvælvin-
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ger i udtørret stand. Tegnestuen burde der-

for have konstateret, at afrensningen ikke 

var foretaget i overensstemmelse med an-

visningerne. Herefter finder voldgiftsretten, 

at Tegnestuen har handlet ansvarspådrag-

ende over for Menighedsrådet ved ikke at 

udføre et tilstrækkeligt tilsyn. 

Voldgiftsretten finder, at der, allerede fordi 

Murerfirmaet ikke er konstateret insolvent 

eller med sikkerhed må antages at være 

det, ikke er grundlag for at pålægge Tegne-

stuen at hæfte fuldt ud for udbedringsom-

kostningerne. Menighedsrådet kan derfor 

ikke få medhold i påstand 2. 

Erstatningen 

Erstatningen og fordelingen heraf mellem 

parterne må fastsættes inden for rammerne 

af de nedlagte påstande. 

Skønsmanden har ved besvarelsen af 

spørgsmål 8 vurderet, at udbedringsom-

kostningerne udgør 250.000 kr. inkl. moms 

eller 500.000 kr. inkl. moms afhængig af 

metodevalg. Under afhjemlingen har skøns-

manden præciseret og uddybet de foreslå-

ede metoder, og der er mellem parterne 

enighed om, at udbedringsmetoden skønnet 

til 250.000 kr. inkl. moms svarer til den ud-

førelsesmåde, der er aftalt mellem Murerfir-

maet og Menighedsrådet. Menighedsrådet 

har herefter beløbsmæssigt nedsat sine på-

stande til 300.000 kr. og gjort gældende, at 

der skal tages hensyn til prisudviklingen, si-

den skønnet blev udøvet. 

Voldgiftsretten finder, at der ved fastsættel-

sen af de udbedringsomkostninger, der kan 

kræves erstattet, skal tages hensyn til, at 

kalkningen af kirken blev udført i 2014, og 

at levetiden for det udførte arbejde efter 

skønsmandens vurdering rundt regnet er 30 

år alt efter de lokale forhold (princippet om 

nyt for gammelt). Murerfirmaet skal heref-

ter skønsmæssigt betale 200.000 kr. med 

tillæg af rente i erstatning for udbedrings-

omkostninger til Menighedsrådet. Der er 

ikke grundlag for at lade murerfirmaet 

bære risikoen for, at Menighedsrådet ikke 

har foretaget udbedring på et tidligere tids-

punkt. 

Tegnestuens erstatningspligt, der udsprin-

ger af mangelfuldt tilsyn, er subsidiær i for-

hold til Murerfirmaets erstatningspligt, der 

udspringer af udførelsesmangler. Størrelsen 

af det beløb, som Tegnestuen skal hæfte 

for, må fastsættes skønsmæssigt efter en 

samlet vurdering af graden af skyld. Vold-

giftsretten finder herefter, at Tegnestuen 

subsidiært skal betale 100.000 kr. til Me-

nighedsrådet. 

Efter sagens forløb og udfald skal Murerfir-

maet og Tegnestuen hver især betale sags-

omkostninger til Menighedsrådet med 

60.000 kr. inkl. moms, hvoraf 14.613 kr. 

eller i alt 29.226 kr. er til dækning af Me-

nighedsrådets omkostninger til afhjemling 

og syn og skøn, bortset fra Menighedsrå-

dets omkostninger til supplerende skønser-

klæring 2, der ikke har haft betydning for 

sagens afgørelse. Murerfirmaet og Tegne-

stuen skal endvidere hver især betale halv-

delen af de omkostninger, der har været 

forbundet med voldgiftsrettens behandling 

af sagen.
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Ansvarsbegrænsninger begrænsede forsikringsselskabs dækningspligt 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.37.1 

Som gengivet i TBB 2021.1158 / Sag nr. C-15509 

Totalentreprenør TE A/S (advokat Jesper 

Bøge Pedersen og advokat Esben Korsgaard 

Poulsen) mod Forsikringsselskab FS A/S 

(advokat Michael S. Wiisbye) 

Voldgiftsnævnet 

Indledning 

Advokat Esben Korsgaard Poulsen har ved 

klageskrift modtaget den 17. juni 2020 an-

modet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en 

voldgiftsret til at afgøre en tvist om forsik-

ringsselskab FS’s dækningspligt for even-

tuel ansvarspådragende adfærd udvist af de 

sikrede rådgivere i henhold til en projektan-

svarsforsikring tegnet af totalentreprenør 

TE A/S i forbindelse med projektering af 

musik- og teaterhuset … i …. 

Voldgiftsnævnet har i den anledning nedsat 

en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« med fhv. landsdommer 

Lisbeth Parbo som eneste voldgiftsdommer. 

Påstande og hovedforhandling 

Klageren, totalentreprenør TE (herefter TE), 

har nedlagt påstand om, at indklagede, for-

sikringsselskabet FS A/S (herefter FS), skal 

anerkende, at FS’s eventuelle dæknings-

pligt i henhold til projektansvarsforsikringen 

under forsikringspolice nr. … for eventuel 

ansvarspådragende adfærd udvist af total-

rådgiver TR, underrådgiver UR1, underråd-

giver UR2 og underrådgiver UR3 ikke er be-

grænset svarende til de ansvarsbegræns-

ninger, som er indeholdt i pkt. 11 og 12 i 

totalrådgivningsaftalen af 13. september 

2013 mellem TE A/S og TR, pkt. 11 og 12 i 

underrådgivningsaftalen af 29. februar 

2014 mellem TR og UR1, pkt. 11 og 12 i 

underrådgivningsaftalen af 27. februar 

2014 mellem TR og UR2 og/eller pkt. 11 og 

12 i underrådgivningsaftalen af 10. decem-

ber 2013 mellem TR og UR3. 

TE har subsidiært nedlagt påstand om, at 

FS skal anerkende, at FS’s eventuelle dæk-

ningspligt i henhold til projektansvarsforsik-

ringen under forsikringspolice nr. 683 304 

294 5 for eventuel ansvarspådragende ad-

færd udvist af UR1, UR2 og UR3 ikke er be-

grænset svarende til de ansvarsbegræns-

ninger, som er indeholdt i pkt. 11 og 12 i 

totalrådgivningsaftalen af 13. september 

2013 mellem TE … A/S og TR, pkt. 11 og 12 

i underrådgivningsaftalen af 29. februar 

2014 mellem TR og UR1, pkt. 11 og 12 i 

underrådgivningsaftalen af 27. februar 

2014 mellem TR og UR2 og/eller pkt. 11 og 

12 i underrådgivningsaftalen af 10. decem-

ber 2013 mellem TR og UR3. 

FS har påstået frifindelse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 6. 

maj 2021 på …. 

Tidligere projektchef hos TE, TE-V1, og 

Head of Risk Solution hos FS, FS-V1, har 

afgivet forklaring under hovedforhandlin-

gen. 

Sagsfremstilling 

Sagens baggrund 

TE er en større dansk entreprenørvirksom-

hed, der forestår projektering og udførelse 

af store og mellemstore erhvervs-, sund-

heds-, bolig- og kulturbyggerier m.v. I 

2013-17 forestod TE projekteringen og ud-

førelsen af byggeprojektet … på ca. 32.000 

m2 for flere bygherrer og slutbrugere, her-

under … Kommune. Byggeriet er placeret i 

… Centrum og anvendes bl.a. til musik- og 

teaterhus, musikkonservatorium, konferen-

cefaciliteter, almen beboelse og parkerings-

kælder. TE havde antaget TR som totalråd-

giver, og bl.a. UR1 var underrådgiver og 

havde ingeniørydelserne som sin opgave. 

I forbindelse med byggeriet er der opstået 

tvist mellem TE og TR/UR1, om rådgiverne 
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har pådraget sig et erstatningsansvar for 

forsinket projektering og projektfejl. TE har 

i 2017 anlagt en voldgiftssag mod de to 

rådgivere (C-14382) og har foreløbig op-

gjort sit tab til mere end 63 mio. kr. Kravet 

mod TR er fremsat som et krav om erstat-

ning i kontrakt, mens kravet mod UR1 er 

fremsat efter reglerne om springende re-

gres efter retsbrudssynspunktet. Under 

voldgiftssagen har både TR og UR1 gjort 

gældende, at krav mod dem under alle om-

stændigheder ikke kan overstige den an-

svarsbegrænsning på 20 mio. kr., der frem-

går af rådgivningsaftalerne. 

Voldgiftssagen C-14382 verserer fortsat. 

Der er iværksat syn og skøn, og sagen for-

ventes ikke afsluttet foreløbig. TE har øn-

sket en forudgående afklaring af, om TE ef-

ter afslutningen af voldgiftssagen C-14382 

kan kræve udbetaling med op til 50 mio. kr. 

under den projektansvarsforsikring, der er 

tegnet i FS, selv om det i C-14382 måtte 

blive fastslået, at TR’s og/eller UR1’s ansvar 

over for TE er beløbsmæssigt begrænset til 

20 mio. kr. TE har derfor anlagt denne sag 

mod FS, som har tiltrådt, at sagen behand-

les som en voldgiftssag ved Voldgiftsnæv-

net for bygge- og anlægsvirksomhed. 

Sagens oplysninger 

TE og TR indgik i efteråret 2013 en rådgiv-

ningsaftale om totalrådgivning vedrørende 

et musik- og teaterhus i … Centrum på ca. 

32.000 m2. Aftalen var udfærdiget af TE, 

der underskrev aftalen den 13. september 

2013, mens TR underskrev den 22. oktober 

2013. Af aftalen fremgår bl.a., at TR havde 

UR1, UR2 og UR3 tilknyttet som underråd-

givere, og at der for rådgivningsydelserne 

og opfølgning var aftalt et fast honorar på 

38 mio. kr. Om ansvar var det i aftalens 

pkt. 11 anført, at »Rådgiveren og dennes 

underrådgiveres erstatningsansvar er be-

grænset til forsikringsdækningen ved den 

under pkt. 12 nævnte projektansvarsforsik-

ring, jf. ABR, pkt. 6.2.2.« I aftalens pkt. 12 

om forsikring er det anført: »TE tegner pro-

jektansvarsforsikring med en forsikrings-

sum på kr. 20 mio. dækkende personskade 

og bygningsskade. Dækket er rådgiveren 

samt dennes underrådgivere og TE. Selvri-

siko er kr. 100.000,- pr. skade … Forsikrin-

gen etableres med afløbsdækning løbende 

fra afleveringen til 5 året herfor. Rådgiver 

betaler halvdelen af forsikringen, dog mak-

simalt hvad der svare til den rabat som op-

nås hos egne forsikringsselskaber.« 

Den 23. oktober 2013 sendte TE-V1 fra TE 

en mail til TE’s daværende forsikringsmæg-

ler [forsikringsmægler], og vedhæftede et 

udfyldt spørgeskema vedrørende »Begæ-

ring – Professionel ansvarsforsikring – Pro-

jektansvar«, ligesom han vedhæftede kopi 

af rådgivningsaftalen og en WE-transfer 

med mere detaljerede beskrivelser af pro-

jektet. Spørgeskemaet indeholdt en række 

oplysninger om bl.a. projektet, rådgivnings-

honoraret, entreprisesummen og de sikrede 

rådgiveres navne, mens feltet vedrørende 

forsikringssum ikke var udfyldt. I mailen til 

[forsikringsmægler] gjorde TE-V1 opmærk-

som på, at han ikke havde udfyldt dette 

felt, men at de skønnede, at beløbet for 

personskade skulle være 25 mio. kr. og for 

tingsskade mellem 25 og 75 mio. kr. I en 

mail samme dag til … FS anmodede [forsik-

ringsmægler] om et tilbud på en projektan-

svarsforsikring med en forsikringssum ved 

personskade på 25 mio. kr. og ved tings-

skade på 50 mio. kr., alternativt 75 mio. kr. 

Selvrisikoen skulle være 100.000 kr., alter-

nativt 250.000 kr. [forsikringsmægler] hen-

viste samtidig til TE-V1’s mail og de ved-

hæftede filer. … (fra FS) bekræftede samme 

dag modtagelsen og gjorde opmærksom 

på, at der skulle foretages reassurance. 

Hun spurgte samtidig til en eventuel dead-

line på opgaven, som hun fik oplyst var 

hurtigst muligt. 

Den 8. november 2013 fremsendte … FS’s 

forsikringstilbud til [forsikringsmægler]. Til-

buddet på en »Professionel Ansvarsforsik-

ring« angav TE som forsikringstager og TR, 

UR1, UR2 og UR3 som sikrede. Forsikrings-

summen var 25 mio. kr. for personskade og 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 395 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

50 mio. kr. for tingsskade/formuetab med 

en selvrisiko på 100.000 kr. eller 250.000 

kr. Forsikringsperioden var fra ikrafttrædel-

sen til den 15. januar 2017 med en 5-årig 

afløbsperiode. De almindelige forsikringsbe-

tingelser for projektansvar var vedlagt, og 

af tilbuddet fremgik, at ordet »forsikrings-

tager« i forsikringsbetingelsernes punkt 1-

17 skulle erstattes med ordet »sikrede«. 

Det fremgik endvidere af tilbuddet, at det 

var en betingelse for udstedelse af forsik-

ringen, at FS inden tilbuddets udløbsdato 

(den 15. december 2013) modtog under-

skrevne tro og love-erklæringer fra forsik-

ringstager og samtlige sikrede, og at FS 

modtog kopi af gældende og underskrevne 

rådgivnings- og underrådgivningskontrak-

ter. FS forbeholdt sig at ændre tilbuddet, 

»når FS har haft mulighed for at gennemgå 

underrådgivningskontrakterne, som ikke 

var en del af begæringsmaterialet.« Tilbud-

det var endvidere betinget af, at FS ud over 

indgåede rådgivningskontrakter modtog 

kopi af geoteknisk rapport, beskrivelse af 

projektet og fordeling af honorarydelserne 

på arkitekt og ingeniør m.v., ligesom det 

var betinget af, at der tillige blev tegnet en 

entrepriseforsikring i FS. Præmieindikatio-

nen for en forsikring med de nævnte forsik-

ringssummer og en selvrisiko på 100.000 

kr. var 1.550.000-1.660.000 kr. og var be-

tinget af, at betjening skete via forsikrings-

mægler. Den tilsvarende præmieindikation 

ved en selvrisiko på 250.000 kr. var 

1.350.000-1.450.000 kr. Om præmien var 

det i tilbuddet anført: 

»For den tilbudte dækningskombination af 

forsikringssummer/selvrisiko udgør præ-

mien »sde ovenfor« og beregnet på grund-

lag af et samlet rådgiverhonorar på 

38.000.000 kr. og samlede anlægsudgifter 

på 545.000.000 kr. Præmien … gælder for 

hele ansvarsperioden inkl. 5-årig ophørs-

dækning. 

Sker der ændringer, herunder ændringer af 

honorarer eller anlægsudgifter i henhold til 

de oplysninger, der er tilgået FS, er forsik-

ringstager forpligtet til at underrette FS 

herom, idet ændring kan betyde revurde-

ring af præmieberegningen.« 

[Forsikringsmægler] syntes, at præmieindi-

kationen var meget høj, og spurgte til en 

mere konkurrencedygtig pris. I en mail af 

13. november 2013 til [forsikringsmægler] 

oplyste … (fra FS) herefter, at »at jeg ikke 

har anvender anden beregning end vi nor-

malt benytter os af i disse sager.« I en mail 

af 15. november 2013 oplyste hun en præ-

mieindikation på 1,5 mio. kr. ved en selvri-

siko på 100.000 kr. og 1,4 mio. kr. ved en 

selvrisiko på 250.000 kr. 

Under sagen er FS’s interne præmiebereg-

ning vedrørende forsikringen fremlagt. Be-

regningen er foretaget af … (fra FS) på et 

fortrykt skema med en række faste rubrik-

ker og en række felter, der skal udfyldes. 

Det gælder felter med angivelse af dæk-

ningsperiode, entreprisesum, forsikrings-

sum, honorarer fordelt på ingeniør, arkitekt 

og øvrige, den valgte selvrisiko, og om der 

er knowhow/erfaring eller blandede interes-

ser. Skemaet indeholder desuden oplysnin-

ger om standardsummer og -perioder. I 

den konkrete præmieberegning er der i 

henhold til skemaets oplysninger taget ud-

gangspunkt i et honorar på 38 mio. kr., 

hvor det fulde honorar er medregnet som et 

ingeniørhonorar og er ganget med 1,25 % 

svarende til en præmie på 475.000 kr. For 

arkitekter og øvrige er den tilsvarende pro-

centsats 1,0 og 1,15. Der er derefter bereg-

net en række tillæg og reguleringer under 

henvisning til forsikringssummens størrelse, 

forsikrings- og afløbsperiodens længde og 

selvrisikoens størrelse. Det er angivet, at 

rådgiverne »har erfaring«, men det har ikke 

medført nogen regulering, mens det høje 

bruttohonorar har medført et fradrag på 35 

%. Præmien er samlet beregnet til 

1.593.625 kr. 

Den 3. og 10. december 2013 underskrev 

TR og UR3 en underrådgivningsaftale, hvor-

efter UR3’s opgave var projekteringen af 

teaterteknik. Om ansvar og forsikring var 
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der i aftalens pkt. 11 og 12 angivet »Iht. 

totalrådgivningsaftalen«. 

Den 6. januar 2014 startede en række pro-

jekteringsmøder, og af referatet fra det før-

ste møde fremgår under punkt 6, at »Der 

arbejdes intens med forsikringsmægleren 

for fremsendelse af aftale med forsikrings-

selskab. Vi er blevet tilbudt en dækningsbe-

kræftelse i første omgang, DVS. at vi er 

dækket fra nuværende tidspunkt.« 

Den 27. februar 2014 underskrev TR og 

UR2 en underrådgivningsaftale, hvorefter 

UR2’s opgave var akustikrådgivning og AV-

udstyr. Om ansvar og forsikring var der i 

aftalens pkt. 11 og 12 angivet »Iht. total-

rådgivningsaftalen«. 

Den 24. og 29. februar 2014 underskrev TR 

og UR1 en underrådgivningsaftale, hvoref-

ter UR1’s opgave var alle ingeniørydelser til 

et fast honorar på 15.126.000 kr. Om an-

svar var der i pkt. 11 angivet »Iht. totalråd-

givningsaftalen«, og om forsikring var det i 

pkt. 12 angivet »Iht. totalrådgivningsafta-

len dog således, at den del af forsikrings-

summen, som totalrådgiver skal betale, be-

taler UR1 en andel svarende til UR1’s for-

holdsmæssige andel af totalrådgivningsho-

noraret.« 

Efter at FS havde modtaget det ønskede 

materiale, blev der den 6. maj 2014 ud-

stedt en forsikringspolice til TE som forsik-

ringstager med forsikringssummer svarende 

til tilbuddet af 8. november 2013, med en 

selvrisiko på 100.000 kr., en dækningsperi-

ode fra den 27. november 2013 til den 15. 

januar 2017 og en præmie på 1.451.220 

kr. inkl. 5-årig ophørsdækning. Forsikrin-

gens dækningsomfang fremgik af forsikrin-

gens betingelser og særlige betingelser, 

hvoraf bl.a. fremgår: 

»Forsikringsbetingelser 

Projektansvarsforsikring 

Hvad dækker forsikringen? 

1. Forsikringens omfang 

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, 

forsikringstageren som anført på policen 

måtte ifalde som følge af ansvarspådrag-

ende adfærd begået af forsikringstageren 

eller hans personale, såfremt kravet er 

rejst, og anmeldelse herom er foretaget 

over for FS inden for forsikringstiden. 

17. Forhold i skadetilfælde 

Så snart forsikringstageren får at vide eller 

må formode, at der vil blive rejst erstat-

ningskrav imod ham, skal han uden ophold 

give FS skriftlig meddelelse herom, og her-

efter overlade FS eller dennes advokat at 

varetage hans interesser … 

Særlige forsikringsbetingelser for hele poli-

cen 

Sikrede 

Forsikringen omfatter følgende selskaber: 

1. Arkitekt TR 

2. Ingeniør UR1 

3. UR2 Akustik 

4. UR3 

Forsikringsbetingelsernes punkt 1-17 

Ordet »forsikringstager« erstattes af ordet 

»sikrede« i forsikringsbetingelserne punkt 

1-17.…« 

TE har under sagen fremlagt en projektan-

svarsforsikring fra …, dateret den 5. januar 

2016, der indeholder en særskilt bestem-

melse om »Begrænsning af sikredes an-

svar« med følgende indhold: 

»Det er noteret, at forsikringstager ved ind-

gåelse af rådgivningsaftale med sikrede er 

berettiget til at begrænse sikredes ansvar 

for skader eller tab til et beløb, der er min-

dre end forsikringssummen. En sådan be-

grænsning har ingen betydning for nærvæ-

rende forsikrings dækningsomfang. Nærvæ-

rende forsikring dækker således skade eller 

tab med den fulde dækningssum pr. skade 
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og pr. forsikringsår, også i tilfælde hvor for-

sikringstager som ovenfor nævnt har be-

grænset sikredes ansvar til et beløb, der er 

mindre end forsikringsummen.« 

TE’s subsidiære påstand om FS’s eventuelle 

dækningspligt i forhold til de tre underråd-

givere vedrører den situation, at det under 

voldgiftssagen C-14382 måtte blive statue-

ret, at TE har et erstatningskrav mod un-

derrådgiverne efter de praksisskabte regler 

om springende regres efter retsbrudssyns-

punktet. I forlængelse af sagens hovedfor-

handling har TE frafaldet sin subsidiære på-

stand, og TE og FS har i stedet indgået af-

tale om en uigenkaldelig proceserklæring, 

som de har underskrevet den 2. og 7. juni 

2021. Erklæringen har følgende indhold: 

»1. Proceserklæringens indhold 

1.1. TE A/S og FS A/S tiltræder, at følgende 

gengives i voldgiftsrettens kendelse i vold-

giftssagen C-15509: 

Der er mellem TE A/S og FS A/S enighed 

om følgende: 

1. At forsikringssummen på den af TE A/S’ 

tegnede projektansvarsforsikring under for-

sikringspolice nr. … er på kr. 50.000.000,00 

for tingsskader og formuetab, 

2. At forsikringsdækningen under projekt-

ansvarsforsikringen omfatter ansvar, som 

de sikrede TR og UR1 måtte blive pålagt 

overfor TE A/S, herunder såfremt voldgifts-

retten i voldgiftssagen C-14382 finder, at 

TR og/eller UR1’s ansvar ikke er begrænset 

til kr. 20.000.000,00, og 

3. At FS A/S’ eventuelle dækningspligt, her-

under senere overfor TE A/S i medfør af 

forsikringsaftalelovens § 95, under alle om-

stændigheder er omfattet af de begræns-

ninger, der følger af forsikringsaftaleloven, 

forsikringspolicen og forsikringsbetingel-

serne, herunder bestemmelser om selvri-

siko, grov uagtsomhed, forsæt, ikke forsik-

rede skadestyper m.v. 

1.2 E A/S’ subsidiære påstand som anført i 

tillægget til påstandsdokumentet af den 12. 

maj 2021 frafaldes ved parternes skriftlige 

tiltrædelse af nærværende proceserklæ-

ring.« 

Forklaringer 

Tidligere projektchef TE-V1 har forklaret, at 

han er uddannet ingeniør i 1999, hvorefter 

han var ansat i …, indtil han i 2012 kom til 

TE som projektchef. Her var han i 6 år, 

hvorefter han er skiftet tilbage til …, der nu 

har skiftet navn til …. Han har arbejdet med 

alle slags byggerier under sine ansættelser. 

TE bygger alle slags byggerier primært i to-

talentreprise – fx kontorer, boliger og shop-

pingcentre. Opførelsen af et teaterhus var 

en niche, for der bygges ikke mange teater-

huse i Danmark. TE, der har haft 40 års ju-

bilæum, foretager ikke egen projektering 

og har ikke egen tegnestue. Som projekt-

chef hos TE var han hovedansvarlig for 

byggeriernes gennemførelse og stod herun-

der for dialogen med bygherrer/brugere, 

rådgivere og forsikringsselskaber, indtil lici-

tationen var gennemført. Han har beskæfti-

get sig med forsikringstegning, men det var 

ikke hans niche. 

… var et stort og kompliceret byggeri med 

adskillige brugere, og det krævede bl.a. i 

forbindelse med teatret anvendelse af kom-

pleks byggeteknik. Det var TE’s tekniske di-

rektør …, der forestod kontraktforhandlin-

gerne med TR. Selv var han kun med på 

sidelinjen, og hans opgave bestod i at sikre, 

at alle projekteringsydelser kom med i afta-

len med totalrådgiveren. TE besluttede sig 

for totalrådgivning på projektet for at sikre, 

at intet blev glemt. Det blev de samme un-

derrådgivere, som havde været tilknyttet et 

tidligere projekt om opførelse af et teater- 

og musikhus i …, der kom med i totalråd-

givningsaftalen som underrådgivere. Han 

mindes ikke, at han var involveret i total-

rådgivningsaftalens bestemmelser om an-

svar og forsikring. Bestemmelsen i totalråd-

givningsaftalen om rådgivers betaling af 

halvdelen af forsikringen, dog maksimalt 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 398 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

hvad der svarer til den rabat, rådgiver 

kunne opnå hos egne forsikringsselskaber, 

har sammenhæng med, at rådgiveren ville 

have en besparelse på sin løbende ansvars-

forsikring, når der var tegnet en særskilt 

ansvarsforsikring for det konkrete projekt. 

Forsikringssummen på 20 mio. kr. i total-

rådgivningsaftalen var ikke særligt tilpasset 

det konkrete projekt. Da forsikringen ved-

rørte totalrådgivning i forbindelse med et 

komplekst byggeri midt i et tætbebygget 

område, blev konklusionen hos TE, at en 

forsikringssum på 20 mio. kr. ikke var nok. 

Han sendte derfor den 23. oktober 2013 en 

begæring til TE’s daværende forsikrings-

mægler [forsikringsmægler] om tegning af 

en projektansvarsforsikring, hvor han ikke 

havde udfyldt feltet vedrørende forsikrings-

sum. Sammen med begæringen sendte han 

en WE-transfer, der svarer til en projektbe-

skrivelse. Han havde derefter en dialog 

med [forsikringsmægler], og det endte 

med, at TE ønskede forsikringssummen 

fastsat til 50 mio. kr. Formålet med denne 

forsikringssum var at dække TE, hvis rigtig 

meget gik galt i sagen. Han havde en dialog 

med deres forsikringsmægler om, at præ-

mien var lidt dyr – højere end den præmie, 

der fremgik af TE’s egen kalkulation af pro-

jektet over for … Kommune. Præmien endte 

med at blive ca. 1,5 mio. kr. TE ville ikke 

have accepteret forsikringstilbuddet fra FS, 

hvis de havde fået at vide, at TE kun kunne 

kræve 20 mio. kr. udbetalt. 

FS-V1 har forklaret, at han er uddannet 

økonom. Han er nu chef for FS’s internatio-

nale forretninger, men har tidligere været 

chef for casualty-afdelingen, der bl.a. har 

underwritere ansat til at foretage risikovur-

deringer. Der er en underwriter inde over 

en ansvarsforsikring af en størrelse som 

den foreliggende. Det er … (fra FS), der har 

behandlet TE’s forsikringsbegæring. Hun er 

en meget erfaren underwriter, der nu er 

ansat i et andet forsikringsselskab. Han har 

ikke haft kontakt med hende om de overve-

jelser, hun har gjort sig i forbindelse med 

den konkrete præmieberegning. 

Det er ikke illusorisk med en forsikringssum 

på 50 mio. kr., selv om der er aftalt en an-

svarsbegrænsning på 20 mio. kr. i aftalen 

mellem en bygherre/totalentreprenør og en 

rådgiver. Dels kan der være krav fra tredje-

mand, som dækkes af den yderligere for-

sikringssum, dels kan den yderligere forsik-

ringssum blive aktuel, hvis ansvarsbe-

grænsningen i totalrådgiveraftalen tilside-

sættes. Krav fra tredjemand kan omfatte 

både skade på tredjemands ejendom som 

følge af rådgivningsfejl og driftstab, og her 

foregik byggeriet i bynært område. Det er 

ikke realistisk, at TE ville få dækket skader 

på tredjemands ejendom som følge af råd-

givningsfejl under entrepriseforsikringen, 

der dækker udførelsesfejl. Det sker tit, at 

forsikringssummen overstiger ansvarsbe-

grænsningen, når de får en begæring fra en 

forsikringsmægler. TE var repræsenteret af 

et professionelt forsikringsmæglerfirma, og 

i den situation forventer FS, at der er sket 

en intern afklaring af, at der er en diffe-

rence mellem ansvarsbegrænsningen i råd-

giveraftalen og den ønskede forsikrings-

sum. FS forventer, at differencen udgør en 

buffer til brug for tredjemandskrav. Det er 

sædvanligt at bede om kopi af rådgivnings-

aftaler/underrådgivningsaftaler, geotekni-

ske rapporter, beskrivelser af projektet og 

fordelingen af honorarydelserne, sådan som 

det fremgår af forsikringstilbuddet dateret 

den 8. november 2013. Det sker, for at de 

kan vurdere risiciene i projektet. FS var be-

kendt med ansvarsbegrænsningen på 20 

mio. kr. i totalrådgivningsaftalen mellem TE 

og TR. FS ville aldrig acceptere at tegne en 

projektansvarsforsikring som den fremlagte 

police med …, hvor der er aftalt en dækning 

ud over ansvarsbegrænsningen i rådgiv-

ningsaftalen. Han er klar over, at det er et 

forsikringsprodukt, der findes i markedet, 

men det er ikke et produkt, som FS udby-

der. 

 

Da FS i oktober 2013 modtog en henven-

delse fra TE’s forsikringsmægler, blev de 
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bedt om at give pris på alternative forsik-

ringssummer for tingsskade på 50 og 75 

mio. kr. og alternative selvrisikosummer. 

Når … (fra FS) i sin mail af 23. oktober 

2013 til TE’s forsikringsmægler gør op-

mærksom på kravet om reassurance, vil 

han tro, at det sker for at gøre opmærksom 

på, at det vil tage tid at afgive et tilbud. Det 

afhænger af interne regler i FS, hvornår der 

skal indhentes genforsikring, og det har 

ikke noget med præmieberegningen at 

gøre. De underwriter ud fra de samme mo-

menter og overvejelser, uanset om der skal 

ske genforsikring. Skadebehandlingen er 

også den samme. 

Den fremlagte formular med den konkrete 

præmieberegning indeholder en række fa-

ste rubrikker og nogle rubrikker – markeret 

med gråt – som er udfyldt af underwrite-

ren. Der er ikke tale om, at der kun indgår 

5 standardelementer i beregningen. Der er 

en rubrik for individuelt tillæg/fradrag i for-

mularen, men den er i praksis aldrig brugt i 

FS til at angive størrelsen af ansvarsbe-

grænsningen i rådgivningsaftalerne. Præ-

mieberegningen er udtryk for et skøn over 

en række forskellige risikoparametre. Når 

FS vil have kopi af rådgivningsaftalerne, 

skyldes det, at de indgår som et vigtigt risi-

komoment i præmieberegningen, hvor bl.a. 

ansvarsbegrænsningen har betydning. Den 

fremlagte formular ligner mange andre be-

regninger med underwriternes vurderinger. 

Beregningen ville formentlig ikke have haft 

et andet udseende, hvis ansvarsbegræns-

ningen i rådgivningsaftalerne var 50 og ikke 

20 mio. kr. Også forretningsmæssige hen-

syn spiller ind, når præmien beregnes, og 

her har FS fx stillet krav om tegning af en 

entrepriseforsikring i FS som forudsætning 

for at tilbyde en projektansvarsforsikring. 

Det er almindeligt kendt i branchen, at pro-

jektansvarsforsikringer ikke er en god for-

retning, og FS har ikke nogen god dækning 

på dem. 

Væsentlige ændringer i aftalerne frem til 

udstedelsen af policen fører ofte til æn-

drede forsikringsvilkår. Datoen den 27. no-

vember 2013 i policen må være ikrafttræ-

delsesdatoen og ikke udstedelsesdatoen, 

som er væsentligt senere. Det giver me-

ning, at det skyldes en forudgående dæk-

ningsbekræftelse, og at der derfor er dæk-

ning fra den 27. november 2013. Det er 

ikke sædvanligt, at underrådgivningsafta-

lerne er indgået efter dette tidspunkt, men 

totalrådgivningsaftalen betyder mest. Han 

er ikke skademand, men han vil tro, at en 

skade, der var indtruffet før underskriften 

på underrådgivningsaftalerne, ville blive 

dækket uden den aftalte ansvarsbegræns-

ning. 

Procedure 

TE A/S har til støtte for sin påstand navnlig 

anført, at FS efter oplysningerne i den fore-

liggende sag ifalder en dækningspligt over 

for TE med et beløb på indtil 50 mio. kr. for 

tingsskade og formuetab som anført i for-

sikringspolicen af 6. maj 2014, uanset om 

det i den verserende voldgiftssag mellem 

TE på den ene side og TR og UR1 på den 

anden side måtte blive statueret, at TR’s 

og/eller UR1’s erstatningsansvar i henhold 

til totalrådgivningsaftalens og underrådgiv-

ningsaftalens pkt. 11 og 12 er beløbsmæs-

sigt begrænset til 20 mio. kr. 

TE bestrider ikke, at et projektansvarsfor-

sikringsselskab som udgangspunkt kan på-

beråbe sig aftalte ansvarsbegrænsninger i 

aftaleforholdet mellem den skadelidte – her 

TE – og de sikrede rådgivere. Udgangs-

punktet kan dog fraviges, således at en 

projektansvarsforsikring dækker ud over 

disse ansvarsbegrænsninger. Sådanne for-

sikringer udbydes i det danske marked, og 

fravigelsen fra det generelle udgangspunkt 

fremgår også af praksis. I den foreliggende 

sag har TE med sin forsikringsbegæring 

haft til formål at sikre sig betaling med op 

til 50 mio. kr. for tingsskade og formuetab 

uanset ansvarsbegrænsningen i totalrådgiv-

ningsaftalen og underrådgivningsaftalerne 

på 20 mio. kr. For at opnå dette formål kan 
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der ikke stilles krav om en udtrykkelig be-

stemmelse i policen, jf. herved afgørelsen i 

TBB 2008.319. I overensstemmelse med 

princippet i aftalelovens § 6. stk. 2, er det 

tilstrækkeligt, at det i forbindelse med for-

sikringstegningen må have stået FS klart, 

hvad der var TE’s formål med at tegne pro-

jektansvarsforsikringen med en forsikrings-

sum på 50 mio. kr., og at TE ikke ville have 

accepteret forsikringstilbuddet, hvis TE 

havde været klar over, at betalingen til dem 

var begrænset til 20 mio. kr. FS har ikke i 

forbindelse med forsikringstegningen haft 

en egentlig rådgivningsforpligtelse over for 

TE, men FS har haft en aftaleretlig forplig-

telse til at sige fra, hvis det stod FS klart, at 

TE’s formål med forsikringstegningen ikke 

blev opfyldt. Det er FS, der er nærmest til 

at afklare eventuelle uklarheder. 

I TE’s forsikringsbegæring var der ikke an-

givet nogen forsikringssum. TE var bistået 

af sin forsikringsmægler, hvis eneste ind-

sats var at indhente tilbud på et sædvanligt 

produkt. FS må have indset, at forsikrings-

mægleren ikke havde foretaget en risiko-

analyse. Anmodningen blev hos FS behand-

let af … (fra FS), der havde mange års erfa-

ring som underwriter. Hun har ikke har af-

givet forklaring, og det kan derfor ikke afvi-

ses, at hun har indset TE’s formål med en 

forsikringssum på 50 mio. kr. og har indret-

tet sig efter det. Forsikringspræmien er 

fastsat ud fra en forsikringssum på 50 mio. 

kr., og den måde, præmien er beregnet på, 

må tillægges vægt. Skemaet vedrørende 

præmieberegningen indeholder en række 

felter til belysning af FS’s risiko og udgør 

grundlaget for præmiens størrelse. I ske-

maet er der ikke indeholdt oplysninger om 

betydningen af den aftalte ansvarsbe-

grænsning for de sikrede, og det kan derfor 

ikke af skemaet ses, at ansvarsbegrænsnin-

gen skulle have betydning. Det fremgår 

endvidere af FS-V1’s forklaring, at skemaet 

næppe ville have haft et andet indhold, hvis 

den aftalte ansvarsbegrænsning havde væ-

ret 50 mio. kr. og ikke 20 mio. kr. Det har 

derfor formodningen for sig, at ansvarsbe-

grænsningen ikke har haft betydning. 

FS’s angivelse af mulige årsager til forskel-

len på de 30 mio. kr. bestrides. Det bestri-

des således, at FS har haft grund til at tro, 

at forskellen kunne skyldes et ønske fra TE 

om at sikre krav fra tredjemand. Der blev 

tegnet en entrepriseforsikring i FS som for-

udsætning for tegningen af projektansvars-

forsikringen. Selv om rådgivernes ansvar 

ikke er dækket under entrepriseforsikrin-

gen, må det antages, at de fleste skader på 

tredjemands ejendom vil være dækket un-

der entrepriseforsikringen. Det bestrides 

endvidere, at FS har haft grund til at tro, at 

forskellen på 30 mio. kr. kunne skyldes et 

ønske fra TE om at sikre sig betaling, hvis 

den aftalte ansvarsbegrænsning faldt væk 

som følge af forsæt eller grov uagtsomhed 

hos de sikrede rådgivere. I henhold til for-

sikringsvilkårene ville forsikringsdækningen 

bortfalde i de tilfælde. 

FS A/S har anført, at det er de sikrede råd-

giveres ansvar, der er forsikret i den teg-

nede projektansvarsforsikring, og at dette 

ansvar efter de indgåede rådgivningsaftaler 

er begrænset til 20 mio. kr. over for TE. 

Forsikringen er ikke tegnet med excesdæk-

ning, og forsikringen er derfor begrænset til 

de sikrede rådgiveres juridiske ansvar. For-

sikringer med excesdækning er en særlig 

forsikringstype, som kræver, at klausulen 

om excesdækning fremgår udtrykkeligt, da 

klausulen er i strid med projektansvarsfor-

sikringers sædvanlige indhold. TE’s ønske 

om dækning i videre omfang end rådgiver-

nes juridiske ansvar er et forhold mellem 

TE og deres forsikringsmægler, da TE ikke 

via sin mægler har anmodet om denne sær-

lige forsikring hos FS, der heller ikke udby-

der den type forsikring. FS har ikke nogen 

rådgivningsforpligtelse over for TE. I forhold 

til FS var det TE’s eget ansvar at få ændret 

ansvarsbegrænsningerne i rådgivningsafta-

lerne, så der blev overensstemmelse, hvis 

TE ønskede dækning for et større beløb. Af-

gørelsen i TBB 2008.319 adskiller sig på en 

række punkter fra den foreliggende sag. 
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Det er ikke uden betydning for TE, at for-

sikringssummen er 50 mio. kr., da summen 

dækker alle krav mod de sikrede, herunder 

krav fra tredjemand for tingsskade og for-

muetab. I overensstemmelse med den for-

klaring, som tidligere leder af FS’s under-

writing-afdeling, FS-V1, har afgivet, må det 

endvidere lægges til grund, at det ikke er 

usædvanligt, at der tegnes projektansvars-

forsikringer, hvor forsikringssummen er hø-

jere end den aftalte ansvarsbegrænsning 

for de sikrede rådgivere. En entreprisefor-

sikring dækker ikke krav, som beror på 

rådgivernes ansvarspådragende fejl. En hø-

jere forsikringssum kan desuden have be-

tydning for TE’s dækning, hvis det viser sig, 

at ansvarsbegrænsningen i rådgivningsafta-

lerne tilsidesættes. 

Det bestrides, at det har stået FS klart, at 

forsikringssummen på 50 mio. kr. var fast-

sat med henblik på at dække krav fra TE ud 

over den aftalte ansvarsbegrænsning i råd-

givningsaftalerne. TE kunne have indkaldt 

… (fra FS) som vidne, hvis de havde ønsket 

at høre, hvilke overvejelser hun havde gjort 

sig. TE er ikke forbruger, men en meget 

stor, professionelt drevet virksomhed, der 

har været bistået af en forsikringsmægler. 

Det er TE’s egen risiko eller eventuelt deres 

mæglers ansvar, at de ikke har anmodet 

om en forsikring med dækning ud over de 

sikredes juridiske ansvar, hvis det var det, 

TE ønskede. 

Der indgår en lang række faktorer i de vur-

deringer, som danner grundlag for bereg-

ningen af præmien for en projektansvars-

forsikring. De foretages af erfarne under-

writere, og som forklaret af FS-V1 indgår 

bl.a. oplysninger om aftalte ansvarsbe-

grænsninger, ligesom forretningsmæssige 

hensyn indgår. Rubrikkerne i selve skemaet 

udgør kun en del af grundlaget, da præmie-

beregningen beror på meget komplicerede 

vurderinger af alle de involverede risikofak-

torer. 

Voldgiftsrettens begrundelse og resul-

tat 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt FS A/S 

er forpligtet til over for TE A/S at dække op 

til 50 mio. kr. i henhold til den tegnede pro-

jektansvarsforsikring med de sikrede rådgi-

vere uden hensyn til de ansvarsbegræns-

ninger på 20 mio. kr., som fremgår af råd-

givningsaftalerne med totalrådgiveren TR 

og tre navngivne underrådgivere, herunder 

UR1. 

Ifølge forsikringsbetingelserne til forsik-

ringspolicen af 6. maj 2014 dækker forsik-

ringen det erstatningsansvar, som de sik-

rede rådgivere måtte ifalde som følge af 

ansvarspådragende adfærd hos de sikrede 

eller deres personale. Som udgangspunkt 

dækker forsikringen derfor rådgivernes an-

svar over for TE med det beløb, der er af-

talt som led i rådgivningsaftalerne mellem 

TE og rådgiverne, dvs. med 20 mio. kr. Det 

er ubestridt, at projektansvarsforsikringen 

ikke indeholder en udtrykkelig bestemmelse 

om, at FS dækker de sikrede rådgiveres an-

svar over for TE med et beløb, der oversti-

ger ansvarsbegrænsningerne. Efter sin ord-

lyd giver projektansvarsforsikringen således 

ikke TE grundlag for at kræve betaling af et 

beløb op til forsikringssummen på 50 mio. 

kr. uden hensyn til ansvarsbegrænsnin-

gerne. 

Det er ubestridt, at FS ikke i forbindelse 

med forsikringstegningen har haft nogen 

rådgivningsforpligtelse over for TE. Ved 

vurderingen af, om FS ud fra princippet i 

aftalelovens § 6, stk. 2, er afskåret fra at 

gøre ansvarsbegrænsningerne i rådgiv-

ningsaftalerne gældende, lægger voldgifts-

retten til grund, at TE er en veletableret og 

stor, professionelt drevet entreprenørvirk-

somhed, der i forbindelse med tegningen af 

projektansvarsforsikringen i FS var bistået 

af sin daværende forsikringsmægler. Vold-

giftsretten lægger endvidere til grund, at 

forskellen mellem den højere forsikrings-

sum og de aftalte ansvarsbegrænsninger 

kan have betydning bl.a. i forbindelse med 

dækning af eventuelle krav fra tredjemand, 

og at det – som forklaret af FS-V1 – ikke er 
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usædvanligt, at der tegnes projektansvars-

forsikringer gennem forsikringsmæglere, 

hvor forsikringssummen er højere end de 

aftalte ansvarsbegrænsninger. Under de fo-

religgende omstændigheder, hvor forsikrin-

gen er tegnet af en professionelt drevet en-

treprenørvirksomhed med bistand fra en 

professionel forsikringsmægler, finder vold-

giftsretten, at FS ikke har haft nogen for-

pligtelse til at afklare TE’s formål med at 

tegne en højere forsikringssum end den af-

talte ansvarsbegrænsning i rådgivningsafta-

lerne. I stedet har FS været berettiget til at 

gå ud fra, at dette forhold og betydningen 

for TE’s dækningsmuligheder var afklaret 

mellem TE og deres forsikringsmægler. De 

oplysninger, der foreligger om forløbet i for-

bindelse med forsikringstegningen eller om 

præmieberegningen, kan ikke føre til et an-

det resultat. TE har herefter ikke krav på, 

at FS’s dækningspligt er uden de ansvars-

begrænsninger, der følger af rådgivningsaf-

talernes pkt. 11 og 12, og FS frifindes der-

for. 

Efter sagens udfald skal TE betale sagsom-

kostninger til FS til dækning af advokatud-

gifter inkl. moms, da FS ikke er momsregi-

streret. Ved fastsættelsen af sagsomkost-

ningerne tager voldgiftsretten udgangs-

punkt i sagens værdi på 30 mio. kr., men 

tager tillige hensyn til, at sagens omfang i 

forhold til sagens værdi har været meget 

begrænset: Sagen er anlagt den 17. juni 

2020, skriftvekslingen har bestået af tre 

processkrifter fra hver part samt påstands-

dokumenter, og hovedforhandlingen har 

haft en varighed på én dag. Efter en samlet 

vurdering skal TE herefter betale 250.000 

kr. inkl. moms i sagsomkostninger til FS. 

Efter sagens udfald skal TE endvidere be-

tale udgifterne til voldgiftsrettens behand-

ling af sagen.
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Godtgørelse men ikke erstatning for bygherreforsinkelse 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.38.1 

Som gengivet i TBB 2021.1192 / Sag nr. C-15542 

Fagentreprenør FE A/S (advokat Michael 

Melchior) mod … Kommune (advokat Cas-

per Moltke-Leth) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

Mellem fagentreprenør FE A/S, herefter FE, 

og … Kommune er der opstået en tvist om 

tvist om forskellige krav i anledning af for 

forsinkelse i forbindelse med udførelse af en 

el-entreprise på byggesagen »… Plejecen-

ter« i …. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« med deltagelse af inge-

niør m.ida. / e*mba Henrik Rohlin, arkitekt 

m.a.a Kim Christiansen og landsdommer 

Mogens Heinsen med sidstnævnte som for-

mand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren, FE, har nedlagt påstand om, at … 

Kommune skal betale 2.615.545,66 kr. til 

FE med tillæg af procesrente af 339.026,84 

kr. fra den 25. december 2019, af 

113.915,66 kr. fra den 29. december 2019, 

af 1.659.558,75 kr. fra den 30. december 

2019, af 79.467,68 kr. fra den 18. januar 

2020, af 28.450 kr. fra den 6. februar 

2020, af 28.450 kr. fra den 17. juni 2020, 

af 28.928,20 kr. fra den 18. juli 2020 og af 

339.200 kr. fra den 10. juli 2020 til betaling 

sker, subsidiært et mindre beløb. 

Over for den af … Kommune selvstændigt 

nedlagte påstand påstås frifindelse. 

… Kommune har nedlagt påstand om frifin-

delse. 

… Kommune har nedlagt selvstændig princi-

pal påstand om at FE tilpligtes at betale 

780.000 kr. med tillæg af procesrente fra 

datoen for indlevering af nærværende pro-

cesskrift, subsidiært at FE tilpligtes at be-

tale et mindre beløb fastsat af voldgiftsret-

ten. 

Hovedforhandling har fundet sted den 26. 

maj 2021 på …. 

FE-V1, Kommune-V1, Arkitekt-V1, Arkitekt-

V2, FE-V2 og Arkitekt-V3 har afgivet forkla-

ring under hovedforhandlingen. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og gengivelse af procedu-

ren og alene med gengivelse af parternes 

påstande, de afgivne forklaringer og vold-

giftsrettens resultat og begrundelsen her-

for. 

3. Forklaringer 

FE-V1 har forklaret, at han har været ansat 

hos FE i over 20 år. Han blev byggeleder på 

projektet fra starten. Han har ikke kalkule-

ret prisen, men han deltog allerede i de før-

ste møder. På opstartsmødet talte de om, 

at det var vigtigt at få styr på byggestrøm-

men, da der var regler om, hvem der skulle 

tilmelde, og hvor det skulle ske, herunder 

at det var bygherren, der skulle vælge leve-

randør af strøm. Uden dette valg fra byg-

herren kunne FE intet foretage sig, de 

kunne således ikke selv sætte en måler op. 

Det fik ikke den store betydning for deres 

egne arbejder, da de ikke havde så mange 

opgaver på det tidspunkt, men det var ken-

detegnende for hele forløbet, herunder den 

manglende forståelse fra bygherren for sin 

egen rolle. Det samme var tilfældet med 

hensyn til el til projektet hvor der ikke var 

valgt el-leverandører. 

De var fra starten så småt i gang løbende 

med nedgravning af kabler med 1-1½ 

mand på pladsen. 
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Hvis de havde fået en tidsplan, der viste, 

hvornår de fik elementtegninger, kunne de 

have lagt gennemgangen heraf ind i deres 

egen detailplanlægning, nu kom tegnin-

gerne bare lige pludseligt. De måtte ikke 

korrespondere direkte med elementleveran-

døren, hvilket ellers er ret normalt for at 

undgå, at tingene falder mellem to stole. 

Tidsplanen for el-arbejderne er ofte meget 

overordnet, så derfor kom FE med mange 

kommentarer til udbudstidsplanen og for-

slag til en mere detaljeret tidsplan for at få 

deres arbejder bedre fastlagt i forhold til 

andre arbejder mv. Han kan ikke huske, om 

det oprindeligt var tanken at starte med 

centerbygningen. Rækkefølgen på arbej-

derne er vigtig, da føringsveje skal laves 

før, der kan laves installationer. De havde 

ABA [Automatiske Brandalarm-Anlæg] med 

i deres forslag til ændringer i tidsplanen, da 

installationen af ABA altid er det, der ligger 

sidst, eftersom detektorer først kan komme 

op, når der er gjort rent. Det er rart, at det 

er vist på tidsplanen, så det kan koordine-

res med rengøring. Det var et problem, at 

der ikke kom input fra de andre entrepre-

nører. FE fik ikke kritik for deres input, de-

res forslag blev bare ikke indarbejdet i tids-

planen. De kan ikke lave føringsveje, før 

der er opsat brandgips. 

I sommeren 2018 kom FE for alvor i gang. 

De gjorde tidligt opmærksom på, at tidspla-

nen skred, og at de havde brug for en tids-

plan, der var realistisk. Der gik meget lang 

tid, inden de fik nødvendige oplysninger. 

Foreholdt sin mail af 7. juni 2018, ekstrak-

ten side 120, har han forklaret, at han 

brugte udtrykket »næsten på daglig basis«, 

da de ikke havde en detaljeret tidsplan, og 

derfor var det meget svært at planlægge 

arbejderne. Derfor rykkede han for en en-

delig tidsplan. Revision B kom meget sent, 

og der var stort set ikke indarbejdet noget 

af FE’s input. Ændringen, hvorefter center-

bygningen skulle bygges til sidst, gjorde det 

mere problematisk med installationen af 

ABA, da styringsenheden skulle sidde cen-

tralt i centerbygningen. Som det ses eks-

trakten side 132-33 var der meget mailkor-

respondance om tidsplanen. Det burde 

være muligt at indarbejde det input, der 

var kommet fra de fire entreprenører, der 

svarede på anmodningen om bemærknin-

ger til tidsplanen. Så måtte de andre, der 

ikke havde svaret, bare rette ind. FE’s an-

læg af føringsveje er afhængige af brand-

gipsen. Først derefter kan de komme i 

gang, og installationerne er afhængige af 

føringsveje. Der kom ikke det møde, han 

efterspurgte i mailen af 22. juni 2018, eks-

trakten side 132-133. FE sendte efter mod-

tagelsen af revision B en opgørelse over de-

res økonomiske krav. Han kan ikke huske, 

om der lå en tidligere version heraf. Arki-

tekt-V3 havde skrevet, at han godt var klar 

over, at det kunne have økonomiske konse-

kvenser, at tidsplanen skred. Der blev holdt 

møder, hvor byggeledelsen imidlertid ikke 

kunne forstå, at FE skulle have penge for 

det, da det jo var de samme arbejder, der 

skulle laves. 

Rådgiverne var utrolig længe om at svare 

på entreprenørernes forespørgsler, og en-

treprenørerne ville gerne have ingeniører 

og arkitekter med på byggemøder, så man 

kunne få nogle svar. Mailkorrespondancen 

ekstrakten side 153-158 udsprang af, at 

det igen var et problem at få styr på ræk-

kefølgen. Der var lagt op til, at mange 

håndværkere skulle gå oven i hinanden, og 

det betød rigtig meget for den forsinkelse, 

der opstod. I tidsplan revision C var afleve-

ring skubbet til 5. august 2019. Elemen-

terne og murstenene var forsinkede. Det 

blev fra starten sagt, at elementerne ikke 

kunne leveres som forudsat i udbudstids-

planen. Kommentarerne til revision C, eks-

trakten side 163, er sendt med en mail. Der 

var mange gengangere i FE’s indsigelser 

mod tidsplanerne. Hans kommentarer førte 

som tidligere blot til bemærkning om, at 

man ville prøve at indpasse det. Der var fire 

forskellige byggeledere på under vejs. En 

aktivitet kom ofte først på aktivitetsplanen, 
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når den var igangsat. Han bad om at få de-

res arbejder opdelt, men det blev afvist, da 

angivelserne af arbejdernes stade angive-

ligt bare var til brug for acontofakturering. 

Det så hele tiden ud, som om FE var bagud. 

Mailen af 29. oktober 2018, ekstrakten side 

168 blev skrevet, fordi det ikke duede, at 

føringsveje og installationer i tagrum skulle 

udføres samtidig. Der skulle også tages 

hensyn til helligdage; planen kunne jo lige 

så godt være retvisende. 

Foreholdt referat af byggemøde nr. 19, eks-

trakten side 175, har han forklaret, at han 

ikke var enig i, at der ikke skulle ske yderli-

gere revidering af tidsplaner. 

Foreholdt angivelsen af stadet for brandgips 

i referatet af byggemøde nr. 26, tillægseks-

trakten side 17, har han forklaret, at forsin-

kelsen rykkede deres opstart af etablering 

af føringsveje og derefter alt det øvrige ar-

bejde. Han er ikke enig i, at tidsplanen fulg-

tes i det store hele. Han gjorde i utallige 

mails opmærksom på, at han ikke var enig 

heri. De var nu reelt tre måneder forsin-

kede, men han ved ikke, hvorfor de øvrige 

entreprenører var forsinkede med de fore-

gående arbejder. Foreholdt mailkorrespon-

dancen 28. marts til 2. maj 2019, tillægs-

ekstrakten side 26-32, har han forklaret, at 

det ikke var muligt at komme i gang, når 

der gik over en måned, inden de fik en teg-

ning, de kunne arbejde efter. Det gik utro-

ligt trægt med at få svar. Foreholdt sin mail 

af 24. maj 2019, tillægsekstrakten side 50, 

har han forklaret, at alt terrænarbejde sta-

dig manglede. ABA manglede også, og det 

skulle jo efter beskrivelsen undergives test i 

30 dage inden aflevering. De døjede rigtig 

meget med vand i gruben til elevator, og i 

starten kunne de slet ikke komme til at ar-

bejde der, fordi vandet stod højt. Firma X 

skulle montere demenssikringen, som var 

en bygherreleverance. Centralen sad i cen-

terbygningen, men de trak kabler til internt 

varsling, hvilket var i henhold til en aftale-

seddel. … var pedel og burde ikke have væ-

ret blandet ind i det. Firma X var ikke FE’s 

underentreprenør, og det var bekymrende, 

at byggeleder mente det, jf. mailen af 18. 

oktober 2019, tillægsekstrakten side 82. 

…, som han korresponderede med, tillægs-

ekstrakten side 97-98, var el-ingeniør og 

den, der havde projekteret el-arbejderne. 

Det var noget, der manglede i projektet, og 

så var det vigtigt at få afklaret, hvad det 

var, FE skulle levere. Tavlen skulle leveres 

af 3. mand, firma Y. 

Foreholdt rapporten vedrørende mangel-

gennemgang den 24. oktober 2019, eks-

trakten side 261, har han forklaret, at der 

ikke kunne være udført lampeudtag. Han er 

ikke enig i, at installationen ikke var færdig. 

Der skulle også være monteret loftskinner 

på begge ledder, hvilket der ikke er på det 

første billede. 

Det blev aftalt, at kabler til demenssikring 

skulle laves i foråret, når anlægsarbejderne 

udenfor var færdige. Der var mange entre-

prenører, der hang, men el-arbejderne er jo 

noget af det sidste. 

Den væsentligste årsag til forsinkelsen på 9 

mdr. var mangelfulde tidsplaner, dårligt 

projektmateriale og lange responstider. Det 

var et problem, at der var fire forskellige 

byggeledere på over 1½ år. Det var som 

om, byggeledelsen ikke helt forstod opga-

ven. De andre entreprenører havde nok den 

holdning, at de kom bare, når der var brug 

for det. 

Han var på pladsen hver uge. Han har del-

taget i 95% af de byggemøder, han var 

indkaldt til. Han brugte meget tid på sagen. 

Foreholdt sin mail af 7. juni 2018 om ende-

lig tidsplan, ekstrakten side 120, sammen-

holdt med byggemødereferat nr. 8 af 

samme dato, ekstrakten side 122, hvoraf 

det fremgik, at de kun var en mand på 

pladsen, har han forklaret, at det var for 

planlægningens skyld, at de havde behov 

for en tidsplan. De startede selvfølgelig 

med føringsveje, inden brandgips var helt 

færdig. 
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Det var deres … -afdeling, der beregnede 

tilbuddet. Han ved ikke, om de stillede 

spørgsmål til tidsplanen. FE skulle komme 

med input til tidsplanen, og det havde de 

god tid til. Det er helt normalt. Der var fra 

starten problemer med rækkefølgen, men 

de skulle jo også komme med input. FE 

kunne ikke tage forbehold i tilbuddet, da 

det så ikke ville være konditionsmæssigt. 

Det var … Arkitekter, de korresponderede 

med som byggeledelse. 

Han havde et glimrende samarbejde med 

de andre entreprenører, som han kender 

fra andre opgaver, og generelt var stemnin-

gen god nok. Han har en økonomi, han skal 

forsvare. FE’s bemanding på pladsen slog 

ikke til, når de andre mandede op, og de 

havde også en ekstra mand på pladsen. De 

havde hele tiden regnet med at skulle have 

flere folk i perioder. De skulle vide, hvor de 

skulle tage strømmen, før de kunne lave 

byggestrøm. Der skulle ikke master op fra 

starten. De kunne højst have skåret en dag 

fra. Det krævede mere projektledelse at 

styre de fremmede folk. 

Kommune-V1 har forklaret, at han er ud-

dannet bygningskonstruktør. Han er afde-

lingsleder på de kommunale ejendomme i … 

Kommune. Han har været med på projektet 

fra starten. Tidsplanen var stram, hvilket 

såvel kommunen som de bydende vidste på 

forhånd. Det krævede samarbejde, hvilket 

fremgik af udbudsmaterialet. …, som havde 

råhusentreprisen, ønskede at gå tidligt i 

gang, så de fik byggestrøm fra naboejen-

dommen, der også var et kommunalt byg-

geri. Han kan ikke se, at der var noget i ve-

jen for, at FE gik i gang med at anlægge 

byggestrømmen med det samme. 

Der blev fundet forurening på grunden. Da 

de konstaterede det, tog de fat i kommu-

nens miljøafdeling, som var myndigheden, 

for at afklare, hvad de skulle gøre. De fik 

taget prøver for at finde ud af, hvor meget 

jord, der skulle køres væk. De orienterede i 

hvert fald om situationen på det førstkom-

mende byggemøde. Kommunen krævede 

derfor tidsfristforlængelse, og det var på 

den baggrund, FE opgjorde et økonomisk 

krav. Forsinkelsen førte så også til ændring 

af elementleverancen. Elementerne var el-

lers bestilt. De fik et krav fra FE, og byg-

herren skulle selvfølgelig betale for de byg-

gepladsforanstaltninger, der skulle forlæn-

ges, men de ville have dokumentation for 

det forøgede tidsforbrug. FE havde kun få 

folk på pladsen, derfor kunne det kun være 

et begrænset ekstra tidsforbrug. Tidsplanen 

blev parallelforskudt, men også strukket lidt 

for enkelte entreprenører. Kommunen fik 

aldrig mere dokumentation for kravet, som 

de først hørte om igen, da de fik mailen fra 

advokat Michael Melchior. Der kom ikke 

krav fra andre entreprenører. Han mener 

ikke, at etableringen af byggestrøm fik be-

tydning for FE’s arbejder. Foreholdt mail-

korrespondancen den 23. august 2018, 

ekstrakten side 156-57, har han forklaret, 

at det var rådgiver Z og byggeledelsen, der 

styrede det med tidsplanen. Hans opfattelse 

var, at byggeledelsen prøvede at indarbejde 

det input, der kom, men der kom hele tiden 

noget nyt. 

Mailen af 20. august 2019 fra advokat Mi-

chael Melchior, ekstrakten side 222, blev 

han lidt overrasket over. De opfattede det 

som en slags afpresning for at få betaling 

for noget, FE ikke kunne dokumentere. Han 

havde ikke tidligere hørt tale om krav af 

denne størrelsesorden. På mødet den 21. 

august 2019 fik de at vide, at byggeriet 

ikke ville blive færdigt til indflytning som 

planlagt, hvilket kunne føre til genhusning 

af ældre beboere. De valgte at forsøge at 

fremskynde byggeriet og sikre indflytning. 

Genhusning ville være kostbar og proble-

matisk. FE sagde, at de ikke kunne skaffe 

folk, men det kunne kommunen derimod 

selv. De talte ikke om erstatningskravet på 

mødet. 

Foreholdt referat af møde den 4. september 

2019, tillægsekstrakten side 70 f., har han 

forklaret, at de gerne ville have FE til at 

gøre entreprisen færdig, da andre entrepre-

nører ventede. FE, der havde 4-5 folk på 
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pladsen, afviste imidlertid at mande op, 

medmindre der blev betalt for forcering. 

Han vil mene, at FE godt kunne have opsat 

centralen til ABA anlæg, navnlig kunne de 

opsætte en midlertidig sløjfe. Det har man 

gjort ved andre byggerier. Det ville dog 

have krævet to godkendelser. Foreholdt re-

ferat af byggemøde nr. 33 den 20. juni 

2019, tillægsekstrakten side 62, har han 

forklaret, at der var nogle entreprenører, 

herunder tømreren, der ikke ville pålægges 

sanktioner, fordi FE ikke var færdig med in-

stallationer. Stadet i referaterne er opgjort 

efter acontofakturering, så man kunne godt 

være længere fremme end indikeret. Det er 

baseret på entreprenørernes egne opgørel-

ser. Det er normalt, at der flere faggrupper 

i gang på samme tid på en byggeplads. 

Da ABA anlægget ikke var opsat, skulle de 

opsætte brandalarmer i alle boenheder i A 

og B, og så skulle der være to nattevagter 

plus en ekstra vagt, hvilket var mere end 

deres normale bemanding. De har krævet 

godtgørelse herfor efter det tidspunkt boen-

hed C skulle have været færdiggjort. 

Generelt synes han, at samarbejdet med 

entreprenørerne var godt, men det var ikke 

altid tilfældet med FE, navnlig når FE-med-

arbejder-A kom ind over. Der har ikke væ-

ret aftaler om, hvilket antal folk FE skulle 

have på pladsen, og der blev heller ikke be-

mærket noget herom ved aftaleindgåelsen. 

Der kom ikke indsigelser mod udbudstids-

planen. Kommunen har ikke krævet dagbod 

fra andre entreprenører, og ingen andre en-

treprenører har krævet forceringsudgifter, 

bortset fra gulvmanden for at arbejde i 

sommerferien. 

Han var ikke bekendt med mailen af 1. fe-

bruar 2019, ekstrakten side 186. Det var 

tilbuddet om at lande på 1.400.000 kr. 

uden dokumentation og sammenkoblingen 

med forcering, han opfattede som pression. 

Arkitekt-V1 har forklaret, at han er uddan-

net arkitekt, og han arbejdede for …Arkitek-

ter A/S, som var underrådgiver for … -Arki-

tekter A/S. De havde byggeledelsen. Der 

var en meget stram tidsplan, men det var 

kendt fra starten, og der var i udbudsmate-

rialet angivet krav om intern koordinering 

mellem entreprenørerne. I det lys var tids-

planen egentlig meget detaljeret. Forsinkel-

sen på grund af forureningen og derefter 

elementleverancen førte blot til en parallel-

forskydning. Det var rådgiver Z, der rettede 

tidsplanen til efter input. Det er meget nor-

malt, at meget af koordineringen sker på 

byggemøder. Kommentarer til tidsplanen 

blev indarbejdet i det omfang, det kunne 

holdes inden for den samlede tidsramme. 

De fremlagte mails af 23. august 2018, 

ekstrakten side 156-57 er typisk for den 

måde, det blev håndteret på, når der kom 

input. Det er ikke sædvanligt at lave detail-

tidsplan på et byggeri som det foreliggende. 

Kommentarer til tidsplan, f.eks. ekstrakten 

side 163, blev generelt sendt videre til råd-

giver Z. Den første opgørelse af krav fra FE 

i anledning af forsinkelse blev sendt til byg-

herren, der ville godkende nogle af po-

sterne, navnlig byggepladsforanstaltninger, 

hvis de blev dokumenteret. Dette blev 

meddelt til FE. 

FE’s mail af 5. oktober 2018 med reaktion 

på ny tidsplan, tillægsekstrakten side 9, hu-

sker han ikke, men der har nok været en 

drøftelse, da byggeledelsen var meget imø-

dekommende. De tog hensyn til hovedpar-

ten af FE’s bemærkninger. FE-medarbejder-

A’s mail af 1. februar 2019, ekstrakten side 

186, sidste linje, opfattede han som afpres-

ning. Entreprenøren skal ikke godkende en 

revideret tidsplan, når de har godkendt ud-

budsplanen. Mailen var karakteristisk for di-

alogen med FE-medarbejder-A. Der var en 

godkendt tidsplan, og i hele foråret påstod 

FE, at de arbejdede efter tidsplanen. Det 

var deres begrundelse for ikke at sætte 

flere folk på i den periode. 

Der var ikke kommet en anmodning om 

tidsfristforlængelse fra FE. Den skulle inde-

holde en begrundelse, og svaret ville have 

været, at de skulle mande op. Så måtte de 

jo også opgøre eventuelle omkostninger. 
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Foreholdt mails af 17. august og 20. august 

2019, ekstrakten side 217-18, har han for-

klaret, at reaktionen var den samme, hver 

gang FE blev bedt om at tilpasse bemandin-

gen, nemlig afslag. FE havde ikke nok folk 

på pladsen, de kom stadig længere og læn-

gere bagud. Elektrikeren kan ikke regne 

med at køre med den samme bemanding 

gennem hele forløbet. Der blev ikke bedt 

om forcering, kun bemandingstilpasning. 

Der blev afholdt et møde, hvor det blev af-

talt, at kommunen skaffede flere elektri-

kere. FE sagde, at de ikke kunne skaffe 

flere folk, og de ville heller ikke uden yderli-

gere betaling. Allerede før sommerferien 

kunne man se, at det ville gå galt. Havde 

FE mandet op, var byggeriet blevet færdigt 

til tiden. De andre entreprenører tilpassede 

bemandingen og samarbejdede i det hele 

taget rigtig meget. 

På mødet den 2. oktober 2019, jf. referatet 

ekstrakten side 250, ridsede han situatio-

nen og forløbet op. Mødet var indkaldt for 

at få noget til at ske, og FE lagde ud med at 

sige, at de kunne skaffe flere folk, men så 

kom det, at det var mod betaling og mod 

indgåelse af aftale om det tidligere mellem-

værende. Så kunne der ikke findes en af-

tale. I første omgang nægtede FE at samar-

bejde med de andre elektrikere og stille 

indkøbte materialer til rådighed, men det 

kom dog i stand. Det var alt det manglende 

arbejde, de andre elektrikere tog, og det 

var alt sammen FE’s arbejder. FE’s formand 

på pladsen var let at samarbejde med, men 

det var FE-medarbejder-A, der var proble-

mer med. 

Han mødte kun FE-medarbejder-A, når der 

var byggemøder. Han kan ikke se, at det er 

sandsynligt, at FE-medarbejder-A kan have 

brugt halvdelen af sin arbejdstid på sagen. 

Tømreren mandede på et tidspunkt noget 

op, og det blev andre også opfordret til, 

men FE-medarbejder-A henholdt sig bare til 

tidsplanen. 

Arkitekt-V2 har forklaret, at han er uddan-

net tømrer og bygningskonstruktør og an-

sat i det tidligere … Arkitekter A/S. Han 

kom ind i sagen i februar 2019. 

Foreholdt tidsplanen, ekstrakten side 46, 

har han forklaret, at de gerne ville fremme 

samarbejdet mest muligt, når der var op-

stået en forsinkelse, der kunne gøre nogen 

skeptiske. Det er ikke usædvanligt, at der 

er noget kamp mellem de enkelte fagentre-

priser. På et tidspunkt mente FE, at der var 

andre entreprenører, der var i vejen for de-

res arbejde, men det var nok noget med at 

dele arbejdet op i sektioner. Han ved ikke 

af, at FE har sendt folk hjem, fordi der ikke 

var noget, de kunne lave. På et tidspunkt 

manglede en tegning, der skulle vise et 

stik, der havde betydning for FE og VVS-en-

treprenøren, men begge entreprenører 

kunne i stedet fremme entreprisen andre 

steder. Det var usædvanligt, at det tog så 

lang tid for bygherrens køkkenleverandør at 

lave den tegning. Foreholdt sin mail af 22. 

maj 2019, ekstrakten side 52, har han for-

klaret, at det var nødvendigt at opprioritere 

boenhederne A og B, da de nærmede sig 

tidspunktet for indflytning i disse. Entrepre-

nørerne flyttede folkene over på denne del 

af entreprisen, og det gjorde FE måske 

også, men så gik det i stå i de andre byg-

ninger. Der var behov for flere folk fra FE’s 

side. 

FE-V2 har forklaret, at han var ansat som 

afdelingsleder i FE’s afdeling i … på det tids-

punkt. Han havde det overordnede økono-

miske ansvar for entreprisen og var med 

ved aftaleindgåelsen. Han var derimod ikke 

involveret i kalkulationen af FE’s tilbud eller 

i øvrigt tilbudsfasen. Han kan ikke gen-

kende billedet af manglende samarbejds-

vilje fra FE, snarere tværtimod. FE-medar-

bejder-A gjorde meget for at undgå de pro-

blemer, som opstod i byggeriet. Han har 

ikke hørt om samarbejdsproblemer med FE-

medarbejder-A i forbindelse med andre pro-

jekter. Han var med på sidelinjen på entre-

prisen, herunder ved månedlige interne 

gennemgange og på nogle møder. 
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Han var med til at udarbejde kravet for for-

længet byggeperiode, ekstrakten side 300-

301. Prisen for formand mv. var fastsat i 

tilbudslisten. Man kalkulerer med en vis 

mængde projektledelse på en entreprise, 

og halv tid på et sådant projekt passer me-

get fint. Hans indtryk var, at FE-medarbej-

der-A var særdeles aktiv i sagen, også uden 

at være fysisk på pladsen. Der blev også 

registreret mange timer på sagen, jf. ud-

skriften ekstrakten side 302 ff. Registrerin-

gerne af tidsforbruget blev brugt for at vur-

dere, om projektet har været rentabelt. 

Man kan se på korrespondancen, at FE-

medarbejder-A har haft et højere forbrug 

end registreret. Hans egen tid er bl.a. an-

vendt på mails og sparring med FE-medar-

bejder-A. 435 timer indtil forventet afleve-

ring er meget passende, vil han mene. Der 

er tale om et udtræk af deres system. For-

mandstimer registreres og bogføres hver 

dag. 

Opgørelsen af kravet vedrørende bygge-

strøm er strengt taget ikke helt korrekt, 

men det er til bygherrens fordel, da opgø-

relsen indeholder etablering og nedtagning 

af anlægget, men til gengæld baseret på 

arbejdsdage i stedet for kalenderdage. Det 

er i opgørelsen tale om udstyr, som FE ejer, 

men det slides jo. Skure og containere var 

også deres egne. Kravet er opgjort skøns-

mæssigt, hvilket også gælder kontor-/IT-

udstyr, som bl.a. omfatter udgift til li-

censer. 

Der er tabt avance for så vidt angår FE-

medarbejder-A. Omsætningen angivet i 

skemaet ekstrakten side 283 indeholder 

den konkrete entreprise. De direkte om-

kostninger er bl.a. FE-medarbejder-A’s løn. 

Dækningsgraden, der i skemaet er angivet 

TGO, er 13,6. 

Man kunne ikke etablere ABA anlæg i byg-

ning A og B, da brandstrategien var lavet 

ud fra, at alle bygninger var koblet op på et 

centralt anlæg. Det var ikke FE, der sinkede 

byggeriet, og der kom da heller ikke hen-

vendelser herom fra byggeledelsen. FE kan 

ikke forcere, uden at det har omkostninger, 

og Arkitekt-V2 var da også interesseret i at 

få en pris. Hvis man forcerede, kunne man 

blive hurtigere færdige og dermed spare de 

daglige udgifter til byggetidsforlængelse. 

De kunne, som han husker det, godt for-

cere, hvis de fik betaling for det. Han me-

ner, at byggeledelsen bad om en pris for 

forcering, men den blev ikke accepteret. 

Den første gang, der blev sat andre elektri-

kere på, var efter en klar aftale. 

På mødet den 2. oktober 2019 var der en 

mailkorrespondance, hvor man kunne se, at 

de ikke kom nogen vegne med drøftelser 

om det økonomiske krav. Derfor skrev han, 

at det for FE var en betingelse, at der blev 

fundet en løsning på deres krav for forlæn-

get byggeperiode. Derfor var det en kendt 

præmis og ikke udtryk for afpresning. 

Man kalkulerer med 130 arbejdstimer om 

måneden. Normalt regner man med ca. 8 

% af entreprisesummen til byggeledelse. 

Det skal nok passe, at de typisk havde 4-5 

mand på pladsen. På et tidspunkt mandede 

tømreren kraftigt op, fordi der var en anden 

byggeplads, der var forsinket, så han fik fri-

gjort mandskab. Da fik FE svært ved at 

følge med. 

Arkitekt-V3 har forklaret, at han er uddan-

net tømrer og bygningskonstruktør. Han 

har arbejdet 22 år hos rådgiverfirmaer, her-

under på det relevante tidspunkt for … -Ar-

kitekter. Nu arbejder han hos … Kommune. 

Rådgiver Z lavede udbudsmateriale og tids-

plan, og … -Arkitekter skulle have byggele-

delsen. Der var en stram tidsplan, men der 

var også 4 bygningskroppe, så håndvær-

kerne behøvede ikke at gå oven i hinanden. 

Det er normalt at etablere byggestrøman-

lægget, så det kan sættes i stikket, når le-

verandøren af el er fundet. Arbejdet med at 

etablere det behøvede derfor ikke at af-

vente leverandørvalg, og han tolkede det 

som om, FE reelt ikke havde tid til at udføre 

det. De kunne så tage det fra en bygge-

plads, som kommunen havde på naboejen-

dommen. 
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Der blev konstateret forurening på grun-

den, og derfor kontaktede de kommunen. 

De fik en ekstern konsulent på, og konklusi-

onen blev, at der var forurening, der skulle 

fjernes, før der kunne bygges på grunden. 

Derfor kunne betonmanden ikke komme i 

gang, og de måtte springe en bygning over 

i første omgang. 

Han vil hellere end gerne indarbejde entre-

prenørernes input i tidsplanen, men det er 

ikke muligt at imødekomme alle fuldt ud. 

Det må, som han skrev i sit svar af 22. juni 

2018 til FE-medarbejder-A’s mail af samme 

dag, ekstrakten side 132, koordineres. 

Foreholdt mails af 22. og 23. maj 2018, 

ekstrakten side 113-114, har han forklaret, 

at elementleverancerne udgjorde en udfor-

dring. På grund af forureningen og forsin-

kelsen, der opstod i konsekvens heraf, 

måtte deres ordre på elementer enten bag i 

køen, eller de skulle have elementerne op-

magasineret. I starten kom elementtegnin-

ger med meget kort varsel, og det måtte 

han også påtale over for …, der havde rå-

husentreprisen. … mandede op for at ind-

hente forsinkelsen, således som der blev 

opfordret i byggemødereferat nr. 7 af 24. 

maj 2018, ekstrakten side 118. 

Han mødte ikke FE-medarbejder-A så ofte 

på pladsen. De folk, der gik der, var lette at 

samarbejde med, men det var sværere, når 

det var FE-medarbejder-A, der var tale om. 

4. Procedure 

Parterne har i det væsentlige procederet 

sagen i overensstemmelse med de indleve-

rede påstandsdokumenter. 

FE har under hovedforhandlingen yderligere 

gjort gældende, at der, såfremt der ikke er 

grundlag for erstatning i medfør af AB 92 § 

27, stk. 1, i det mindste er grundlag for 

godtgørelse i medfør af § 27, stk. 2. 

… Kommune har anført, at dette er et nyt 

anbringende, som er for sent fremsat og 

derfor ikke kan tages i betragtning. 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Det fremgår af parternes aftale fra januar 

2018, at byggeriet skulle udføres i henhold 

til FB4 Udbudstidsplan, Revision A, dateret 

den 20. december 2017, og at arbejdet 

skulle påbegyndes senest den 5. februar 

2018 og afleveres fuldt færdigt og uden 

mangler til bygherren senest den 21. marts 

2019. 

Det fremgår af afleveringsprotokollen, som 

parterne har underskrevet den 9. juli 2020, 

at byggeriet blev afleveret den 19. decem-

ber 2019, dvs. ca. 9 måneder senere end 

det, der fremgik af udbudstidsplanen. 

FE har under denne sag gjort gældende, at 

selskabet er berettiget til erstatning for for-

længet byggeperiode i medfør af reglen i 

AB 92 § 27, stk. 1. Dette fordrer, at det 

godtgøres, at forsinkelsen enten skyldes 

bygherrens forhold, og at denne har udvist 

fejl eller forsømmelse, jf. § 27, stk. 1, nr. 

1, eller at forsinkelsen skyldes anden entre-

prenørs eller anden aftaleparts ansvarspå-

dragende forsinkelse, jf. § 27, stk. 1, nr. 2. 

… Kommune har som sit selvstændige mod-

krav krævet dagbod for den del af den for-

længede byggeperiode, der ligger efter den 

2. oktober 2019. En sådan dagbod kræver 

bl.a., at forsinkelsen var ansvarspådrag-

ende for FE, fordi den ikke gav FE ret til 

tidsfristforlængelse. 

Voldgiftsretten finder ikke, at det under be-

visførelsen er blevet klarlagt fuldstændigt, 

hvad forsinkelsen – eller i hvert fald dens 

fulde og betydelige omfang – skyldes. Det 

kan dog lægges til grund, at der på et tids-

punkt opstod forsinkelse i forbindelse med, 

at der blev konstateret forurening på grun-

den, hvilket som afledet effekt betød, at be-

tonelementleverancerne blev forsinket. Det 

fremgår af en række referater af byggemø-

der i foråret og sommeren 2018, at det for-

ventedes, at forsinkelser i forbindelse med 

forurenet jord, elementleverance og vejr-

ligsdage skulle forsøges indhentet, og at 
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der blev bemandet op i fornødent omfang. 

Det er ikke nærmere klarlagt under sagen i 

hvilket omfang, dette faktisk skete, men 

det kan konstateres, at der samlet skete en 

betydelig forsinkelse af byggeriet, og vold-

giftsretten finder efter bevisførelsen, herun-

der de fremlagte referater, den fremlagte 

korrespondance og de afgivne forklaringer, 

at forsinkelsen ikke kan anses at skyldes 

FE’s forhold, jf. også nedenfor, men der-

imod – i hvert for en væsentlig del – byg-

herrens og andre entreprenørers forhold. 

Efter korrespondancen udvekslet mellem 

parterne under byggeriet, må det have 

stået klart for … Kommune, at FE anså sig 

for berettiget til tidsfristforlængelse. 

Uanset at det kan tiltrædes, at tidspla-

nerne, herunder udbudstidsplanen, inde-

holdt angivelser af FE’s arbejder, som på 

nogle punkter forekommer uhensigtsmæs-

sige, bl.a. med hensyn til den indbyrdes 

rækkefølge, er det ikke godtgjort, at dette i 

sig selv var anledning til forsinkelsen. 

Selvom der er fremlagt eksempler på lang 

ventetid på relevant projektmateriale, er 

det heller ikke godtgjort, at dette har haft 

et omfang ud over det forventelige, og det 

er således efter en samlet vurdering ikke 

godtgjort, at forsinkelsen skyldes mangel-

fuld projektering eller forsømmelse fra byg-

geledelsen. 

Det er heller ikke godtgjort, at der forelig-

ger forsinkelse af en karakter, der kan an-

ses for ansvarspådragende, og som beror 

på andre entreprenørers forhold. 

FE har på denne baggrund ikke løftet sin 

bevisbyrde for, at forsinkelsen skyldtes for-

hold som kan anses for ansvarspådragende 

for bygherren eller andre entreprenører, jf. 

AB 92 § 27, stk. 1. Der er derfor ikke godt-

gjort det fornødne grundlag for at tilkende 

FE erstatning i henhold til denne bestem-

melse. 

FE har først under hovedforhandlingen ud-

trykkeligt påberåbt sig bestemmelsen i AB 

92 § 27, stk. 2, som subsidiært grundlag 

for økonomisk kompensation. Imidlertid fin-

der voldgiftsretten, at FE’s processkrifter in-

deholder argumentation for, at forsinkelsen 

skyldtes bygherrens forhold eller andre en-

treprenørers forsinkelse, hvilket er et krav 

for godtgørelse i medfør af § 27, stk. 2, nr. 

2, og der er redegjort for opgørelsen af de 

dele af erstatningskravet, som også vil 

kunne indgå i fastsættelsen af godtgørelse i 

medfør af § 27, stk. 2. … Kommune har 

heroverfor i sine processkrifter argumente-

ret for, at forsinkelsen ikke skyldtes byg-

herrens forhold eller andre entreprenører 

end FE’s forsinkelse, og … Kommune er 

også fremkommet med indsigelser mod de 

enkelte poster i kravopgørelsen, herunder 

dem, der vil kunne danne grundlag for en 

godtgørelse. Der er efter voldgiftsrettens 

vurdering ikke grundlag for at antage, at 

indholdet af disse indsigelser ville være på-

virket af et udtrykkeligt subsidiært anbrin-

gende om godtgørelse. Det bemærkes her-

ved yderligere, at repræsentanter for … 

Kommune under byggeriet ikke bestred, at 

FE kunne have et krav vedrørende nogle af 

de poster, der indgik i FE’s krav, men blot 

anmodede om dokumentation for disse. 

Herefter, og da muligheden for godtgørelse 

i medfør af § 27, stk. 2, i vid udstrækning 

må anses som det mindre i det mere i for-

hold til erstatningsbeføjelsen i medfør af § 

27, stk. 1, tager voldgiftsretten anbringen-

det om godtgørelse under påkendelse. 

Som ovenfor anført finder voldgiftsretten 

det godtgjort, at i hvert fald en væsentlig 

del af forsinkelsen skyldes bygherrens for-

hold eller anden entreprenørs forsinkelse, 

jf. AB 92, stk. 2, nr. 2, jf. § 24, stk. 1, nr. 

2. Forsinkelsen findes som anført ovenfor 

ikke at kunne henføres under § 27, stk. 1., 

og der er efter bevisførelsen intet grundlag 

for at henføre forsinkelsen eller i det mind-

ste en væsentlig del heraf til § 24, stk. 1, 

nr. 3 eller 4. Der er herefter mulighed for 

godtgørelse af FE’s tab i medfør af § 27, 

stk. 2, nr. 1. 

En godtgørelse i medfør af AB 92 § 27, stk. 

2, omfatter det tab, som entreprenøren har 
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lidt, men ikke entreprenørens mistede for-

tjeneste ved ikke at kunne udføre andre ar-

bejder i forsinkelsesperioden, eller lignende 

vidtgående tab. FE’s krav på godtgørelse 

kan herefter indeholde kravene relateret til 

forøget timeforbrug for projektlederen og 

formanden på pladsen, leje af byggestrøm, 

drift af kontor mv. og omkostninger til for-

længet sikkerhedsstillelse. 

Det kan efter bevisførelsen lægges til 

grund, at såvel FE-V1 som FE-medarbejder-

B har brugt flere timer, end FE med rette 

oprindelig kunne have kalkuleret med. 

Imidlertid findes de fremlagte opgørelser 

ikke i lyset af den øvrige bevisførelse, her-

under de afgivne forklaringer, at godtgøre, 

at merforbruget har været af et omfang 

som anført af FE. På denne baggrund kan 

denne del af kravet samlet skønsmæssigt 

fastsættes til 300.000 kr. plus moms. 

Som erkendt af FE er kravene vedrørende 

forøgede udgifter til byggestrøm, drift af 

kontor mv. og omkostninger til forlænget 

sikkerhedsstillelse delvist skønsmæssigt op-

gjort. Voldgiftsretten finder efter bevisførel-

sen, at disse poster samlet skønsmæssigt 

kan fastsættes til 40.000 kr. plus moms. 

FE’s godtgørelseskrav fastsættes herefter til 

340.000 kr. plus moms. 

Som anført ovenfor finder voldgiftsretten 

det ikke fuldt ud klarlagt, hvad der har ført 

til den betydelige forsinkelse af byggeriet, 

men som anført ovenfor lægger voldgifts-

retten til grund, at i hvert fald en væsentlig 

del skyldes bygherrens eller andre entre-

prenørers forhold. … Kommune har da hel-

ler ikke forud for mødet den 2. oktober 

2019, hvor der ifølge referatet blev fremsat 

krav om dagbod fra dette tidspunkt, ud-

trykkelig bestridt, at FE havde ret til tids-

fristforlængelse. Dette er tilfældet, uanset 

at advokat Michael Melchior i sin mail af 20. 

august 2019 anførte, at »Det er uomtvistet, 

at FE ikke bærer nogen del af ansvaret for 

forsinkelsen, og at FE dermed har krav på 

tidsfristforlængelse«. Tværtimod har … 

Kommune den 21. august 2019 accepteret 

at betale for andre elektrikeres udførelse af 

arbejde på pladsen, uanset at arbejderne 

henhørte under FE’s entreprise. … Kom-

mune har på denne baggrund ikke godt-

gjort, at nogen del af forsinkelsen skyldes 

FE’s forhold. Det fremsatte krav på dagbod 

kan derfor allerede af denne grund ikke ta-

ges til følge. 

Det fremgår af referatet af den aftale, par-

terne indgik på mødet den 21. august 2019 

om … Kommunes fremskaffelse af øvrige 

elektrikere, at … Kommune betalte for 

disse, og at der ikke ville blive krævet fra-

drag for dette, hvilket må forstås således, 

at aftalen ikke ville betyde en reduktion af 

FE’s krav på betaling for kontraktarbej-

derne, selvom disse delvist blev udført af 

andre elektrikere, som blev betalt af … 

Kommune. På denne baggrund, og da det 

ikke er godtgjort, at FE’s arbejde var be-

hæfter med mangler, der berettigede … 

Kommune til at lade disse udbedre for FE 

regning, eller at behovet for brandvagt ef-

ter indflytningen i blokken A og B skyldes 

forhold, der kunne lægges FE til last, er der 

ikke godtgjort noget grundlag for, at … 

Kommune kan undlade at honorere FE’s 

acontobegæringer på i alt 449.070,70 kr. 

plus moms. FE’s krav på dette beløb tages 

derfor til følge. 

FE’s aftaleseddel nr. 33 må efter bevisførel-

sen anses for at omfatte det arbejde med 

midlertidig intern varsling, som FE afgav til-

bud på i mail af 5. september 2019. Par-

terne korresponderede herom de følgende 

dage, og den 18. september 2019 skrev 

Kommune-V1, at »jeg vil have arbejdet ud-

ført NU!«. Den midlertidige interne varsling 

findes efter bevisførelsen at være nødven-

diggjort af den ændrede byggeplan, der be-

tød, at centerbygningen, der skulle inde-

holde de centrale varslingsanlæg, blev ud-

skudt. På denne baggrund kan arbejdet 

ikke anses for en del af kontraktarbejderne. 

Herefter, og da der ikke er godtgjort et 

grundlag for at reducere kravet, tages 

denne del af FE’s krav til følge med 22.760 

kr. plus moms. 
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Som anført ovenfor fremgår det af parter-

nes aftale, at arbejdet skulle påbegyndes 

senest den 5. februar 2018 og afleveres 

fuldt færdigt og uden mangler til bygherren 

senest den 21. marts 2019. Den bestem-

melse, som er indeholdt i aftalens pkt. 5.3, 

hvorefter entreprisesummen er fast i hele 

byggeperioden, må forstås således, at pri-

sen er fast i hele kontraktbyggeperioden. 

Da det som anført ovenfor ikke er godt-

gjort, at forsinkelsen skyldes forhold, der 

kan lægges FE til last, kan bestemmelsen 

ikke udstrækkes til også at omfatte den del 

af byggeperioden, som ligger ud over kon-

traktbyggeperioden. FE’s krav om indeksre-

gulering tages derfor til følge med 

21.598,83 kr. plus moms. 

FE’s krav tages herefter til følge med i alt 

833.429,53 kr. plus moms, eller i alt 

1.041.786,91 kr. 

FE frifindes for … Kommunes selvstændige 

krav. 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt. 

Thi bestemmes 

Indklagede, … Kommune, skal til klageren, 

FE A/S, betale 1.041.786,91 kr. med pro-

cesrente af 339.026,84 kr. fra den 25. de-

cember 2019, af 113.915,66 kr. fra den 29. 

december 2019, af 425.000 kr. fra den 30. 

december 2019, af 79.467,68 kr. fra den 

18. januar 2020, af 28.450 kr. fra den 6. 

februar 2020, af 26.998,54 kr. fra den 17. 

juni 2020 og af 28.928,20 kr. fra den 18. 

juli 2020. 

I sagsomkostninger skal indklagede til kla-

geren betale 75.000 kr. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af klageren med halvdelen og af 

indklagede med halvdelen efter opgørelse 

og påkrav fra Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse.
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Reklamation sket efter den absolutte frist på 5 år 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.39.1 

Som gengivet i TBB 2021.1143 / Sag nr. C-15474 

Ejerforeningen … (advokat Erik Turley) mod 

Entreprenør E A/S (advokat Charlotte Fre-

derikke Malmqvist) og Arkitektfirma … A/S 

(advokat Nicolas Farsø) 

Indledning 

Advokat Erik Turley har ved klageskrift af 

18. maj 2020 anmodet Voldgiftsnævnet om 

at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af 

en tvist mellem klageren, Ejerforeningen … 

og indklagede 1, entreprenør E A/S og ind-

klagede 2, Arkitektfirmaet … A/S angående 

en renoveringsentreprise, som E A/S har 

udført for Ejerforeningen …, og som Arki-

tektfirmaet … A/S har ydet teknisk rådgiv-

ning og bistand til. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ved-

taget at nedsætte en voldgiftsret i henhold 

til »Regler for voldgiftsbehandling inden for 

bygge- og anlægsvirksomhed« bestående 

af arkitekt Gitte Kilsgaard Hoff, bygningsin-

geniør Søren Holse og landsdommer Henrik 

Gunst Andersen, med sidstnævnte som for-

mand. 

Der er under sagens forberedelse fremlagt 

følgende processkriftet: 

Klageskrift af 18. maj 2020 med udkast til 

skønstema Svarskrift fra E A/S af 15. juni 

2020 

Svarskrift fra Arkitektfirmaet … A/S af 24. 

juni 2020 

Replik af 18. september 2020 

Duplik fra E A/S 15. oktober 2020 

Duplik fra Arkitektfirmaet … A/S af 15. ok-

tober 2020 

Klagers processkrift af 19. marts 2021 

Klagers påstandsdokument af 19. maj 2021 

Påstandsdokument af 21. maj 2021 fra E 

A/S 

Påstandsdokument af 21. maj 2021 fra Ar-

kitektfirmaet … A/S 

Sagen er hovedforhandlet den 31. maj 

2021 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbro-

gade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

Der er under hovedforhandlingen afgivet 

forklaring af … (klager), … (indklagede 1) 

og A (indklagede 2). 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse er det aftalt med parterne, at ken-

delsen udfærdiges uden fuldstændig sags-

fremstilling og uden fuldstændig gengivelse 

af forklaringerne og proceduren og alene 

med gengivelse af parternes påstande og 

voldgiftsrettens resultat og begrundelsen 

herfor. 

Hovedforhandlingen har omhandlet, om 

Ejerforeningen … har fortabt retten til at 

kræve erstatning for påståede mangler ved 

de udførte renoveringsarbejder som følge af 

forældelse eller udvist retsfortabende passi-

vitet. Renoveringen blev afleveret den 4. 

februar 2014, og 1-årseftersyn fandt sted 

den 2. og 3. februar 2015. Der blev udført 

5-årseftersyn den 29. januar 2019. Renove-

ringen omfattede blandt andet udskiftning 

af tag og vinduer. 

Ejerforeningen … har nedlagt påstand om, 

at de indklagede tilpligtes at anerkende, at 

der ikke er indtrådt forældelse eller udvist 

retsfortabende passivitet eller reklameret 

for sent. 

E A/S og Arkitektfirmaet … A/S har påstået 

frifindelse. 

Voldgiftsrettens begrundelse og resul-

tat 

Der er i forholdet mellem Ejerforeningen … 

(herefter ejerforeningen) og Arkitektfirmaet 

… A/S (herefter arkitektfirmaet) den 4. ok-
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tober 2011 indgået aftale om teknisk råd-

givning og bistand, hvor det blandt andet 

fremgår, at ABR 89 er gældende. 

Entreprisekontrakten mellem ejerforeningen 

og E A/S (herefter entreprenøren) blev ind-

gået den 3. august 2012 med bestemmelse 

om, at AB 92 er gældende. 

Parterne har procederet i overensstem-

melse med, at det er de nævnte standard-

vilkår og forældelseslovens § 3, der er rele-

vante for sagens afgørelse. 

Voldgiftsretten lægger til grund på bag-

grund af skrivelsen af 28. april 2020 fra 

ejerforeningens advokat til arkitektfirmaets 

advokat, og således som klageskriftet er af-

fattet, at det er ejerforeningens synspunkt, 

at arkitektfirmaets eventuelle ansvar over 

for ejerforeningen er begrundet i, at arki-

tektfirmaets tilsyn under byggeriet har væ-

ret mangelfuldt. Der er herved navnlig lagt 

vægt på, at det af skrivelsen af 28. april 

2020 fremgår, at »Min klients synspunkt er 

fortsat, at Deres klient skulle have opdaget 

de pågældende mangler under tilsyn«. 

Voldgiftsretten lægger til grund, at der den 

6. januar 2020 blev afholdt et møde, hvor 

ejerforeningens administrator, advokat Poul 

Turley, samt A for arkitektfirmaet deltog. 

Det fremgår således af advokat Poul Tur-

leys skrivelse af 24. januar 2020, at A på 

mødet fik udleveret et notat af 11. decem-

ber 2019, der var udarbejdet af … A/S. No-

tatet omhandlede fejl og mangler ved tage i 

relation til blandt andet udførelsen af stern-

afdækning. I skrivelsen var det anført, at 

ejerforeningen vil rejse krav mod entrepre-

nøren for mangler ved tage og vinduer, 

samt at der vil blive fremsat krav mod arki-

tektfirmaet for mangler ved tilsyn. Det an-

førtes om manglerne, at der er tale om 

skjulte mangler. 

Reklamationen omhandlede dermed ikke et 

ansvar for den rådgivning, som arkitektfir-

maet ydede i forbindelse med 5-årseftersy-

net, hvor der var spørgsmål om betydnin-

gen af nogle mørke aftegninger på murvær-

ket. Det, der er anført af ejerforeningen i 

påstandsdokumentet om, »at klager havde 

derfor en berettiget og naturlig forventning 

om, at [arkitektfirmaet]s vurdering som 

professionel rådgiver var korrekt« kan der-

for ikke føre til et andet resultat. 

Det følger af ABR 89 punkt 6.2.3.1., at ved 

rådgivning i forbindelse med udførelse af 

bygninger ophører rådgiveransvaret 5 år ef-

ter aflevering af den bygning, fejlen eller 

forsømmelsen vedrører. 

Da byggeriet blev afleveret den 4. februar 

2014 skulle ejerforeningen senest 5 år efter 

denne dato have reklameret over for arki-

tektfirmaet. Reklamationen kan tidligst an-

ses for afgivet den 24. januar 2020, hvilket 

er for sent i forhold til 5-årsfristen. 

Ejerforeningen har derfor ikke reklameret 

rettidigt over for arkitektfirmaet i relation til 

mangelfuldt tilsyn under renoveringen af 

ejerforenings ejendomme. 

Ejerforeningens advokat rettede henven-

delse til entreprenøren ved skrivelse af 28. 

april 2020, hvor det blev anført, at der 

blandt andet var konstateret fugtproblemer 

i lejligheder hos adskillige beboere samt fejl 

ved sterninddækninger og problemer ved 

tage på adskillige blokke. Endvidere blev 

det anført, at der var konstateret mang-

lende isolering mellem karm og mur. 

Det fremgik endvidere af skrivelsen, at »det 

er min klients opfattelse, at ovenstående 

skyldes skjulte mangler i Deres entreprise-

arbejde, idet min klient efter 5 årsgennem-

gangen - efter henvendelse fra flere bebo-

ere - har konstateret ovennævnte forhold.« 

Det følger af AB 92 § 36, stk. 1, at ved 

byggearbejder og anlægsarbejder i tilslut-

ning hertil skal bygherrens krav mod entre-

prenøren som følge af mangler fremsættes 

senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter 

dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse 

krav mod entreprenøren. 
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Det fremgår af sagens oplysninger, at der 

var beboere, der inden afleveringen i 2014 

klagede over, at der kom kulde og træk fra 

vinduer. Der var udsendt skemaer dateret 

27. januar 2014 til en række beboere, der 

blev anmodet om at oplyse, om der var fo-

retaget destruktive undersøgelse af, om 

stopværk og fuge var udført korrekt. 

Ved 5-årsgennemgangen blev der udarbej-

det et notat med oplistning af de mangler, 

som var meldt af beboerne. Der var angi-

vet, at der var en klage fra en beboer over 

træk fra vinduer og dør i opholdsstue. End-

videre var der en beboer, der havde klaget 

over en defekt fuge under et vindue. 

Ejerforeningen besluttede i samråd med ar-

kitektfirmaet, at bemærkninger om tagkant 

inddækninger ved gavlene ikke skulle for-

følges yderligere. Det fremgår af mails fra 

januar og februar 2019. 

Entreprenørfirmaet færdigmeldte ved en 

mail af 7. oktober 2019 til ejerforeningen 

de påtalte mangler fra 5-årsgennemgan-

gen. Det fremgik i relation til klagen over 

defekt fuge, at »vi tager selv kontakt til be-

boer og får en murer forbi til udbedring«. 

Voldgiftsretten lægger på den baggrund til 

grund, at entreprenøren havde udført de 

udbedringsarbejder, som ejerforeningen i 

samråd med arkitektfirmaet vurderede som 

værende mangler, som entreprenøren 

skulle udbedre efter 5-årsgennemgangen. 

De mangler ved vinduer og døre, som det 

var aftalt i forbindelse med 5-årsgennem-

gangen at leverandøren skulle afhjælpe, 

har ikke nogen betydning for sagen. 

Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at 

der har været klager over trækgener ved 

vinduer, men at disse forhold blev afhjulpet 

inden afleveringen i 2014, og at der i for-

bindelse med 5-årsgennemgangen var en 

enkelt klage over trækgener, som blev af-

hjulpet. 

Der er således ikke grundlag for ejerfor-

eningens synspunkt, der er gjort gældende 

i påstandsdokumentet af 19. maj 2021 om, 

at de mangler i relation til træk fra døre og 

vinduer, som blev påtalt før 5-årsfristens 

udløb, aldrig er udbedret og godkendt af 

ejerforeningen. 

Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at 

ejerforeningens reklamation ved skrivelsen 

af 28. april 2020 omhandler klager fremsat 

efter udløbet af 5-årsfristen, således som 

det udtrykkeligt er anført i skrivelsen. 

Reklamationsfristen i AB 92 § 36, stk. 1, er 

derfor ikke overholdt i forhold til entrepre-

nøren i relation til de påståede mangler be-

nævnt som manglende isolering mellem 

karm og mur, som begrunder klager over 

træk og kulde fra vinduer. 

Ejerforeningens reklamation i relation til 

fugtproblemer og fejl ved sterninddæknin-

ger og problemer ved tage på adskillige 

blokke er fremsat på baggrund af notatet 

fra … A/S og første gang fremført over for 

entreprenøren ved skrivelsen af 28. april 

2020. 

Det ved 5-årsgennemgangen påpegede for-

hold i relation til inddækninger ved gavle 

blev frafaldet af ejerforeningen efter sam-

råd med arkitektfirmaet, hvilket er doku-

menteret ved arkitektfirmaets mail af 29. 

januar 2019 til ejerforeningen og ejerfor-

eningens svar af 11. februar 2019. Entre-

prenørfirmaets mail af 7. oktober 2019 om 

færdigmelding underbygger, at entrepre-

nørfirmaet var bekendt med ejerforenin-

gens beslutning. 

Voldgiftsretten finder på den baggrund, at 

reklamationen om fugtproblemer og fejl ved 

sterninddækninger og tage er fremsat efter 

udløbet af 5-årsfristen i AB 92 § 36, stk. 1, 

hvorfor reklamationen i forhold til entrepre-

nøren ikke er rettidig. 

Sammenfattende finder voldgiftsretten, at 

der ikke er reklameret rettidigt af ejerfor-

eningen over for arkitektfirmaet og entre-

prenøren, hvorfor de indklagedes påstande 

tages til følge. 
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Voldgiftsrettens afgørelse slutter sagen, 

hvorfor der træffes bestemmelse om sa-

gens omkostninger. 

Ejerforeningen skal efter sagens udfald og 

forløb betale sagsomkostninger til dækning 

af de indklagedes udgifter til advokatbi-

stand. Ejerforeningen skal betale 30.000 kr. 

(ekskl. moms) til entreprenøren og 30.000 

kr. til arkitektfirmaet (ekskl. moms) til 

dækning af advokatomkostninger. 

Udgiften til voldgiftsrettens behandling af 

sagen skal betales af ejerforeningen som 

nedenfor bestemt. 

…  
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Generel tålegrænse, førend rådgiveransvar kan pålægges? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.40.1 

Som gengivet i TBB 2021.1009 / Sag nr. C-14508 

BH (advokat Kasper Mortensen og advokat 

Casper Christiansen) 

Mod TR (advokat Torben Bondrop) Adciteret 

af TR 

Underrådgiver UR (advokat Claus Berg) 

Indhold 

1. Sagens anlæg og forberedelse 

2. Påstande og hovedforhandling 

BH's påstande: 

TR's påstande over for BH: TR's påstande 

over for UR: UR's' påstande: 

3. Sagsfremstilling Byggeri 

Byggeriets organisation Aftaler 

Udbud Bemyndigelsesskema Projektnota-

terne Generelt 

De udvalgte projektnotater 

PN-MEK-442 og PN-EL-377 - iltalarmer PN-

EL-322 - ADK på døre 

PN-MEK-544 - ventilation for logistik og fry-

sedepoter 

PN-ARK-338, PN-ARK-374 og PN-ARK-525 

- skrå lysninger mellem vindueskarme og 

betonvægge og lukning af false. . 

PN-MEK-477 overflødige kondensvagter og 

manglende inkubatorer 

PN-EL-464 og PN-ARK-633 - OTV 

PN-EL-142 - forsyningskabler til elevatorer 

PN-EL-145 - belysning af vindeltrappe 

PN-EL-194 - ny indretning af mødelokaler 

PN-MEK 236 - propanventiler på etageaf-

grening til niveau 2 og 3 

PN-ARK-155 og PN-ARK-173 - justering af 

porebetonvæg i kerne #1 

PN-ARK-529 - blybånd i auditorier 

PN-ARK-280 - hærdede glasplader mellem 

inventar og mørklægningsgardiner 

4. Forklaringer BH-V1 

BH-V2 BH-V3 BH-V4 BH-V5 TR-V1 TR-V2 

UR-repr UR-V1 UR-V2 UR-V3 UR-V4 BH-V6 

UR-V5 UR-V6 

5. Procedure Generelt Projektno-

taterne 

PN-MEK-442 og PN-EL-377 - iltalarmer PN-

EL-322 - ADK på døre 

PN-MEK-544 - ventilation for logistik og fry-

sedepoter 

PN-ARK-338, PN-ARK-374 og PN-ARK-525 

- skrå lysninger mellem vindueskarme og 

betonvægge og lukning af false. . 

PN-MEK-477 overflødige kondensvagter og 

manglende inkubatorer 

PN-EL-464 og PN-ARK-633 - OTV 

PN-EL-142 - forsyningskabler til elevatorer 

PN-EL-145 - belysning af vindeltrappe 

PN-EL-194 - ny indretning af mødelokaler 

PN-MEK-236 - propanventiler på etageaf-

grening til niveau 2 og 3 

PN-ARK-155 og PN-ARK-173 - justering af 

porebetonvæg i kerne #1 

PN-ARK-529 - blybånd i auditorier 

PN-ARK-280 - hærdede glasplader mellem 

inventar og mørklægningsgardiner 

6. Voldgiftsrettens bemærkninger 

og resultat Generelt 

PN-MEK-442 og PN-EL-377 - iltalarmer PN-

EL-322 - ADK på døre 
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PN-MEK-544 - ventilation for logistik og fry-

sedepoter 

PN-ARK-338, PN-ARK-374 og PN-ARK-525 

- skrå lysninger mellem vindueskarme og 

betonvægge og lukning af false. . 

PN-MEK-477 overflødige kondensvagter og 

manglende inkubatorer 

PN-EL-464 og PN-ARK-633 - OTV 

PN-EL-142 - forsyningskabler til elevatorer 

PN-EL-145 - belysning af vindeltrappe 

PN-EL-194 - ny indretning af mødelokaler 

PN-MEK-236 - propanventiler på etageaf-

grening til niveau 2 og 3 

PN-ARK-155 og PN-ARK-173 - justering af 

porebetonvæg i kerne #1 

PN-ARK-529 - blybånd i auditorier 

PN-ARK-280 - hærdede glasplader mellem 

inventar og mørklægningsgardiner 

Konklusion 

Sagsomkostninger og omkostninger ved 

voldgiftsrettens behandling af sagen 

1. Sagens anlæg og forbere-

delse 

Advokat Kasper Mortensen har ved klage-

skrift modtaget den 27. oktober 2017 an-

modet Voldgiftnævnet om at nedsætte en 

voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem 

bygherre BH (herefter 

»BH«) og totalrådgiver TR A/S (herefter 

»TR«) om krav om betaling af øgede udgif-

ter som følge af mulige projekteringsfejl 

m.m. i forbindelse med opførelsen af en 

bygning til laboratorier, undervisningsloka-

ler m.v. i …. Ved adcitationsklageskrift 

modtaget den 22. december 2017 har TR 

adciteret underrådgiver UR A/S (herefter 

»UR«). 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ved-

taget at nedsætte en voldgiftsret i henhold 

til »Regler for voldgiftsbehandling inden for 

bygge- og anlægsvirksomhed« 2010 bestå-

ende af afdelingschef Niels Bank, arkitekt 

m.a.a. Kim Christiansen, landsdommer Ole 

Græsbøll Olesen, forhenværende landsdom-

mer Lisbeth Parbo og højesteretsdommer 

Michael Rekling med sidstnævnte som for-

mand. Den 6. maj 2020 besluttede vold-

giftsretten efter parternes enighed herom, 

at BH's påstand 5.1 og 5.2, som nedlagt i 

BH's processkrift II af 28. april 2020 om 

projektnotater, udskilles til først og særskilt 

afgørelse. Som en konsekvens heraf be-

handles også TR's afledte påstande over for 

UR vedrørende nogle af de samme projekt-

notater under den udskilte sag. Denne ken-

delse er således en delafgørelse vedrørende 

nogle af de spørgsmål, som indgår i vold-

giftssagen anlagt ved BH's klageskrift af 27. 

oktober 2017 - herefter benævnt hovedsa-

gen. 

… 

Under hovedsagen har Voldgiftsnævnet den 

22. januar 2019 bl.a. udmeldt Kenneth 

Christiansen og Klaus Rask Petersen og den 

5. februar 2019 udmeldt Ole Holst som 

skønsmænd. De har den 28. august 2019 

afgivet skønserklæring bl.a. vedrørende 

kontraktstridige funktionsudbud og vedrø-

rende forringet indkøbsposition. Den 18. 

juni 2020 har skønsmændene afgivet en til-

lægserklæring vedrørende forringet ind-

købsposition. 

2. Påstande og hovedforhand-

ling 

Hovedforhandlingen fandt sted den 9., 11., 

12. og 30. november 

og 2. december 2020, 2., 5. og 12. februar 

2021 i Voldgiftsnævnets 

lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 Kø-

benhavn V. 

For BH mødte advokat Kasper Mortensen, 

advokat Casper Christiansen, BH-V2 og BH-

V1. 
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For TR mødte advokat Torben Bondrop, ad-

vokat Tobias Holm Yde, advokatfuldmægtig 

Andreas Rye-Andersen, TR-V1, TR-V2 og …. 

UR advokat Claus Berg, Tine Pii og Mette 

Thiel. 

Ved hovedforhandlingens indledning ned-

lagde parterne følgende påstande: 

BH's påstande 

Påstand 5.1: TR skal anerkende, at udgivel-

sen af følgende projektnotater skyldes an-

svarspådragende projekteringsfejl, som TR 

er erstatningsansvarlig for: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-544 

• PN-ARK-338 og PN-ARK-374 

• PN-ARK-525 

• PN-MEK-477 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633 

• PN-EL-142 

• PN-EL-145 

• PN-EL-194 

• PN-MEK-236 

• PN-ARK-155 

• PN-ARK-173 

• PN-ARK-529 

• PN-ARK-280 

Påstand 5.2: TR skal anerkende, at BH's tab 

som følge af udgivelsen af følgende projekt-

notater udgør mindst: 

• 70.118,60 kr. ekskl. moms for 

PN-MEK-442 og PN-EL-377 

• 476.171,00 kr. ekskl. moms 

for PN-EL-322 

• 585.316,00 kr. ekskl. moms 

for PN-MEK-544 

• 66.851,50 kr. ekskl. moms for 

PN-ARK-338 og PN-ARK- 374 

• 167.855,00 kr. ekskl. moms 

for PN-ARK-525 

• 2.343.048,00 kr. ekskl. moms 

for PN-MEK-477 

• 575.919,00 kr. ekskl. moms 

for PN-EL-464 og PN-ARK- 633 

• 93.214,00 kr. ekskl. moms for 

PN-EL-194 

TR's påstande over for BH: 

Principalt: Frifindelse. Subsidiært: Frifin-

delse for tiden. TR's påstande over for UR: 

1. UR skal anerkende, at udgivel-

sen af følgende projektnotater skyldtes an-

svarspådragende projekteringsfejl, som UR 

over for TR er erstatningsansvarlig for, så-

fremt TR dømmes til at anerkende at være 

erstatningsansvarlig for udgivelsen over for 

BH: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-544 

• PN-MEK-477 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633 

• PN-EL-142, PN-EL-145 og PN-

EL-194 

• PN-MEK-236 

2. UR skal over for TR anerkende, 

at BH's tab som følge af udgivelsen af føl-

gende projektnotater udgør mindst de ne-

denfor oplistede beløb, såfremt TR dømmes 

til at anerkende størrelsen af de påståede 

tab over for BH: 

• 70.118,60 kr. ekskl. moms for 

PN-MEK-442 og PN-EL-377 
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• 476.171,00 kr. ekskl. moms 

for PN-EL-322 

• 585.316,00 kr. ekskl. moms 

for PN-MEK-544 

• 2.343.048,00 kr. ekskl. moms 

for PN-MEK-477 

• 575.919,00 kr. ekskl. moms 

for PN-EL-464 og PN-ARK- 633 

• 93.214,00 kr. ekskl. moms for 

PN-EL-194 

UR's påstande: 

1.1 Over for TR's påstand 1 har UR 

ved hovedforhandlingens indledning nedlagt 

følgende påstande: 

Frifindelse for så vidt angår følgende pro-

jektnotater: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 

(rum 09-01-49 og rum 09-01- 

61 samt rum 07-5-152A og rum 07-7-

154B) 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-477 (for så vidt angår 

forøgelsen af inkubatorer (CTS-signalkab-

ler) fra 94 til 163) 

• PN-EL-145 og 

• PN-EL-194 

UR har taget bekræftende til genmæle for 

så vidt angår følgende projektnotater: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 

(rum 07-2-149A og rum 07- 7-145A) 

• PN-MEK-544 

• PN-MEK-477 (for så vidt angår 

overflødige kondensvagter og medregning 

af 52 i stedet for 94 inkubatorer (CTS- sig-

nalkabler)) 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633 

• PN-EL-142 og 

• PN-MEK-236 

1.2 Over for TR's påstand 2 har UR 

taget bekræftende til genmæle, i det om-

fang TR får medhold i sin påstand 1 over 

for UR. 

Ved et påstandsdokument af 27. november 

2020 har UR ændret sine påstande over for 

TR til følgende påstande: 

1.1 Over for TR's påstand 1 har UR nedlagt 

følgende påstande: Frifindelse for så vidt 

angår følgende projektnotater: 

• PN-EL-145 og 

• PN-EL-194 

UR har taget bekræftende til genmæle for 

så vidt angår følgende projektnotater: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-544 

• PN-MEK-477 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633 

• PN-EL-142 og 

• PN-MEK-236 

1.2. Over for TR's påstand 2 har UR taget 

bekræftende til genmæle, i det omfang TR 

får medhold i sin påstand 1 over for UR. 

Parterne er enige om, at spørgsmål om for-

ældelse, for sen reklamation og retsforta-

bende passivitet ikke er omfattet af den ud-

skilte sag. 

  

Der blev under hovedforhandlingen afgivet 

forklaring af BH-V1, BH-V2, BH-V3, BH-V4, 

BH-V5, TR-V1, TR-V2, UR-V1, UR- V2, UR-

V3, UR-V4, BH-V6, UR-V5 og UR-V6. 

I forbindelse med at sagen blev optaget til 

kendelse, erklærede parterne sig indfor-

stået med, at voldgiftsrettens kendelse ikke 

indeholder en fuldstændig sagsfremstilling 
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eller gengivelse af de afgivne forklaringer 

og advokaternes procedure, men i det væ-

sentlige alene gengivelse af parternes på-

stande, voldgiftsrettens resultat og begrun-

delsen herfor. 

3. Sagsfremstilling 

Byggeri 

Byggesagen omfattede en udvidelse af …'s 

bygning, benævnt … beliggende på …i Kø-

benhavn. Udvidelsen benævnes …. Omfan-

get af byggeriet var på 42.700 m2 (24.700 

m2 laboratorier, kontorer og fællesfunktio-

ner og 18.000 m2 foyer, kantine, audito-

rier, undervisningslokaler og teknik). 7.700 

m2 af det gamle … blev revet ned for at 

give plads til den nye bygning og en ny for-

plads ud mod …vej. Ifølge konkurrencepro-

grammet skulle byggeriet oprindelig alene 

have været 35.000 m2, men størrelsen på 

byggeriet blev ændret flere gange indtil de 

realiserede 42.700 m2. Med byggeriet vok-

sede det samlede … -kompleks fra 105.000 

m2 til 

140.000 m2. 

… er 15 etager højt fra gadeplan og måler 

75 meter. … hviler konstruktionsmæssigt på 

en lav base, der indeholder alle fælles facili-

teter, herunder foyer, kantine og auditorier 

til undervisningsbrug. Tårnet bindes sam-

men både horisontalt og vertikalt af et 

åbent atrium, hvor en gennemgående vin-

deltrappe både visuelt og fysisk forbinder 

de 15 etager. Rundt om trappen ligger der 

for hver etage et »Forskertorv«, der funge-

rer som mødested og fællesskabsrum for de 

ansatte. 

Byggeriets organisation 

Processen omkring opførelsen af … startede 

i 2010, hvor BH sammen med [lejeren], i 

foråret 2010 udskrev en international kon-

kurrence, hvor syv anerkendte danske og 

internationale arkitekt- og ingeniørfirmaer 

havde kvalificeret sig til at komme med for-

slag til udbygning af … -komplekset. Pro-

jektkonkurrencen blev vundet af TR med 

UR som underrådgiver for ingeniørfagene. 

Bygherre var BH. Byggeriet blev finansieret 

ved, at … ydede 700 mio. kr., og staten 

ydede 700 mio. kr. Resten skulle finansie-

res ved husleje fra lejeren, …, med …som 

bruger. 

… var BH's bygherrerådgiver. 

BH-BL varetog BH's byggeledelse. 

TR var totalrådgiver, arkitekt og projekte-

ringsledelse med UR som underrådgiver 

(herefter samlet benævnt TR). 

Opførelsen af … begyndte i 2012, og arbej-

derne blev udbudt og udført i mere end 20 

fagentrepriser. Aflevering skete den 30. 

juni 2016, dog således at en række arbej-

der blev udskudt. Bygningen blev officielt 

indviet den 18. januar 2017. 

Aftaler 

Aftaler BH og TR indgik den 5. september 

2011 en totalrådgiveraftale vedrørende ud-

bygning af … - bygningskomplekset. Efter 

Totalrådgiveraftalens afsnit 2.1 omfatter 

den aftalte opgave teknisk rådgivning og bi-

stand vedrørende følgende arbejder: 

• Arkitektarbejderne 

• Ingeniørarbejderne 

• Konstruktionsarbejderne 

• VVS- og ventilationsarbejderne 

• El-arbejderne 

• Landskabsarkitektarbejderne. 

  

Efter Totalrådgiveraftalens pkt. 3.1 er ABR 

89 gældende bl.a. med de tilføjelser og æn-

dringer, som følger af PAR og FRI's Vejled-

ning i projektgranskning, november 1996, 

Danske Ark, PLR og FRI's fælles ydelsesbe-

skrivelse, »Anlæg og Planlægning«, april 
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2006 og PAR og FRI's ydelsesbeskrivelse, 

»Som udført«, februar 2000. 

Efter pkt. 3.3 skal arbejdet bl.a. udføres i 

overensstemmelse med AB 92 med BH's til-

føjelser AB 92 TF februar 2003. 

Ifølge Totalrådgiveraftalens pkt. 4 omfatter 

TR's ydelser bl.a. følgende: 

• Byggeprogram inklusive rum-

skemaer og ydelser i forbindelse med total-

økonomi 

• Projekteringsledelse 

• Dispositionsforslag 

• Projektforslag 

• Forprojekt (myndighedspro-

jekt) 

• Hovedprojekt 

• Projektopfølgning. 

• Fagtilsyn 

• Rådgivning i forbindelse med 

standardinventar og -udstyr 

• Projektering af inventar og ud-

styr. 

Byggeledelsen indgik ikke i TR's ydelser, 

idet byggeledelsen som nævnt blev vareta-

get af BH-BL. 

Totalrådgiveraftalens pkt. 8 indeholder føl-

gende bestemmelse om honorar: 

»8 Honorar 

For ydelserne under pkt. 4.1 er der aftalt 

honorar på 12 % af de realiserede honorar-

bærende udgifter i indeks 120,1 for føl-

gende: 

• Midlertidig …hovedindgang 

• Sammenbygning med eksiste-

rende … 

• Implementering af helhedsplan 

inkl. ledninger indenfor konkurrenceområ-

det 

• Laboratoriebygning inkl. kæl-

der og varemodtagelse - 30.000 m2 brutto 

evt. omlægning af P-kældernedkørsel 

• Kantine- og undervisningsbyg-

ning -3.500 m2 brutto 

• Auditoriebygning - 1.500 m2 

brutto 

Ved klientens godkendelse af tillægsydelser 

samt brug af de uforudselige udgifter hono-

reres rådgiveren som beskrevet ovenfor.« 

Totalrådgiveraftalens pkt. 11 indeholder 

bl.a. følgende bestemmelser om ansvar: 

»11 Ansvar 

Rådgiverens ansvar er begrænset til den 

tegnede projektforsikrings dækningssum-

mer. 

Rådgiveren er forpligtet til at overholde 

reglerne vedrørende økonomistyring jfr. 

»Krav til rådgivere«.« 

Efter pkt. 12 skal rådgiveren tegne og be-

tale en projektforsikring med en dæknings-

sum på 20 mio. kr. for person- og tings-

skade. 

Som bilag 3.7 til Totalrådgiveraftalen findes 

BH's regler »Krav til rådgivere« version 12a 

af 1. juli 2007. I indledningen hertil anføres 

det bl.a.: 

»Indledning 

Formålet med dette bilag er at præcisere 

[BH's] krav til de kontraktmæssigt tilknyt-

tede rådgivere i byggesager. Kravene sup-

plerer ydelsesbeskrivelserne fra FRI og 

PAR, der i øvrigt er grundlaget for rådgiv-

ningsaftalerne.« 

I reglernes pkt. 1. anføres bl.a. følgende: 

»1. Generelle krav - alle faser 

… 
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1.6 Økonomi Generelt 

Generelt gennemføres økonomistyring i 

projekter ved hjælp af Byggesagsrapporten. 

  

… 

[BH's] administrative procedurer for gen-

nemførelse af statslige byggearbejder, her-

under [BH's] Formularsystem, skal følges 

nøje under alle projektets faser. 

Ved behov for ændring af budget, skal 

dette forelægges [BH] med henblik på god-

kendelse. 

… 

Byggeledelsen 

Byggeledelsen omfatter styring af opgaven 

under udførelsen, herunder af økonomien. 

Byggeledelsen er ansvarlig for overholdelse 

af den aftalte økonomiske ramme/det sty-

rende budget. 

Alle økonomiske dispositioner træffes af 

[BH's] projektleder. Det er således gennem 

denne at nedenstående bemyndigelser kan 

opnås. Byggelederen koordinerer og indgår 

alle aftaler med entreprenører og leveran-

dører m.v. 

Byggelederen er forpligtet til forudgående 

at forelægge alle dispositioner over rådig-

hedssummer inden for projektets økonomi-

ske ramme for [BH's] projektleder, på det 

af denne udleverede Bemyndigelsesnotat, 

og må først indgå aftale når den fornødne 

bemyndigelse er givet. Bemyndigelsesnotat 

med de af byggelederen ønskede bemyndi-

gelser påført fremsendes i god tid inden af-

holdelse af økonomimøde, således at disse 

kan vurderes forinden mødet. Bemyndi-

gelse gives af [BH's] projektleder ved un-

derskrift på bemyndigelsesskemaet ved 

mødet, eller ved anden aftale. 

Forinden bemyndigelse kan ske skal bygge-

lederen fremkomme med en redegørelse 

(begrundelse) for den påtænkte disposition 

- dette kan gøres ved mødet, og skal efter-

følgende foreligge i skriftlig form, senest 

samtidig med tillægsaftalen. … 

Uanset bemyndigelsen forbeholder [BH] sig 

ret til at drage rådgiveren til ansvar for eks-

traomkostninger, såfremt disse skyldes råd-

giverens forhold, herunder fejl og mangler 

ved projektmaterialet.« 

TR og UR indgik den 8. november 2011 en 

underrådgivningsaftale på baggrund af To-

talrådgivningsaftalen. Efter Underrådgiv-

ningsaftalens pkt. 2.1, omfattede aftalen 

teknisk rådgivning og bistand for alle inge-

niørarbejder i forbindelse med byggeriet. I 

pkt. 3.1 og 3.2 er anført: 

»3. Aftalegrundlag 

3.1 Grundlaget for aftalen er: To-

talrådgiveraftale om teknisk rådgivning og 

bistand dateret 2011-09-05, indgået mel-

lem klienten [TR] og [BH] og efterfølgende 

kaldet »Totalrådgiveraftale«. Alle de i Total-

rådgiveraftalen indeholdte bestemmelser er 

gældende for rådgiver i det omfang, de er 

relevante for rådgivers ydelser. 

3.2 … ABR 89 med de tilføjelser og 

ændringer, som fremgår af nærværende af-

tale«. 

Det fremgår af Underrådgivningsaftalens 

pkt. 4.1, at alle ingeniørmæssige ydelser i 

henhold til Totalrådgiveraftalen udføres af 

UR i henhold til den aftalte ydelsesfordeling. 

Af afkrydsninger i skema i et bilag til Un-

derrådgivningsaftalen om ydelsesfordeling 

fremgår bl.a., at TR skulle yde rådgivning i 

forbindelse med projekteringsledelse, at TR 

skulle yde rådgivning i forbindelse med 

standardinventar og -udstyr - dog er der ud 

for denne post også sat et kryds med en 

parentes om ud for UR - at begge skulle 

yde rådgivning i forbindelse med projektle-

delse/procesrådgivning, og at TR skulle yde 

rådgivning i forbindelse med særlige krav 

om tilgængelighed »jf. [BH's] Kvalitetsstan-

dard for tilgængelighed«. 
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Udbud 

I marts 2012 blev entreprise E01 Forbere-

dende arbejder og entreprise E02 Bygge-

plads udbudt. E01 indgik kontrakt den 3. 

juli 2012, og E02 indgik kontrakt den 15. 

juni 2012. 

  

I november 2012 blev entreprise E03 Råhus 

udbudt, og der blev indgået kontrakt med 

E03 den 6. marts 2013. 

I februar 2013 blev entreprise E04 Facade 

udbudt, men der fremkom ingen antagelige 

tilbud, da alle tilbuddene var over budget-

tet. Udbuddet blev derfor aflyst. 

I maj 2013 blev entrepriserne E05-E17 ud-

budt. I perioden fra november 2013 til 

marts 2014 blev der indgået kontrakter 

med E10, E11, E12, E13, E14 og E17 og 

med E05 og E08 for så vidt angår frem-

skudte arbejder. De øvrige af disse udbudte 

entrepriser blev underlagt besparelser og 

blev omprojekteret. 

I juni-august 2013 blev E04 udbudt på ny 

anden og tredje gang med forhandling, og 

der blev indgået kontrakt med E04 den 20. 

december 2013. 

I januar-februar 2014 blev entreprise E06A, 

E06B, E06C, E07A, E08A, E09A, E15AA, 

E15CC, E19 og E05A udbudt. Bortset fra 

E07A blev der indgået kontrakt med disse i 

perioden fra april 2014 til august 2014. 

I april 2014 indledtes der dialog med AV-le-

verandøren, der var en bygherreleverance, 

og det førte til indgåelse af kontrakt med 

denne. 

I juli 2014 blev entreprise 07AA Banevare-

belægning udbudt på ny som følge af ukon-

ditionsmæssige tilbud ved den tidligere til-

budsafgivelse. Der blev indgået kontrakt 

med 07AA den 14. oktober 2014. 

I marts-oktober 2015 blev entrepriserne 

E23, E15EE (bygherreleverancer), E18A og 

E18B udbudt. Der blev indgået kontrakt 

med disse i perioden fra juni 2015 til fe-

bruar 2016. 

Bemyndigelsesskema 

BH har fremlagt et skema (bilag 393) kal-

det Bemyndigelsesskema eller BMS-skema 

endeligt. Skemaet viser en kategorisering 

efter hver entreprise af projektnotater og 

aftalesedler med beløb, hvor bl.a. hvert en-

kelt projektnotat er oplistet med nummer 

og dato, og hvor der er foretaget en sam-

menkædning med den aftaleseddel, der 

dækker over arbejde indført med det på-

gældende projektnotat. Endvidere er der 

angivet årsager til det pågældende projekt-

notats udarbejdelse med koder for uforud-

seelige udgifter, byggepladsdrift, fejl, man-

gel, andet entreprenørdesign, projektæn-

dring, AV, [lejer] leje, [lejer] tilkøb og 

uklassificeret. Med betegnelsen »ATR« blev 

det markeret, at TR var bemyndiget til at 

indgå en aftaleseddel. Hvert projektnotat er 

markeret med farven rød, gul eller grøn. Ef-

ter det oplyste indikerer rød, at BH og TR 

under forhandlinger var uenige om den an-

førte årsag til projektnotatets udstedelse, 

farven gul at hver part ville overveje sin 

stilling hertil nærmere, og farven grøn at 

parterne var enige om den anførte årsag. 

Ved brev af 10. juni 2015 skrev TR-V2, TR, 

følgende til BH att. BH-V3 bl.a.: 

»Kære … 

På baggrund af møde med TR's forsikrings-

selskab skal vi fremkomme med følgende 

kommentar til fremsendt skrivelse fra [BH] 

den 6.5.2015, hvor [BH] ikke vil betale for 

den fremsendte faktura vedr. honorar af 

bemyndigede UF. Faktura nr. 56934 er 

fremsendt til [BH] ultimo marts 2015. 

TR anerkender ikke den af [BH] dikterede 

terminologi vedr. 

»Fejl«, »Mangler«, »UF«, »Ændringer«, idet 

der er begrebsforvirring i forhold til eventu-

elle anmeldte forsikringsfejl. Det er afgø-

rende for forsikringsdækning, at »fejl« er-

stattes med 
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»afvigelse« - og at dette kan næppe und-

gås helt fremover. Hvor dette er sket/sker, 

skal ordet »fejl« forstås som »afvigelse«.« 

 

Projektnotaterne 

Under denne delforhandling har voldgifts-

retten som nævnt besluttet, at BH's på-

stande om visse projektnotater udskilles til 

først og særskilt afgørelse. Den udskilte sag 

omfatter også TR's afledte påstande over 

for UR vedrørende nogle af de samme pro-

jektnotater. 

Genstanden for den udskilte sag er nær-

mere blevet tilrettelagt således, at BH har 

udvalgt 10 projektnotater, og TR og UR i 

forholdet til BH har udvalgt 8 projektnotater 

af det meget store antal projektnotater, der 

indgår i tvisten i hovedsagen. Der er såle-

des udvalgt i alt 18 projektnotater, hvoraf 

nogle indbyrdes angår samme problemstil-

ling. 

Generelt 

Til brug for sagen har UR-repr., UR, på an-

modning fra UR udarbejdet en redegørelse 

af 19. februar 2018 for, hvordan projektno-

tater efter UR's opfattelse blev anvendt un-

der byggeriet. I redegørelsen er anført føl-

gende: 

»Redegørelse for anvendelse af projektno-

tater Formål med projektnotater 

Bygherren har krævet, at alt projektrelate-

ret kommunikation efter kontraktindgåelse 

mellem bygherre og entreprenør, skal do-

kumenteres ved et projektnotat, for derved 

at kunne styre byggesagens økonomi og af-

talemæssige forhold. 

Et projektnotat (PN) kan omfatte forskellige 

forhold, såsom: 

Projektpræciseringer 

Omfatter typisk fremsendelse af supple-

rende detaljer, samlingsdetaljer, supple-

rende mål, farvevalg, præcisering og forstå-

else af projektmateriale, konfirmering af af-

talte justeringer mellem bygherre/byggele-

delse og entreprenør, supplerende numme-

reringer, etc. 

Projektpræciseringer indeholder sædvanlig-

vis ikke økonomiske forhold 

Justering for projektmangler 

Mangler i projektet opsamles og udsendes. 

Mangler omfatter ikke medtagede byg-

ningselementer m.v. 

Implementering af bygherreændringer 

Dette omfatter udsendelse af projektmate-

riale hidrørende fra bygherreændringer inkl. 

brugerrelaterede ændringer. Dette omfatter 

eksempelvis ændring til symmetrisk belys-

ning, ændring af etage 14, ændring af slu-

seforhold etage 4, forhold relateret til æn-

dringer af udstyr, kvalitetsløft for belys-

ningsarmaturer, kvalitetsløft for AV-udstyr, 

supplerende ABDL-døre, ændringer af labo-

ratorieutilities, ændringer af forsyning til 

frysere, etc. 

Endvidere omfatter disse projektnotater 

bygherrerelaterede forhold hidrørende fra 

bl.a. supplerende myndighedskrav, supple-

rende krav fra forsyningsselskaber, æn-

drede forudsætninger for eksisterende for-

hold ved tilslutning til eksisterende bygning 

og ikke kendte elementer i jord. 

Projektnotaterne har omfattet flytning mel-

lem entrepriser f.eks. flytning af restydelser 

fra E03 til E17. 

Endelig omfattes bygherrens aktivering af 

indhentede optioner. Projektnotaterne om-

fatter desuden følgevirkning for tilstødende 

entrepriser. 

Mængdeverificering 

Projektnotater omfatter de enkelte entrepri-

sers afstemning af konsekvens for gennem-

førte mængdeverifikationer. Mængdeverifi-

kationerne skal jf. 
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Byggesagsbeskrivelsen gennemføres senest 

20 arbejdsdage efter kontraktindgåelsen. 

Implementering af entreprenørændringer 

Dette omfatter udsendelse af projektmate-

riale hidrørende fra ønskede entreprenør-

ændringer som vil medføre behov for pro-

jektmæssige korrektioner. Dette har ek-

sempelvis omfattet ønsker om ændring af 

armeringskoncept for bundplade, skift til 

strittekasser, ændring af søjlekoblere, flyt-

ning af ABA-meldere i loftsplader, ændrin-

ger af bredde for facaderammer m.v. 

Eksempelvis har ændringen af bredde for 

facaderammer, som konsekvens medført 

behov for at implementere ændringer af 

varmegivere i facaderammer. 

Implementering af entreprenørændringer 

kan være baseret på emner præsenteret i 

entreprenørens Tekniske Forespørgsler (TF) 

eller Afvigebegæring (AVB). 

Implementering af entreprenør valgte pro-

dukter, materialer og systemløsninger 

Udbuddene er gennemført baseret på EU-

udbud, hvor specifikke fabrikater og typer 

ikke må angives. Efter kontraktindgåelse er 

projektet justeret mht. de valgte fabrikater 

og produkter, hvor dette vil have en pro-

jektmæssig indflydelse, herunder påvirk-

ning til afledte entrepriser. 

For visse entrepriser, bl.a. gældende for 

E15, er valg af fabrikater og produkter 

fremkommet meget sent i byggeproces-

serne, hvilket har forårsaget forøgede på-

virkninger til afledte entrepriser. 

Implementering af entreprenørvalgte pro-

dukter og materialer kan være baseret på 

emner præsenteret i entreprenørens Tekni-

ske Forespørgsler (TF) eller arbejdsteg-

ningsproduktion. 

Korrigering efter entreprenørernes udførel-

sesfejl 

Dette omfatter projektmæssig korrigering 

efter udførelsesfejl, både i den entreprise 

der har udført en afvigelse, og i de entrepri-

ser, der er berørt af fejlen, f.eks. placering 

af gulvvarmeslanger under dæk, da disse 

var glemt istøbte, fejlgeometri for kerne-

rundinger, dårligt støbte tårndæk m.v. 

Implementering af projektmæssig korrige-

ring af entreprenørfejl kan være initieret af 

entreprenørens Afvigebegæring (ABV). 

Entreprenørfejl vedrørende kollisioner er 

angivet separat som PN- INST. 

Kommentering af entreprenørernes ar-

bejdstegninger 

Dette omfatter kommentering af entrepre-

nørernes arbejdstegninger. 

Fra byggeaktiviteternes start primo 2012 

var administrativ anvisning fra byggeledel-

sen desværre ikke på plads, så kommente-

ring af entreprenørtegninger er således fo-

regået delvist via projektnotater, tekniske 

forespørgsler og tilsynsnotater. 

Projektmæssig koordinering mellem entre-

priser jf. PN-INST Dette har omfattet de 

særlige koordineringsbehov, der er opstået 

omkring kollisioner. Årsagen til kollisionerne 

er primært entreprenørrelaterede forhold. 

Projektmæssige justeringer som følge af 

forskudte udbud 

Dette omfatter korrigering af projektmateri-

ale forårsaget af forskudte udbud. De stør-

ste aktiviteter desangående har omfattet 

korrigering af råhusprojektet og loftsplaner 

efter færdiggørelse af arkitektprojektet me-

dio 2013 og primo 2014. 

Projektmæssige besparelser 

Dette omfatter korrigering af projektmateri-

ale for at initiere besparelser. Dette har ek-

sempelvis omfattet udeladelse af visse byg-

ningselementer f.eks. udeladelse af forsy-

ning til -150 graders frysere. 

Korrigering af projektmæssige ændringer 

initieret af TR Projektnotater omfatter TR's 
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korrigering af projekt, eksempelvis omfat-

tende færdigkoordinering af loftsplaner, 

konsekvensrettelser, behov for at korrigere 

projektafvigelser, korrigere projektmæssig 

afstemning mellem entrepriser, flytning af 

ydelser mellem entrepriser etc. 

Projektnotatprocedure 

Bygherren har krævet, at alt projektrelate-

ret kommunikation efter kontraktindgåelse 

mellem bygherre og entreprenør, skal do-

kumenteres ved et projektnotat. Den med 

bygherren aftalte procedure vedrørende 

projektnotater indeholder endvidere det 

krav, at der f.eks. for en ændring, der har 

indflydelse på flere entrepriser, skal der ud-

arbejdes et projektnotat pr. entreprise. 

Der har endvidere været anvendt den prak-

sis, at projektnotater for et givet emne ty-

pisk opdeles og udsendes pr. tårnetage for 

eksempel svarende til byggeriets fremdrift 

eller udsendes som 1 projektnotat med re-

visioner gældende for hver etage. Dette 

kan betyde, at en enkel ændring let kan 

være årsag til udsendelse af mere end 20 - 

30 projektnotater eller revisioner, svarende 

til 1 stk. for hver entreprise ganget med 1 

stk. for hver etage. 

Projektnotater (PN) udarbejdes endvidere 

som konsekvens af de Tekniske Forespørgs-

ler (TF), der resulterer i en økonomisk kor-

rektion, og af entreprenørernes afvigebe-

gæringer (AVB) der medfører projektkor-

rektioner/økonomisk korrektion. 

Procedurer, herunder gældende for projekt-

notater, blev drøftet mellem [BH], byggele-

delse og TR fra sep. 2012 til medio 2013 

desværre uden resultat. … 

Den af TR forventede procedure for styring 

og administration af projektnotater var ba-

seret på en proces, hvor [BH] og byggele-

delse skulle indgå i en godkendelsesproces 

inden eksekvering. Dette blev ikke imple-

menteret i administrative anvisninger, en-

dende med at byggeledelsen udsendte 

»Praktiske oplysninger for nye entrepriser, 

rev. april 2014« hvor proceduren beskrives 

som følgende: 

Projektnotater, PN: 

1. PN med præciseringer eller 

ændringer til projektmaterialet udarbejdes 

af TR. 

2. TR uploader PN i pdf-format på 

Byggeweb og fordeler til de pågældende 

entrepriser samt til TR og BL. 

3. Den ajourførte liste over PN'er 

for den enkelte entreprise findes således al-

tid på Byggeweb.» 

De udvalgte projektnotater 

I det følgende refereres hovedpunkterne i 

det faktum, som er forelagt voldgiftsretten, 

vedrørende hvert af de udvalgte projektno-

tater eller emnemæssigt sammenkoblede 

udvalgte projektnotater. Endvidere anføres 

under hvert projektnotat, hvorledes et 

eventuelt erstatningskrav opgøres. 

PN-MEK-442 og PN-EL-377 - iltalarmer 

Den 3. august 2016 udstedte entreprenør 

E11 teknisk forespørgsel ID: 1675. Heri an-

føres bl.a.: 

»Indtastet placering: I og uden for rum 

GRN 09-01-49 og GRN 09-01-61 

… 

Beskrivelse: 

Vi mangler oplysninger på placeringer på 

følgende komponenter til oxygengasalarm-

systemerne til rum GRN 09-01-49 og GRN 

09- 01-61. 

… 

Svar/løsninger: 

09-08-2016 15:56:00 BIB - UR-V5 

Ved besigtigelse af rum med kryobeholdere 

og kryotap 2016-08- 08 med deltagelse af 

E11 (…), [bruger] (…), TR (…) og UR (… og 

UR-V5) blev der opnået enighed om at: 
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- Der skal monteres iltalarmer 

både i 2 rum i fryserhotel niv. 01 og i de tre 

rum på hhv. niv. 2x og 2 på 7x, hvor der 

står kryo-beholdere. E11 har kun de to il-

talarmer i fryserhotel med i deres oprinde-

lige pris, så der skal udsendes projektnotat 

om de øvrige 3. 

- Der skal monteres signaler 

uden for begge døre i fryserhotel rum 09-

01-49. Projektnotat skal indeholde ekstra 

rotorblink samt at alarmcentral giver mulig-

hed for ind/udgange til ekstra horn og lys-

tårn. 

- E11 skal udføre intern fortråd-

ning mellem alarmcentral og detektor, 

blink, horn, lystårn og samleboks. … (fra 

E11) ønsker noteret, at han ikke mener 

dette arbejde er indeholdt. 

… 

  

15-08-2016 13:04:52 BIB - UR-V5 

Møde afholdt 2016-08-15 … med deltagelse 

af E11 … [bruger] 

… TR … og UR … medførte ændringer tilfø-

jelser til referat af 2016-08-08. 

… 

Der blev opnået enighed om at: 

- Der skal monteres iltalarmer 

både i 2 rum i fryserhotel niv. 01 og i de tre 

rum hhv. niv. 2x og 2 på 7x, hvor der står 

kryobeholdere. E11 har kun de to iltalarmer 

i fryserhotel med i deres oprindelige pris, så 

der skal udsendes projektnotat om de øv-

rige 3. 

… 

- Der skal monteres signaler 

uden for begge døre i fryserhotel 09-01-49. 

Projektnotat skal indeholde ekstra 

Blink+horn for montering uden for flugt-

vejsdør samt at alarmcentral giver mulig-

hed for ind/udgang til lystårn.« 

Den 30. august 2016 udstedte UR v/initia-

lerne … [ … ], BIB [UR- V5] PN-MEK-442, 

og den 4. oktober 2016 udstedtes revision 

1 af projektnotatet. I revision 1 anføres 

bl.a.: 

»Emne: Iltalarmer - herunder signalover-

førsel fra iltalarmer til CTS og rumautoma-

tik. 

… 

Entreprise: E11 [mekanik], E12 [ventila-

tion] og E06BC [tømrer] samt E19 [levering 

af stinkskabe] til orientering 

Årsag til projektnotat: 

I følgende rum opstilles beholdere for fly-

dende kvælstof …: 

• Rum 07-2-149A 

• Rum 07-5-152A 

• Rum 07-7-145A 

• Rum 07-7-154B 

• Rum 09-01-49, hvor der også 

er aftap af flydende kvælstof. 

• Rum 09-01-61, hvor der også 

er aftap af flydende kvælstof. I udbudspro-

jekt indgik iltalarmer for rum med aftap af 

flydende nitrogen, men der skal også mon-

teres iltalarmer i rum med 

beholdere med flydende nitrogen i support-

laboratorier oppe i 

tårnetager. 

For tilkomne iltalarmer i supportlaboratorier 

skal lavt iltniveau kunne udløse forceret 

ventilation i rummet. 

1. Projektændring/Arbejde 

E11 leverer og monterer komplette syste-

mer for iltalarmer, bestående af alarmcen-

tral/styreboks, iltdetektor, lyspaneler, ad-

varselsblink og horn samt intern fortrådning 

af komponenterne. Lyspaneler kaldes også 
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trafiklys … skal placeres hhv. inde i rum-

mene og udenfor rummene. 

Advarselsblink og horn skal placeres over 

dør udenfor rummene. Ved rum 09-01-49, 

hvor der er en ekstra flugtvejsdør fra rum-

met skal der også monteres advarselsblink 

uden for denne dør. 

Advarselsblink og horn aktiveres af alarm-

central/styreboks ved alarmniveau - altså 

ved rød visning på lyspanel. 

… 

E12 

20. Signal fra samleboks for 2 rum 

i fryserhotel føres til CTS. E12 installerer 

kabler inkl. afslutninger mellem samleboks 

og nærmeste CTS understation eller IBI 

boks. Ved alarm angives 

»alarmniveau/lavt iltniveau eller tavlefejl 

fryserhotel rum 09-01- 49 eller 09-01-61 

på hovedcentral. 

21. Signal fra alarmcentral om 

alertniveau i hvert af de fire rum niv. 2x, 5x 

og 7x føres til CTS. 

E12 installerer kabler inkl. afslutninger mel-

lem alarmcentraler/styrebokse for Iltalarm 

og nærmeste CTS understation eller IBI 

boks.« 

  

Den 30. august 2016 udstedte UR v/initia-

lerne … [ … ] /OZT PN-EL-377, og den 21. 

februar 2017 udstedtes revision 4 af pro-

jektnotatet. I revision 4 anføres bl.a.: 

»Emne: Strømforsyning til ilt-alarmer 

… 

Entreprise: E13 [elektriker] (Til orientering 

E06BC-E11) 

Årsag til projektnotat: 

Ilt-alarm central kræver strømforsyning. 

E11 udsender PN-MEK-442 og dette PN-EL-

377 indeholder følgearbejder for E13. 

Rev 1 

I udbudsprojektet indgik iltalarmer for rum 

med aftap af flydende nitrogen, men der 

skal også monteres iltalarmer i rum med 

beholdere med flydende nitrogen i support-

laboratorier oppe i tårnetager. 

For tilkomne iltalarmer i supportlaboratorier 

skal lavt iltniveau kunne udløse forceret 

ventilation i rummet. 

1. Orientering 

I forbindelse med kryoanlæg/tapning skal 

der etableres ilt-alarm. Alarmpaneler etab-

leres under E11, men strømforsyning og fø-

ringsvej til iltalarmcentral etableres under 

nærværende entreprise I følgende rum op-

stilles iltalarm: 

• Rum 07-2-149A 

• Rum 07-7-145A 

• Rum 07-7-154B 

• Rum 09-01-49 

• Rum 09-01-61 

Rev. 1 

• Rum 07-5-152A 

Rev 2 

Forsyningsgruppen til ilt-alarmer i rum 07-

7-145A og 07-7-154B ændres, da forsy-

ningsgruppen i mellemtiden er blevet opta-

get. 

Rev 3 

Forsyningsgruppen til ilt-alarmer i rum 09-

01-49 og 09-01-61 ændres, da forsynings-

gruppen i mellem tiden er blevet optaget. 

Rev 4 

Forsyningsgruppen til ilt-alarmer i rum 07-

2X-149A ændres, da forsyningsgruppen i 

mellem tiden er blevet optaget.« 
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I en forespørgsel ID 1675 af 3. august 2016 

fra entreprenør E11 er anført bl.a.: 

»Beskrivelse: 

Vi mangler oplysninger på placeringer på 

følgende komponenter til oxygengasalarm-

systemerne til rum GRN 09-01-49 og GRN 

09- 01-61. 

… 

09-08-2016 15:56:00 BIB - UR-V5 

Ved besigtigelse af rum med kryobeholdere 

og kryoaftap 2016- 08-08 med deltagelse 

af E11 (…), [bruger] (…), TR ( … ) og UR (… 

og UR-V5) blev der opnået enighed om at: 

- Der skal monteres iltalarmer 

både i 2 rum i fryserhotel niv. 01 og i de tre 

rum på hhv. niv 2x og 2 på 7x, hvor der 

står kryo-beholdere. E11 har kun de to il-

talarmer i fryserhotel med i deres oprinde-

lige pris, så der skal udsendes projektnotat 

om de øvrige 3. 

- Der skal monteres signaler 

uden for begge døre i fryserhotel rum 09-

01-49. Projektnotat skal indeholde ekstra 

rotorblink samt at alarmcentral giver mulig-

hed for ind/udgange til ekstra horn og lys-

tårn. 

- E11 skal udføre intern fortråd-

ning mellem alarmcentral og detektor, 

blink, horn, lystårn og samleboks.« 

Tabsopgørelse 

  

BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-MEK-442 har udgjort 

i alt 298.073 kr. ekskl. moms. Beløbet ud-

gør det samlede beløb for følgende aftale-

sedler: 

I en aftaleseddel nr. 593 oprettet den 13. 

september 2016 af entreprenør E11 A/S er 

anført bl.a.: 

»PN MEK 442 iltalarm og lystårn 

… 

Efter gennemgang og udredning iht TF 

1675. Omkring iltalarmer og Lystårn. 

defineret på pn mek 442. 

Sendes hermed TILBUD på udførsel. 

… 

  

I en aftaleseddel nr. 674 oprettet den 23. 

december 2016 af E11 er anført bl.a.: 

»PN MEK 442 er opgjort og godkendt tidli-

gere. Der er så lavet en revision til pn. 

Med udvidelse af komponenter i et ekstra 

rum. opgørelse iht. dette. 

Denne aftale omhandler kun det prissatte 

med intern el, test og dokumentation. 

Indeholder ingen arbejder som grænser op 

til dette arbejde. Ekstra rum 07-5-152A, til-

føjet pn mek 442 (rev.1) 

Komponenter, … 

  

TILBUD, omfang iht. bilag I alt kr. excl. 

moms 179.200,00« Aftalesedlen er under-

skrevet af E11 den 13. september 2016 og 

af BH-BL som byggeledelse den 24. oktober 

2016. 

Med rød trykt skrift er der påført følgende 

to påtegninger på aftalesedlen: 

»BIB [UR-V5, UR] kommenteret pr. mail. 

Pris alt for høj, så [lejer]/[bruger] undersø-

ger. mbokonomi@hplus.dk er informeret. 

  

alarmsystem 

EL montage inkl. el komponenter 

Test og opstart Dokumentation I alt excl. 

moms 
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32.716,00 

 

12.334,00 

4.562,00 

5.060,00 

 

  

54.672,00« 

  

Denne hænger sammen med E12's AS 361. 

BRW [UR-V3] 19-09- 2016.« 

»BL bør afvise aftaleseddel og bede om at 

få den udspecificeret. UR og [bruger] vur-

derer at samlet pris er for høj og at BL bør 

forhandle prisen ned. 

BIB [UR-V5] 2016-09-29.« 

I en aftaleseddel nr. 361 af 14. september 

2016 udstedt af airteam A/S er anført bl.a.: 

»Emne/omfang: Prissætning af PN-MEK-

442 

  

Aftalesedlen er underskrevet af E11 den 23. 

december 2016 og af byggeledelsen den 

19. januar 2017. 

En aftaleseddel nr. 44 af 26. januar 2017 

revideret den 14. februar 2017 udstedt af 

entreprenør E19 - stinkskabe lyder på 

18.310 kr. ekskl. moms. Aftalesedlen er un-

derskrevet af entreprenøren den 

14. februar 2017 og af byggeledelsen den 

15. februar 2017. 

I skønserklæringen af 28. august 2019 har 

skønsmændene som svar på spørgsmål 2.1 

vurderet, at en almindelig og sædvanlig 

pris, 

  

Projektering … Timer elarbejde … Materialer 

el … 

Opstart, indregulering, programmering og 

idriftsættelse 

… Total 

  

5.370 

12.000 

2.800 

 

 

10.740 

 

  

 

30.910 

  

som en erfaren entreprenør ville have budt 

på opgaven vedrørende arbejdet i henhold 

til PN-MEK-442 ved en licitation, ville være i 

alt 258.800 kr. ekskl. moms. Skønsmæn-

dene har i svaret bemærket, at projektno-

tatet omhandler samlede arbejder for el og 

BMS [CTS]. Skønsmændene har beregnet 

den samlede pris. Prisen er udregnet uden 

medtagelse af de- og genmonteringsarbej-

der og efterfølgende udbedringsarbejder 

svarende til, at arbejdet indgik i det sam-

lede, oprindelige udbud ved licitation. 

BH har herefter opgjort sit tab for PN-MEK-

442 til 298.073- 258.800 = 39.273 kr. 

ekskl. moms. BH har således opgjort tabet 

  

OBS: Arbejdet er uden nedtagning af lofter 

og reetablering af disse. Salgspris: 30.910 

x 1,15 = 35.547,- 

Pris excl. moms kr. 35.547,-« 
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Aftalesedlen er underskrevet af airteam den 

14. september 2016 og af byggeledelsen 

den 12. oktober 2016. 

I en aftaleseddel nr. 411 af 13. oktober 

2016 udstedt af airteam er anført bl.a.: 

»Emne/omfang: PN-MEK-442 rev. 1 - Il-

talarmer - herunder signaloverførsel fra il-

talarmer til CTS og rumautomatik. 

  

som forskellen mellem skønsmændenes 

vurdering af en almindelig og sædvanlig 

pris, som en erfaren entreprenør ville have 

budt på opgaven ved en licitation, og BH's 

faktisk afholdte omkostninger til opgaven. 

BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-EL-377 har udgjort 

77.114 kr. ekskl. moms. Beløbet udgør det 

samlede beløb for følgende aftalesedler: 

I en aftaleseddel nr. 518 af 21. februar 

2017 udstedt af [el- entreprenør] A/S er 

anført bl.a.: 

»Rekvirent: 

Projektering … 

… Total 

 

2.685 

8.995 

… 

Vedr.: 

PN-EL-377 rev 0 til 3 Strømforsyning til ilt-

alarmer Håndtering og indarbejdelse af i alt 

4 udgivelser af projektnotat Håndtering af 

løbende ændringer 

Gener ifm forkerte henvisninger i PN samt 

udførelse af forespørgsel 1836 samt 1847 

Koordinering af nedtagning og gener ifm 

opsatte lukkede lofter Reetablering af 

brandtætninger 

Fiskning af kabler over lofter 

  

OBS: Arbejdet er uden nedtagning af lofter 

og reetablering af disse. Salgspris: 8.995 x 

1,15 = 10.344,- 

Pris excl. moms kr. 10.344,-« 

Aftalesedlen er underskrevet af airteam den 

13. oktober 2016 og af byggeledelsen den 

28. oktober 2016. 

  

Montering af gruppekabel i allerede færdig-

monteret tavle KS, test og økonomi 

  

Samlet ændringspris kr. 72.730,00« 

I en påtegning på aftalesedlen indrammet 

med en rød firkant er anført: 

»TR: Mængde og pris er som TR overslag. 

TR 2017-02-28 

BL« 

I en aftaleseddel nr. 518 tillæg 1 af 9. maj 

2017 udstedt af [el- entreprenør] er anført 

bl.a.: 

»Rekvirent: 

… 

Vedr.: 

PN-EL-377 rev 4 Strømforsyning til ilt-alar-

mer Håndtering og indarbejdelse af rev 4 af 

projektnotat 

Trække gruppekabel ud af tavle som var 

monteret på gr. 4128, denne gr. skal bru-

ges til kaffemaskine. 

… 

  

»Baggrund 
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Det er et ønske både fra [bruger], [lejer], 

[BH] og Københavns Kommune at der bli-

ver offentlig adgang til … tårnet. Dette no-

tat har til hensigt at indkredse omfanget af 

den offentlige tilgængelighed. 

En underarbejdsgruppe under bygherre-

gruppen har drøftet disse muligheder og 

forfattet nærværende notat. 

Offentlighedsgruppen har følgende medlem-

mer: 

• BH-V5, [lejer] Byg & Plan (For-

mand) 

• BH-V4, [bruger] 

• …, [bruger] 

• BH-V6, [bruger] 

• …, UR/[bruger] 

• …, TR/[bruger] 

… 

Følgende friheder og begrænsninger i ad-

gangen ser arbejdsgruppen som værende 

mulige (listet med stigende grad af kon-

trol): 

Samlet ændringspris 

kr. 4.384,00« 

- Helt fri adgang 

I en påtegning på aftalesedlen indrammet 

med en rød firkant er anført: 

»TR: mængder ok, men høj pris! TR 2017-

05-23 

BL:« 

Aftalesedlen er underskrevet af [el-entre-

prenør] den 9. maj 2017 og af byggeledel-

sen den 30. maj 2017. 

BH har anført, at BH har foretaget et skøn 

over, hvor stor en del af omkostningerne 

der ikke ville kunne have været undgået, 

selv om TR havde udarbejdet et korrekt ho-

vedprojekt fra starten, og hvor stor en del 

af omkostningerne der udgør et reelt tab 

for BH, fordi omkostningerne ikke var op-

stået, hvis hovedprojektet ifølge BH's 

standpunkt havde været korrekt fra star-

ten. BH har vurderet, at det samlede tab 

for arbejdet vedrørende PN-EL-377 udgør 

40 % af BH's omkostninger svarende til 

30.845,60 kr. ekskl. moms. 

BH's samlede krav vedrørende PN-MEK-442 

og PN-EL-377 udgør således 

39.273+30.845,60 = 70.118,60 kr., hvilket 

beløb er BH's påstand under påstand 5.2. 

og TR's påstand over for UR under påstand 

2. 

PN-EL-322 - ADK på døre 

I Revideret byggeprogram dateret juni 

2011 udarbejdet af bl.a. TR og UR er anført 

bl.a.: 

»5.4 Flow 

5.4.1. Personflow 

… 

Den daglige trafik til og fra eksisterende … 

sker via mellembygningen, hvor der etable-

res ny hovedindgang med personankomst 

til hele …, herunder også til udbygningen. 

… 

5.5. Tilgængelighed 

Bygningen skal disponeres på en måde, der 

underbygger krav stillet i »[BH] Tilgænge-

lighedsstandard for undervisningsbyggeri« 

(fra februar 2011), hvor statslige bygninger 

i henhold til FN- konventionen skal be-

stræbe sig på at forbedre tilgængeligheden 

for handicappede. 

… 

5.8.4. Kantine og køkken 

… 

Der skal være nem og lettilgængelig fysisk 

sammenhæng mellem foyerområdet i labo-

ratoriebygningen og kantinen. Kantinen 
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skal kunne gøre brug af udenoms area-

lerne, så man inviteres udenfor at spise i 

sommerperioden.« 

I et notat af 22. juni 2011 med titlen »No-

tat: Offentlig adgang på ny …« udarbejdet 

af [bruger] er anført bl.a.: 

  

- Tidsbegrænset / fri inden-

for/udenfor alm arbejdstid 

- Ledsaget adgang 

- Kontrolleret / under opsyn / 

styret gæstfrihed 

- ADK styret (adgangskort) 

- ADK styret + sluse/check po-

int/scanning 

… 

Adgang til …, inkl. nybygningen Scenarie 1: 

Fri adgang (ikke relevant) 

Scenarie 2: Status quo: åben adgang på 

hverdage i tidsrummet kl. 7-17 ved alle 

indgange. Udenfor åbningstid: kun adgang 

via hovedindgang for personer med kort el-

ler forudgående tilladelse. Scenarie 3: Kon-

trolleret adgang ved hovedindgang døgnet 

rundt Arbejdsgruppen anbefaler scenarie 

#2 med mulighed for opgradering til #3 i 

situationer, der måtte kræve dette. 

… 

Kantinen (niveau 01) 

Scenarie 1: Alle er velkommen. Åbningstid 

skal defineres. [Bruger]s tilskud gælder kun 

ansatte og studerende. Der skal derfor ope-

reres med differentierede priser. 

Scenarie 2: Kun adgang for ansatte, stude-

rende og inviterede gæster. 

Arbejdsgruppen anbefaler scenarie #1«. 

I Designmanualen til dispositionsforslag da-

teret oktober 2011 udarbejdet af bl.a. TR 

og UR er anført bl.a.: 

»Oversigt over tilgængelighed 

Oversigten over den offentlige tilgængelig-

hed tager udgangspunkt i notatet »Offentlig 

adgang på Ny …«. Det omtalte notat har til 

hensigt at indkredse omfanget af den of-

fentlige tilgængelighed til udbygningen af … 

-komplekset, da det er et ønske både fra 

[bruger], [lejer], [BH] og Københavns Kom-

mune, at der bliver offentlig adgang til bl.a. 

tårnet. 

… 

Adgang til …, inkl. udbygningen: Åben ad-

gang på hverdage i tidsrummet kl. 7-17 

ved alle indgange. Udenfor åbningstid: kun 

adgang via hovedindgang for personer med 

kort eller forudgående tilladelse.« 

I Designmanualen til Projektforslag dateret 

april 2012 er anført bl.a.: 

»12.4 SIKRINGSANLÆG 

12.4.1 SMS-SYSTEM 

Der etableres et Security Management Sy-

stem (SMS system) for grafisk præsenta-

tion og betjening af følgende anlæg: 

• ABA 

• ADK 

  

• AIA 

• ITV 

Anlægget forventes udført som et TCP/IP 

netværksbaseret system. For brandtekniske 

anlæg henvises til afsnit om Brand. 

12.4.2 ADK 

Der etableres ADK-anlæg (adgangskontrol-

anlæg) baseret på et brugervenligt og flek-

sibelt system. 

Anlægget skal så vidt muligt være af 

samme fabrikat/type som i eksisterende …, 

eller som minimum kunne udføres, så det 

kan fungere op imod eksisterende anlæg, 
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særskilt vedrørende persondatabase. Der 

udføres ADK-anlæg for minimum følgende 

døre: 

• Døre og porte til det fri 

• Forskningslokaler 

• Adgangsdøre til trappetårne 

• Vare, kemikalie & køkken ele-

vatorer. 

• GMO område« 

Ved en mail af 9. oktober 2012 sendte UR-

V1, UR, en række plantegninger til BH-V6, 

[bruger], …, … og BH-V5, [lejer], samt CC 

til BH-V4, [bruger], … og …. I emnerubrik-

ken var anført: 

»(Proj …) Placering af ADK og ITV til kom-

mentering«. I mailen var anført: 

»Hej …, … og … 

Som aftalt på mødet d. 4/9-12, fremsendes 

her de foreløbige plantegninger for ADK og 

ITV indtegnet på det pt. gældende grund-

lag, og I bedes venligst kommenterer på 

dette. 

…: Vil du kaste et særligt blik på niveau 13 

og 14 mht. sikring iht. CBB. 

Såfremt jeg ikke hører fra jer antager jeg at 

dette er godkendt. Ser frem til at høre fra 

jer.« 

Ved en mail af 16. oktober 2012 sendte UR-

V1, UR, de samme plantegninger til …, TR, 

samt CC til UR-repr., UR, og …. Mailen var i 

mailstreng med den foran anført mail af 9. 

oktober 2012 til bl.a. BH-V6. I mailen er 

anført: 

« Hej … 

På vegne af UR-repr. fremsendes hermed 

foreløbige plantegninger for ADK og ITV 

indtegnet på det pt. gældende ark. grund-

lag d. 9/10-12. 

Niveau 14 er ikke fremsendt da dette ikke 

må sendes pr. mail. Det efterspurgte dør-

skema mangler og ønskes snarest.« 

I en mail af 17. oktober 2012 fra …, TR, til 

…, TR, er anført følgende: 

»Hej …. 

Hermed en samlet oversigt over hvor der 

hvilke rum der skal være ADK automatik ift. 

hvad der p.t. er angivet i dRofus. 

Men mangler dog stadig de sidste input fra 

… og … ift. hvilke rum der kræver tilsva-

rende funktioner men mængderne er angi-

vet ift. hvad der er angivet i dRofus men 

ikke placeret.« 

Den 25. februar 2016 udstedte UR v/initia-

lerne … […] PN-EL- 322 [revision 0]. I pro-

jektnotatet anføres bl.a.: 

»Emne: ADK-funktion på døre i kantinen 

som anvendes i dagligdagen samt aut. på 

HC-døre [handicapdøre] 

… 

Entreprise: E13, E04, E06B, E17 

Årsag til projektnotat: 

Flugtvejsdøre som benyttes i dagligdagen 

skal have ADK-funktion for styring af brug, 

samt åbnings- og lukketider, HC-krav om 

aut på døre som benyttes af hc-brugere. 

1. Orientering 

Som udgangspunkt er døre til det fri flugt-

vejsdøre med påsat 

»panikstang«. Der er ønske om, at udvalgte 

døre, skal kunne benyttes i dagligdagen. 

For at disse døre ikke skal gå i alarm ved 

  

åbning, er det nødvendigt at etablere ADK-

funktion på dørene, samt for styring af åb-

nings/lukketider. 2 døre skal have automa-

tik for hc-brugere. 

2. Omfang 
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• 6 døre, 22, 23, 24, 25, 30 og 

32 etableres med ADK-funktion og tilsluttes 

ADK-anlæg. Der skal tilsluttes ud-tryk hen-

holdsvis på indvendig side og på udvendig 

side af dørene. 

• 2, af de nævnte 6 døre, 24 og 

32 skal har aut, hvortil der skal etableres 

230 V forsyning, som tilsluttes direkte i 

dørpumpe. Hver dør forsynes fra egen 

gruppe 

• Udtryk på udvendig side af 

aut. døre (2 stk.) skal monteres på stander, 

som leveres og etableres i nærværende op-

gave. 

• Udvendig kortlæser ved ind-

gang til Bygn. 09.01 Foyer, Bygn. 09.1X og 

13.1X skal monteres på stander, som leve-

res og etableres i nærværende opgave 

Betjeningshøjde for kortlæsere og betje-

ningstryk på standere skal være 1100 mm 

over færdig terræn. Standerne skal udføres 

i syrefri rustfri stål, 100x100 mm« 

Den 20. maj 2016 udstedte UR v/ initia-

lerne … […] revision 1 af PN-EL-322. Ud-

over det ovenfor anførte anførtes i revision 

1 følgende bl.a.: 

REV. 1 

I oprindelige PN var det først og fremmest 

udvendige døre i Kantinen, som var omfat-

tet af nærværende PN. Da problematikken 

har vist sig at være den samme på et antal 

døre andre steder i byggeriet, er disse æn-

dringer indarbejdet i nærværende PN-EL- 

322, rev. 1. 

… 

Revision 1 

• Udvendige standere skal æn-

dres til 100x100x1200 (over terræn) Alu, 

RAL 9005 sort 

• 400/16 forsyning for port, 

bygn.13.01, substral 

• Etablering af installationsliste 

30x56, Alu, RAL 9016 hvid omkring dør-

parti, D-13-01-17-01 bygn. 13.01, som vist 

på SL-EL-322.11 

• Etablering af 20 mm stålrør, 

galvaniseret på yderside ar dørparti, D-13-

01-17-01, bygn. 13.01 for installation til 

ADK- kortlæser på stander. Rør skal afsæt-

tes med 150 mm over terræn til 300 mm 

under terræn. Gennemføring i dørramme 

etableres af anden entreprenør. 

• Etablering af stander med 

ADK-læser samt »ud-tryk« (funktion i dag-

timerne) ud for dør 13-01-17-01, 

bygn.13.01. Føringsrør i terræn er etable-

ret. 

• Udtryk skal ændres til ADK-læ-

ser ved dør D-13-2-G2-01, bygn.13.2X 

• Etablering af installationsliste 

30x56, Alu, RAL 9016 omkring dørparti, D-

13-2-G2-01 bygn. 13.2X, som vist på SK-

EL-322.11 

• 230 V stikkontakt for aut. dør 

for dør D-09-1-2-15, bygn. 09.1X 

• Udflytning og etablering af 

stander med ADK-læser ud for dør 09-1-2-

15, bygn.09.1X. Føringsrør i terræn er 

etableret. 

• Etablering af installationsliste 

30x56, Alu, RAL 9016 omkring dørparti, D-

09-1-2-15 bygn. 09.1X, som vist på SK- 

EL-322.11 

• Etablering af 20 mm stålrør, 

galvaniseret på yderside ar dørparti, D-09-

1-2-15, bygn. 09.1X for installation til ADK- 

kortlæser på stander. Rør skal afsættes 

med 150 mm over terræn til 300 mm under 

terræn. Gennemføring i dørramme, udven-

dig side, etableres af anden entreprenør. 

• 230 V stikkontakt for aut. dør 

for dør D-09-01-1-10, bygn. 09.01 
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• Udflytning og etablering af 

stander med ADK-læser ud for dør 09-01-1-

10, bygn.09.01. Føringsrør i terræn er 

etableret. 

• Etablering af installationsliste 

30x45, Alu, RAL 9016 hvid omkring dør-

parti, D-09-01-1-10 bygn. 09.01, som vist 

på SK-EL-322.11 

• Etablering af 20 mm stålrør, 

galvaniseret på yderside ar dørparti, D-09-

1-2-10, bygn. 09.01 for installation til ADK- 

kortlæser på stander. Rør skal afsættes 

med 150 mm over terræn til 300 mm under 

terræn. Gennemføring i dørramme, udven-

dig side etableres af anden entreprenør.« 

Den 17. juni 2016 udstedte UR v/initialerne 

… […] revision 2 af PN-EL-322. Udover det, 

der som anført ovenfor blev anført i revi-

sion 0 og revision 1, anførtes i revision 2 

følgende bl.a.: 

Rev. 2 

• Dør 14, Substrat, Bygn. 13.01 

skal etableres med ADK- anlæg. Ud-funk-

tion etableres i indvendigt dørgreb, af an-

den entreprenør 

• Dør 29, Kantine etableres med 

ADK-funktion og tilsluttes ADK-anlæg. Der 

skal tilsluttes ud-tryk henholdsvis på ind-

vendig side og på udvendig side af dørene. 

• Etablering af installationsliste 

30x56, Alu, RAL 9016 hvid omkring dør-

parti, dør 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 34 og 35, Kantine som vist 

på SL-EL-322.11 

• Hulboring 20 mm fra top dør-

hul til 200 mm over nedhængt loft som vist 

på SK-EL-312.1-4« 

Den 6. oktober 2016 udstedte UR v/ initia-

lerne … […] revision 3 af PN-EL-322. Ud-

over det, der som anført ovenfor blev an-

ført i revision 0,1 og 2, anførtes i revision 3 

følgende bl.a.: 

Rev. 3 

Tilpasning til leverede komponenter (kom-

ponenter ikke kendt ved udbud). 

… 

Rev. 3 

• Strømforsyning/tilslutningsma-

teriel for aut. døre Foyer 07.1X ændres fra 

at være 230 V stikkontakter til sikkerheds-

afbrydere, 2 stk. Fra sikkerhedsafbryder 

fremføres fast installation til dørpumpe. Se 

SK-EL-322.7 

• Strømforsyning/tilslutningsma-

teriel for aut. dør Foyer 09.1X ændres fra at 

være 230 V stikkontakt til sikkerhedsafbry-

der (1 stk.). Fra sikkerhedsafbryder fremfø-

res fast installation til dørpumpe. Se SK-EL-

322.9« 

Den 4. oktober 2017 udstedte UR v/ initia-

lerne … […] revision 4 af PN-EL-322. Ud-

over det, der som anført ovenfor blev an-

ført i revision 0,1,2 og 3, anførtes i revision 

4 følgende bl.a.: 

Rev. 4 

Bestykning af enkelte standere er ikke leve-

ret som ønsket af [bruger] og angivet i 

nærværende PN 

… 

Rev. 4 

På samtlige leverede 6 udvendige stander 

skal åbningstryk tilsluttes. I nærværende 

rev. 4 er der kun medtaget SK-EL-322.12, 

Standerplacering niv. 01 og SK-EL-322.13 

Standerplacering niv. 1X 

… 

Rev. 4 

• Dør 03-01-1-06: Tryk skal til-

sluttes. ADK-læser skal frakobles, demonte-

res og erstattes med blændplade. 

• Dør 03-01-1-10: Tryk skal til-

sluttes. ADK-læser skal frakobles, demonte-

res og erstattes med blændplade. 
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• Dør 09-01-1-10: Tryk skal til-

sluttes. 

• Dør 09-01-2-15: Tryk skal til-

sluttes. 

  

• Dør 09-01-2-17: Tryk skal til-

sluttes ADK-læser skal frakobles, demonte-

res og erstattes med blændplade. 

• Dør 13-1-TR-2-02-15: Tryk 

skal tilsluttes.« 

Tabsopgørelse 

BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-EL-322 har udgjort 

637.171 kr. ekskl. moms. Beløbet er det 

samlede beløb i henhold til følgende aftale-

sedler: 

I en aftaleseddel nr. 394 af 19. juni 2017 

udarbejdet af [el- entreprenør] er anført 

bl.a.: 

»Rekvirent: 

… 

Vedr.: 

PN-EL-322 rev 0 til 3 ADK-funktion på døre 

i kantinen som anvendes i dagligdagen 

samt aut. på HC-døre 

Granskning af projektnotat rev 0 til rev 3 

samt udbedelse om supplerende projektop-

lysninger 

Løbende håndtering og indarbejdelse af 4 

revisioner af projektnotat Arbejdstegninger, 

installation, programmeringer og test Mø-

dedeltagelse og afklaringer 

Opsætning af alu skinner udført af underen-

treprenør 

Samlet anlægsbeskrivelse af funktioner er 

ikke indeholdt i nærværende pris 

Det anbefales at der udarbejdes en samlet 

beskrivelse af funktionalitet og samspil 

imellem øvrige entrepriser for videre hånd-

tering af anlæg 

… 

Aftalt/skønnet beløb/rammebeløb ekskl. 

moms kr. 627.421,00« Aftalesedlen er un-

derskrevet af [el-entreprenør] den 19. juni 

2017 og af byggeledelsen den 30. august 

2017. 

I en maskinskrevet påtegning er anført: 

»TR: Mængde/arbejdsopgaven viste sig at 

være langt mere omfattende end PN-EL-

322 beskriver. TR overslag er for lavt. Der 

er afholdt et antal gennemgangsmøder 

mellem E13+BH+[bruger]+BL+TR og der 

er enighed om mængder og pris TR 2017-

08-20 BL:« 

I en aftaleseddel nr. 394 tillæg 1 af 12. ok-

tober 2017 udarbejdet af [el-entreprenør] 

er anført bl.a.: 

»Vedr.: PN-EL-322 rev. 4 … 

… 

Aftalt/skønnet beløb/rammebeløb kr. ekskl. 

moms 9.750,00« Aftalesedlen er under-

skrevet af [el-entreprenør] på et ulæseligt 

tidspunkt og af byggeledelsen den 24. okto-

ber 2017. 

På aftalesedlen er anført samme maskin-

skrevne påtegning som anført ovenfor date-

ret 17. oktober 2017. 

I skønserklæringen af 28. august 2019 har 

skønsmændene som svar på spørgsmål 3.1 

vurderet, at en almindelig og sædvanlig 

pris, som en erfaren entreprenør ville have 

budt på opgaven vedrørende arbejdet i 

henhold til PN-EL-322 ved en licitation, ville 

være 

161.000 kr. ekskl. moms. BH har herefter 

opgjort sit tab for PN- EL-322 til 637.171-

161.000 = 476.171 kr. ekskl. moms. BH 

har således opgjort tabet som forskellen 

mellem skønsmændenes vurdering af en al-

mindelig og sædvanlig pris, som en erfaren 
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entreprenør ville have budt på opgaven ved 

en licitation, og BH's faktisk afholdte om-

kostninger til opgaven. 

476.171 kr. ekskl. moms er BH's påstand 

under påstand 5.2. og TR's påstand over for 

UR under påstand 2. 

PN-MEK-544 - ventilation for logistik og fry-

sedepoter 

Den 18. februar 2017 udstedte UR v/initia-

lerne HEDH PN-MEK- 

544. I projektnotatet anføres bl.a.: 

»Emne: Nyt ventilationsanlæg for logistik 

… 

Entreprise: E06A, E06BC, E08, E11, og E12 

(info E13) 

Årsag til projektnotat: 

  

Nyt ventilationsanlæg for logistik samt fry-

sedepoter i niveau 01. Anlægget indarbej-

des da luftmængderne i 3 rum skal øges 

grundet processerne i rummet. Indretning 

af værksted ændres med punktsug for 

svejse- og slibearbejder. Indretning af 

kryogene frysedepoter ændres med 

punktsug samt forceret drift. 

Se bilag 5 

… 

Pris excl. moms kr. 2.141.483,-« 

Udføres billigst i regning 

NB! I forbindelse med fremsendelse af afta-

leseddel for nærværende arbejder, skal der 

oplyses forventet tidsforbrug for udførelse 

af arbejderne samt leveringstider på mate-

rialer. 

… 

E06A: 

Skæring af huller i gipsvæg samt reglartil-

pasninger. Huller udføres iht. angivelserne i 

PN-MEK-544 

Aftalesedlen er underskrevet af airteam den 

23. marts 2017 og af 

byggeledelsen den 23. marts 2017. 

I en aftaleseddel nr. 517-A af 8. marts 

2017 udstedt af airteam [bilag 490] er an-

ført bl.a.: 

»Emne/omfang: PN-MEK-544 Nyt ventilati-

onsanlæg for logistik Levering af ventilati-

onsaggregat 32540 i varegården. 

Aftalesedlen indeholder ikke nogen form for 

Bilag 01. Huller afsættes af E12 med center 

og størrelse for det angivne hul. 

Lukning af huller samt malerarbejder iht. 

PN-MEK-544 Bilag 01. 

E06BC: 

De- og genmontering af lofter skal koordi-

neres med øvrige entreprenører iht. dette 

projektnotat samt E13. Vedlagt projektno-

tatet er PN-MEK-544 Bilag 02 som angiver 

forventelig 

montage eller indbaksning af aggregatet 

Frekvensomformere inkl. i Systemairs pris 

Dimensionering af aggregat: Projektchef: 6 

timer á kr. 1.250,- 

Pris excl. moms 

303.700,- 

-21.000,- 

 

9.000,- 

291.700,-« 

  

omfang af de- og genmontage af lofter. 

E08A: 
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Boring/skræring af huller/udsparinger i be-

ton-vægge/dæk. Huller/udsparing udføres 

iht. angivelserne i PN-MEK-544 Bilag 

03. Der må ikke forekomme overskæringer 

ved udførelse af hulskæringerne. 

… 

I en aftaleseddel nr. 549 af 12. april 2017 

udstedt af airteam [bilag 

490] er anført bl.a.: 

»Emne/omfang: PN-MEK-544 Timelønsar-

bejde 

I forbindelse med forhandling af aftalesed-

del 511-B er det aftalt, at timelønsarbejde 

for ventilationsmontører for PN-MEK-544 

udføres i regning. 

… 

E11: 

Varme- og køleblandesløjfe skal leveres og 

monteres iht. opdateret 

Pris excl. moms 

kr. 49.400,-« 

  

principdiagrammer samt opdateret anlægs-

liste. E11 udfører tilslutning til varme- og 

køleblandesløjfe. E11 leverer og monterer 

nødvendige stativer for både varme- og kø-

leblandesløjfer. 

… 

E12: 

Nyt ventilationsanlæg skal opfylde de i 

ARB-beskrivelsens for ventilation angivet 

dimensioneringskrav, herunder genvin-

dingsgrader, SEL-værdier, tryktab mv. Ven-

tilationsaggregatet skal leveres med væ-

skekoblede batteri for genvinding.« 

Den 13. september 2017 udstedte UR v/ini-

tialerne HEDH PN- MEK-544 rev 4. I pro-

jektnotatet anføres udover det ovenfor an-

førte bl.a.: 

»REV 04: 

Driften har meldt om adskillige fejlalarmer 

grundt lav ilt-niveau i kryofryserummene, 

09-01-49 og 09-01-61. Grundluftmængden 

i rummet øges til 4/h svarende til 600 

m3/h. 

Erfaringsmæssige luftskifter for disse 

kryofryserum er 4/h for grundluftskifte og 

10/h for forceringsluftskifte. Punktsuget er 

udover 

  

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 2. maj 2017. Endvidere har air-

team udstedt en række yderligere aftale-

sedler for timelønsarbejde for i alt 

693.273,00 kr. [bilag 490]. På to af disse - 

nr. 613 og nr. 614 af 3. juli 2017 på 

48.880,00 kr. og 36.400,00 kr. er der an-

ført en maskinskrevet påtegning med rød 

skrift, hvori det er anført: 

»TR skal ikke kommentere denne, da vi 

ikke er involveret i aftaleindgåelsen om at 

arbejdet udføres i regning. 

BRW [UR-V3] 11-07-2017« 

I en aftaleseddel nr. 737 oprettet den 24. 

marts 2017 af E11 [bilag 489] er anført 

bl.a.: 

»Hermed fremsendes regning for del første 

del af PN-MEK-544. Vi er blevet igangsat af 

BL. 

Arbejdet omfatter flytning af rør tre steder i 

stueetagen. Regning for arbejde i 03 bliver 

fremsendt når arbejdet er udført. 

… 

I alt kr. excl. 

den erfaringsmæssige grundluftskifte.« 

moms 

33.810,00« 

Tabsopgørelse 
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BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-MEK-544 har udgjort 

3.235.316 kr. ekskl. moms. Beløbet udgør 

det samlede beløb for følgende aftalesedler: 

I en aftaleseddel nr. 511-B af 23. marts 

2017 udstedt af airteam [bilag 490] er an-

ført bl.a.: 

»Emne/omfang: PN-MEK-544 Nyt ventilati-

onsanlæg for logistik 

… 

Udføres billigst i 

Med rød trykt skrift er der påført følgende 

to påtegninger på aftalesedlen: 

»TR kan ikke kommenteret på denne, da 

det ikke fremgår tydeligt hvilke rørinstallati-

oner af PN-MEK-544 det omhandler, samt 

at arbejdet er i gangsat af BL. 

BRW [UR-V3] / 02-04-2017« 

»Ingen bemærkninger til materialer og tids-

forbrug. 

Spørgsmål - er der indgået aftale med E11 

om at arbejder udføres i regning? 

Montage: Se bilag 4 

Heraf timer udenfor normal arb.tid: Se bilag 

4 

Indregulering af 32537 og 32540: 

regning 

Udføres billigst i regning 

  

BRW [UR-V3] / 17-05-2017« 

Aftalesedlen er underskrevet af E11 den 23. 

marts 2017 og af byggeledelsen den 18. 

maj 2017. 

I en aftaleseddel nr. 376 af 24. maj 2017 

udstedt af entreprise E08A [bilag 488] er 

anført bl.a.: 

»Beskrivelse af ydelse: 

  

Tillægsarbejder i forbindelse med MEK-544 

… 

Udvidelse af hul i gulv 

Tillæg/fradrag i alt excl. 

På denne baggrund bedes skønsmændene 

oplyse, om det kan konstateres, at de ydel-

ser, der er beskrevet i ovennævnte aftale-

sedler (bilag 487 - 490) i det hele svarer til 

de ydelser, som skønsmændene lagde til 

grund for deres vurdering af beløbet på 

2.650.000 kr., ekskl. moms i besvarelsen af 

spørgsmål 1. PN-MEK-544 i skønserklærin-

gen af 28. august 2019. I benægtende fald 

bedes 

23.350« 

  

skønsmændene angive, hvilke eventuelle 

yderligere ydelser og/eller 

I en aftaleseddel nr. 568 af 27. oktober 

2017 udstedt af … [bilag 487] er anført en 

pris på i alt 5.300,00 kr. ekskl. moms. Afta-

lesedlen er underskrevet af byggeledelsen 

den 12. december 2020. 

I skønserklæringen af 28. august 2019 har 

skønsmændene som svar på spørgsmål 1.1 

vurderet, at en almindelig og sædvanlig 

pris, som en erfaren entreprenør ville have 

budt på opgaven vedrørende arbejdet i 

henhold til PN-MEK-544 ved en licitation, 

ville være 

2.650.000 kr. ekskl. moms. 

Endvidere har skønsmændene i dette svar 

anført følgende: 

»Skønsmændene bemærker, at projektno-

tatet omhandler 3 samlede arbejder, Venti-

lationsanlæg for logistik og frysedepoter, 

Punktsug i værksteder og Punktsug samt 

øget ventilation i kryogene frysedepoter. 

Skønsmændene har beregnet den samlede 
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pris og anvendt bilag 1-9 tilhørende det på-

gældende projektnotat. Arbejderne involve-

rer 5 entrepriser. Prisen udregnes uden 

medtagelse af de- og genmonteringsarbej-

der og efterfølgende udbedringsarbejder 

svarende til, at arbejdet indgik i det sam-

lede, oprindelige ventilationsudbud ved lici-

tation.« 

I spørgsmål UR A og skønsmændenes svar 

herpå anførtes følgende: 

»Spørgsmål UR A 

Skønsmanden bedes oplyse, om denne an-

ser det for relevant for besvarelsen af 

spørgsmål 1.1, 2.1 og 3.1 - eller i al fald 

ikke kan udelukke, at det har relevans - at 

have kendskab til ydelsesbeskrivelserne, af-

talesedlerne og fakturaerne vedrørende de 

pågældende projektnotater samt oprindeligt 

udfyldte tilbudslister. Svar på UR A: 

Det kan ikke udelukkes, at det kan have re-

levans for besvarelsen af spørgsmål 1.1, 

2.1 og 3.1 at have adgang til ydelsesbeskri-

velserne samt entreprenørens aftalesedler 

vedr. de pågældende projektnotater. Sær-

ligt for de bygningstekniske anlæg og sy-

stemer kan der være ydelser i entreprenø-

rens aftalesedler som ikke kan udledes af 

bygherres/rådgivers aftalesedler direkte, da 

disse anlægstyper typisk vil indeholde en 

del egen projektering for hvilke der så re-

degøres i aftalesedlen. 

For at sikre en uvildig vurdering anses det 

ikke at være nødvendigt at have kendskab 

til de oprindeligt udfyldte tilbudslister og 

fakturaer for de pågældende projektnota-

ter.« 

I tillægsskønserklæringen af 18. juni 2020 

har skønsmændene besvaret spørgsmål UR 

B-F og BH's spørgsmål 1.2 følgende bl.a.: 

»Spørgsmål UR B: 

I forlængelse af skønsmændenes besva-

relse af spørgsmål 1. PN- MEK-544 i skøns-

erklæringen af 28. august 2019 har BH op-

gjort følgende omkostninger, som angives 

at vedrøre PN-MEK-544: 

• 5.300 kr., ekskl. moms, jf. af-

taleseddel nr. 568 (E06 A) dateret 27. okto-

ber 2017 (bilag 487) 

• 23.350 kr., ekskl. moms, jf. 

aftaleseddel nr. 376 (E08 A) dateret 24. 

maj 2017 (bilag 488) 

• 33.810 kr., ekskl. moms, jf. 

aftaleseddel nr. 737 (E11) dateret 

24. marts 2017 (bilag 489) 

• 3.172.856 kr., ekskl. moms, jf. 

aftalesedlerne nr. 517A, 511B, 549, 626, 

555, 569, 570, 587, 603, 604, 613, 614, 

676, 656, 671 og 677 (E12) (bilag 490) 

• Svarende til i alt 3.235.316 

kr., ekskl. moms 

  

færre ydelser bilag 487-490 indeholder. 

Besvarelse af Spørgsmål UR B: 

I de nævnte 4 bilag er der medtaget ydel-

ser til nedbrydningsarbejder og retable-

ringsarbejder, bilag 487, ekstra skærear-

bejder og udstøbningsarbejder, bilag 488, 

samt enkelte ændringsarbejder i forhold til 

andre vvs installationer, bilag 489. Under 

ventilationsarbejder, bilag 490, ses demon-

tagearbejder for PIR, flytning af automatik-

komponenter, ændring i opmærkning, til-

pasning af CTS hovedcenter og tillæg for 

ekstra kanalspild. 

Dette er ekstra i forhold til den stillede op-

gave for skønsmændene i spørgsmål 1.1, 

hvor en almindelig og sædvanlig pris er ud-

regnet uden medtagelse af de- og genmon-

teringsarbejder og efterfølgende udbed-

ringsarbejder, svarende til at arbejdet ind-

gik i det samlede oprindelige ventilations-

udbud ved licitation. 

Spørgsmål UR C: 
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I forlængelse af spørgsmål UR B bedes 

skønsmændene oplyse, om det af aftale-

sedlerne i henhold til bilag 490 kan udledes, 

hvilke ydelser, der var indeholdt i arbejder 

udført i regning svarende til i alt 739.673 

kr., ekskl. moms. 

Besvarelse af Spørgsmål UR C: 

… 

Svaret på spørgsmålet, efter denne oply-

sende oversigt, er således følgende: Det 

kan udledes, at der er udført montagear-

bejder for ventilation fra uge 13 til og med 

uge 25, men heller ikke yderligere specifi-

kation. 

Det kan ligeledes udledes, at der er udført 

programmeringsarbejder for kr. 27.275 og 

indreguleringsarbejder for kr. 106.378. 

Spørgsmål UR D: 

I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 

UR B og C ovenfor bedes skønsmændene 

oplyse, om det kan konstateres, at samtlige 

ydelser indeholdt i aftalesedlerne i henhold 

til bilag 490 har været nødvendige for at 

udføre de tre arbejder, som lå til grund for 

skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 1 

vedrørende PN-MEK- 544 (»Ventilationsan-

læg for logistik og frysedepoter, Punktsug i 

værksteder og Punktsug samt øget ventila-

tion i kryogene frysedepoter«). 

I det omfang skønsmændene ikke kan kon-

statere, at samtlige ydelser i henhold til bi-

lag 490 var nødvendige for de tre arbejder 

omfattet af skønserklæringen af 28. august 

2019, bedes skønsmændene beskrive, hvori 

eventuelle forskelle består. 

Besvarelse af Spørgsmål UR D: 

Skønsmændene har ved gennemgangen af 

bilagene ikke kunnet konstatere, at der var 

beskrevet ydelser, som ikke vedgik PN-

MEK- 544. 

Som anført i svar til UR B er der forskelle i 

udgangspunkterne for beregningen af ydel-

serne i skønserklæring af 28. august 2019 

og ydelserne i bilag 490. 

Om den samlede mængde af ydelser har 

været nødvendige, er vanskeligt for skøns-

mændene at bedømme, men hvis der fra-

trækkes de umiddelbare ydelser på bilag 

490, som ikke var grundlaget for beregning 

af ydelserne i skønserklæringen af 28. au-

gust 2019, så er den betalte pris i store 

træk omkring 385.000 kr. højere, end 

skønsmændenes teoretiske beregning til 

skønserklæringen af 28. august 2019. 

Hermed ikke konstateret, at det ikke har 

været nødvendige arbejder indeholdt i afta-

lesedlerne - her kan eksempelvis lokale for-

hold og korte tidsfrister have haft en fordy-

rende indflydelse på arbejdet, i forhold til 

skønsmændenes beregningsforudsætnin-

ger. 

Spørgsmål UR E: 

I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 

UR B, C og D ovenfor bedes skønsmændene 

oplyse, om det efter deres opfattelse var i 

overensstemmelse med sædvanlige krav til 

god byggeledelse at lade de i bilag 490 in-

deholdte ydelser svarende til i alt 739.673 

kr., ekskl. moms, udføre i regning frem for 

indhentelse af fast pris for disse. 

Besvarelse af Spørgsmål UR E: 

Skønsmændene finder det vanskeligt at ge-

neralisere i dette spørgsmål, da svaret sy-

nes at afhænge af de aktuelle omstændig-

heder. 

Det vil normalt være god skik for en bygge-

leder at have styr på anlægsøkonomien og 

de opståede tillægs- og fradragsarbejder, 

som ofte vil forekomme i en sådan bygge-

sag. Det vil være naturligt og god skik at få 

aftalt en fast pris for et tillægsarbejde i 

form af en underskrevet aftaleseddel forud 

for arbejdets udførelse, således at projek-

tets økonomi kan ajourføres og det samlede 

overblik kan bevares. 
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Men de aktuelle forhold kan betyde, at byg-

gelederen må lade en aftale udføre i reg-

ning, typisk efter et estimeret budget. 

Eksempler på sådanne forhold kan være, at 

der ikke er et færdigt projektgrundlag at ar-

bejde efter, men arbejdet skal udføres 

straks, for at den samlede byggeplan kan 

holdes. Eller hvor arbejdet skal udføres 

sideløbende med allerede planlagte arbej-

der og derfor skal der mandes op, for at til-

passe projektet til byggetakten. Under disse 

forhold kan byggelederen vurdere, at så-

fremt der bedes om en fast pris, så vil 

denne blive afgivet med så stor sikkerheds-

margin, at det samlet vil blive billigere at 

udføre arbejdet i regning. 

Det vil dog stadig være god skik for bygge-

lederen at udbede sig et estimat forud for 

arbejdets påbegyndelse ved regningsar-

bejde og så jævnligt følge op på forbruget 

undervejs, for at sikre sig, at det estime-

rede budget holder eller arbejdet skal til-

passes, for ikke at komme ud af økonomisk 

kontrol. 

Spørgsmål UR F: 

I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 

UR B, C, D og E ovenfor bedes skønsmæn-

dene oplyse, om det efter sædvanlige krav 

til god byggeledelse kunne forventes, at 

dennes godkendelse eller attestation til 

godkendelse over for bygherre af arbejder 

udført i regning baseres på oplysning om 

og/eller dokumentation for, hvad timerne er 

brugt til for så vidt angår aftalesedlerne i 

henhold til bilag 490. 

Besvarelse af Spørgsmål UR F: 

Ja - i fortsættelse af svar til UR E, så er det 

god skik at følge regningsarbejdernes doku-

mentation nøje med hensyn til omfang og 

fremdrift for at bevare overblikket over en 

byggesags samlede økonomi, især i de til-

fælde, hvor det estimerede forbrug klart 

overstiges af det faktiske forbrug. 

Spørgsmål 1.2 (BH): 

UR har med sit skønstema af 6. maj 2020 

stillet supplerende spørgsmål UR B - UR F. 

Disse spørgsmål angår PN-MEK-544, som 

var omfattet af BH's spørgsmål 1.1 i bevis-

begæringen. Spørgsmål UR E angår den 

omstændighed, at Air-Team blev bestilt til 

at udføre ekstraarbejdet i regning. Dette gi-

ver anledning til følgende supplerende 

spørgsmål fra BH: 

Spørgsmål 1.2: For det tilfælde, at skøns-

mændene ved besvarelse af spørgsmål UR 

E finder, at det var i strid med god skik at 

bestille arbejde i regning, bedes skøns-

mændene oplyse, om deres svar skyldes, at 

det efter skønsmændenes opfattelse gene-

relt er i strid med god skik at bestille eks-

traarbejde som regningsarbejde, eller om 

deres svar skyldes konkrete forhold i den 

foreliggende situation. I sidstnævnte til-

fælde bedes skønsmændene angive og be-

skrive, hvilke konkrete forhold skønsmæn-

dene herved har lagt vægt på, og hvorledes 

de pågældende forhold efter skønsmænde-

nes opfattelse har betydning for vurderin-

gen af bestilling af ekstraarbejde som reg-

ningsarbejde i forhold til god skik. 

Besvarelse af Spørgsmål 1.2: 

Som det fremgår af besvarelsen af spørgs-

mål UR E, så finder skønsmændene ikke, at 

det er i strid med god skik at bestille ar-

bejde i regning, og der kan argumenteres 

for, at et regningsarbejde kan være en for-

nuftig foranstaltning for at opnå det sam-

lede mål for byggeriet indenfor den aftalte 

tid og økonomi.« 

BH har opgjort sit tab for PN-MEK-544 til 

3.235.316-2.650.000 

= 585.316 kr. ekskl. moms. BH har således 

opgjort tabet som forskellen mellem skøns-

mændenes vurdering af en almindelig og 

sædvanlig pris, som en erfaren entreprenør 

ville have budt på opgaven ved en licitation, 

og BH's faktisk afholdte omkostninger til 

opgaven. 
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585.316 kr. ekskl. moms er BH's påstand 

under påstand 5.2. og TR's påstand over for 

UR under påstand 2. 

PN-ARK-338, PN-ARK-374 og PN-ARK-525 - 

skrå lysninger mellem vindueskarme og be-

tonvægge og lukning af false 

I udbudsmaterialet, Arbejdsbeskrivelsen, 

04.1 Facadearbejder revideret den 10. april 

2013 er anført følgende bl.a.: 

»4. Bygningsdelsbeskrivelser 

… 

04.1.20 Udvendige vinduer i basen 

… 

4.7 Projektering 

Entreprenøren opmåler præcise hulmål på 

stedet og udarbejder udførlige produktions-

tegninger på alle vinduer. Ansvaret for 

styrke, tæthed, varmetab, overholdelse af 

myndighedskrav, endelig måltagning mv. 

påhviler alene entreprenøren. 

Materialet granskes af leverandør og udfø-

rende, så eventuelle misforståelser og 

uhensigtsmæssige konstruktioner kan ret-

tes på et tidligt stade. 

… 

4.10 Udførelse Forberedelse: 

Forinden vinduesmontage mon-

teres de nødvendige fast-

gørelsesbeslag, således kuldebroer minime-

res mest muligt. 

Montage: 

Vinduer monteres inkl. alle nødvendige spe-

cialbeslag for opfyldelse af montageforskrif-

terne. Beslag skal monteres skjult. Fastgø-

relser skal om muligt placeres i false og af-

proppes med dækknap, i farve som karm.« 

Den 3. februar 2015 blev Bygherregruppe-

møde nr. 121 afholdt med deltagelse af re-

præsentanter fra bl.a. BH, [bruger], bygge-

ledelsen, UR og TR. I referatet er anført 

bl.a.: 

»3.0 UDFØRELSE 

… 

3.6 E04 Facader 

… 

Vinduer i basen: 

Det blev aftalt at TR oplyser E04 om, at 

måltagning på øvrige vinduer i basen kan 

udføres iht. projekt - og ikke som angivet i 

udbudsmaterialet, i fht. »måltagning på 

stedet«, da dette vil forsinke produktionen. 

HASTER« 

Under »Aktion« er anført »TR«. 

Den 2. juli 2015 sendte …, BH-R, en mail til 

BH-V3, BH, med kopi til bl.a. BH-V1, BH, …, 

BH, …, TR, og TR-V2, TR. I emnerubrikken 

var anført: 

»Lysninger og betonoverflader i logistik og 

Køkken. REV. 1« 

  

I en mail af 2. juli 2015 besvarede … mailen 

i en mail til … og BH-V3. TR's kommentarer 

skete ved tekst indføjet i teksten i mailen 

fra …. Heri anføres bl.a.: 

« Opsummering af besigtigelse vedr. oven-

nævnte med … 

1. Bagstopisolering omkring vin-

duer på begge ind, og udvendigt skal hu-

skes. [TR:] Skitse udarbejdes. 

2. Der ønskes pris på spartling og 

malerbehandling af betonvægge i logistik 

og køkken (omfang gennemgås med maler 

i starten af uge 28 … indkalder …) [TR:] 

Maler har ferie til i næste uge. Jeg indkalder 

asap 

3. Lysninger udføres som skyde-

skår med skyggenot i MDF-plade 
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- som optager ujævnheder i be-

tonen og minimere revner i overgang mate-

rialeskift. (er malerbehandling indeholdt i 

overslaget) 

[TR:] MDF kan bruges hvor der skal maler-

behandles. I køkken hvor fliser skal opklæ-

bes skal pladen ændres til en uorganisk 

pplade 

- eks. Kalciumsilikatplade. 

4. Ifm. med en evt. spartlet og 

malet beton, ønskes nederste lysning udført 

vandret, der opklodses med porrebeton. 

[TR:] OK i kontorrum og des lige. Men i 

køkken hvor hygiejnekrav er gældende skal 

vinduerne udføres med skrå plade. 

5. Lysning omkring dør i gang 

ved substrat udføres i ombukket aluprofil. 

[TR:] Det er løsningen. Tilsyn undersøger 

om E04 har tilsætning med. 

6. Lysning omkring port i logistik 

skal afklares ift. søjle/væg [TR:] Skørt-

støtte skal rykkes tilbage 

7. Projektnotat ønskes udsendt 

d.d. [TR:] PN udsendes primo næste uge.« 

Den 2. juli 2015 udstedte TR v/initialerne … 

[…] PN-ARK-338. I projektnotatet anføres 

bl.a.: 

»E08A - Murerarbejder 

… 

Emne: 

Lysninger i basen 

Begrundelse for projektnotatet. 

For at sikre en funktionel løsning der kan 

rengøres og æstetisk fungerer med bygnin-

gen som helhed, skal der udføres lysninger 

der optager unøjagtigheder i beton leve-

rance og vinduesbeslag fra 

  

Begrundelse for projektnotatet. 

PN-ARK-338 indeholder ikke malerbehand-

ling af vindueslysninger, derfor dette notat 

PN-ARK-374. 

Omfang: Ca. 325 lbm.« 

Den 24. maj 2016 og revideret senest den 

4. august 2016 udstedte TR v/initialerne … 

[ … ] PN-ARK-525-3. I projektnotatet anfø-

res bl.a.: 

»E04 - Facadeentreprise 

… 

E08A - Murerarbejder 

… 

E17 - Landskab 

… 

Emne: 

Lukning af false ved facadedøre og dørtær-

skel 

Begrundelse for projektnotatet. False/lys-

ninger skal lukkes Tidligere udsendt som TN 

ID 825 Lokalitet/Referencer: 

Generelt 12 døre 

Lysninger til døre i basen skal udføres som 

gennemgået med E08A. Herunder skitser. 

Det er alle yderdøre i basen. 

E08A bedes lukke med fuge i overgang til 

hulkehl. Fugetype og farve efter nærmere 

aftale med arkitekt.« 

Tabsopgørelse 

BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-ARK-338 og PN-ARK-

374 har udgjort 421.851,50 kr. ekskl. 

moms. Beløbet er det samlede beløb i hen-

hold til følgende aftalesedler: 

I en aftaleseddel nr. 74 dateret 17. decem-

ber 2014, hvilket formentlig ikke er en kor-

rekt datering, udstedt af entreprise E08A er 

anført bl.a.: 

»Beskrivelse af ydelse: 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 448 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Tillægsarbejder i forbindelse med PN-ARK-

338 

… 

 

Skæring af cementspåndplader og lister på 

  

systemleverance. 

Lokalitet/Referencer: 

Alle vindues lysninger i betonmure i basen. 

Der skal udføres skrå lysninger der skæres i 

smig mod betonmur og vindueskarm. 

Underlag udføres med tildannet liste på vin-

dueskarm og tildannet rigle sat med karm-

skruer i beton. 

  

værksted … 

Montering af cementspåndplader … 

Levering og montering af fliser, spartling og 

malerarbejde er ikke medregnet Opmåling 

på byggepladsen 

Tillæg/fradrag i alt excl. moms 

  

75.000 

186.000 

 

3.600 

264.600« 

  

Uorganisk plade tildannes og monteres ved 

at skydes fast i underlag og fuldklæbes ved 

smigskåret kant til beton. 

Mod vindue afsluttes med 6mm blød fuge. 

Plader monteres således at der kan opsæt-

tes fliser plant med vindueskarmkant. Der 

hvor der ikke monteres fliser, malerbehand-

les pladerne i samme hvide farve som vin-

dueskarm (RAL9016). Med udfaldskrav: 

Dækket, lukket, glat og jævn flade.« 

Den 12. august 2015 udstedte TR v/initia-

lerne CM PN-ARK-374. I projektnotatet an-

føres bl.a.: 

»E08A - Murerarbejder 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 12. maj 2015. I en aftaleseddel nr. 

98A dateret af 2. marts 2016 udstedt af en-

treprise E08A er anført bl.a.: 

»Beskrivelse af ydelse: 

Tillægsarbejder i forbindelse med PN-ARK-

374 

… 

Tillægsarbejder i og omkring lysningerne 01 

Fliser i lysninger i køkken, samt tilskærin-

ger, 

… 

E10 - Maler 

… 

Emne: 

Malerbehandling/flisemontering på Vindues-

lysninger 

  

dekort på 17.500 … 

Vådrumssikring i lysninger, dekort på 8000 

… 

… 

Tillæg/fradrag i alt excl. moms 

5.000 

1.000 

99.410« 

KØKKEN - SUBHRAT - LOGISTIK 
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Lysningspaneler monteres af E08A samt fli-

seopsætning - jf. PN- ARK-338 

Malerbehandling af paneler udføres af E10 

  

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 23. marts 2016. I en aftaleseddel 

nr. 51 af 31. marts 2016 udstedt af maler-

mester 

… er anført bl.a.: 

»Beskrivelse: Lysninger i Logistic samt i 2 

kontorer i køkken med betonvægge. 

Udført som tidligere beskrevet. PN 374 er 

nu afsluttet. 

… 

  

en almindelig og sædvanlig pris, som en er-

faren entreprenør ville have budt på opga-

ven ved en licitation, og BH's faktisk af-

holdte omkostninger til opgaven. 

BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-ARK-525 har udgjort 

283.855 kr. ekskl. moms. Beløbet er det 

samlede beløb i henhold til følgende aftale-

sedler:  

I alt  

kr. 28.381,50 eks. moms.« 

I en aftaleseddel nr. 281A af 26. juni 2016 

udstedt af entreprise 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 12. april 2016. I en aftaleseddel nr. 

54 af 15. april 2016 udstedt af malermester 

… er anført bl.a.: 

»Beskrivelse: PN 374 Malerbehandling af 

lysninger. 

… 

E08A er anført bl.a.: 

»Beskrivelse af ydelse: 

Tillægsarbejder i forbindelse med PN-ARK-

525-1 

… 

Lukning af false omkring døre i stueetagen 

I alt kr. 29.460,00 eks. moms.« 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 27. april 2016. Det fremgår af de 

to aftalesedler fra malermester …, at arbej-

det er udført i regning. 

I skønserklæringen af 28. august 2019 har 

skønsmændene som 

Tillæg/fradrag i alt excl. moms 

245.930« 

svar på spørgsmål 4.1 vurderet, at en al-

mindelig og sædvanlig pris, som en erfaren 

entreprenør ville have budt på opgaven 

vedrørende arbejdet i henhold til PN-ARK-

338 og PN-ARK-374 ved en licitation, ville 

være 355.000 kr. ekskl. moms. 

BH har herefter opgjort sit tab for PN-ARK-

338 og PN-ARK-374 til 421.851,50-355.000 

= 66.851,50 kr. ekskl. moms. BH har såle-

des opgjort tabet som forskellen mellem 

skønsmændenes vurdering af 

Tillæg/fradrag i alt excl. moms 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 12. oktober 2016. 

I skønserklæringen af 28. august 2019 har 

skønsmændene som svar på spørgsmål 5.1 

vurderet, at en almindelig og sædvanlig 

pris, som en erfaren entreprenør ville have 

budt på opgaven vedrørende arbejdet i 

henhold til PN-ARK-525 ved en licitation, 

ville være 

116.000 kr. ekskl. moms. 

BH har herefter opgjort sit tab for PN-ARK-

525 til 283.855- 

116.000 = 167.855 kr. ekskl. moms. BH 

har således opgjort tabet som forskellen 
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mellem skønsmændenes vurdering af en al-

mindelig og sædvanlig pris, som en erfaren 

entreprenør ville have budt på opgaven ved 

en licitation, og BH's faktisk afholdte om-

kostninger til opgaven. 

66.851,50 kr. ekskl. moms og 167.855 kr. 

ekskl. moms er BH's påstande under på-

stand 5.2. 

TR har ikke nedlagt påstande over for UR 

vedrørende disse projektnotater. 

PN-MEK-477 overflødige kondensvagter

 og manglende inku-

batorer 

Den 22. august 2016 udstedte UR v/initia-

lerne … […] PN-MEK- 477 [revision 0]. I 

projektnotatet anføres bl.a.: 

»Emne: Ændret omfang af kondensvagt og 

inkubatorer 

… 

Entreprise: E12 & E06BC 

Årsag til projektnotat: 

Kondensvagter foran fancoils udgår. 

Antallet af inkubatorer er udvidet og om-

fang af signaler er ændret, derudover er 

grænseflader præciseret. 

Så vidt muligt genbruges kabel for kon-

densvagt til signal for nye inkubatorer i de 

enkelte rum. 

… 

E12: Omfang 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 7. juli 2016. 

I en aftaleseddel nr. 330 af 5. oktober 2016 

udstedt af entreprise E08A er anført bl.a. 

»Beskrivelse af ydelse: 

Tillægsarbejder i forbindelse med PN-ARK-

525-2 

… 

37.925« 

E12 skal koordinere med E06BC (specielt 

på niv. 4X, 7X, 9X, 10 og 12), hvor E12 

skal oplyse nødvendigt omfang af demonte-

ring af loftplader ud fra den valgte førings-

vej Se bilag 3. 

Kondensvagter: 

Kondensvagter skal demonteres og kabel 

trækkes tilbage og fjernes helt. Derefter 

skal isolering af rør retableres. 

… 

Arbejdet omfatter bl.a.: 

• Demontage af følere 

• Demontage af kabler (på de 

etager, hvor kabler allerede er trukket) 

• Evt. brandgennemføringer 

• Retablering af isolering 

Inkubatorer: 

Oversigt over ændringer til tegn. nr. … 

5595-002 IO-liste fremgår af bilag 2. 

Arbejdet omfatter bl.a. levering og monte-

ring af: 

• Koblingsdåse og stik 

• Kabler mm 

• Evt. brandgennemføringer 

• Udvidelse af understationer« 

Den 6. september 2016 udstedte UR v/initi-

alerne … […] PN- MEK-477 Rev. 1. I forhold 

til rev. 0 var der i rev. 1 af projektnotatet 

under overskriften »Årsag til projektnotat« 

tilføjet følgende: 

»Rev. 1: Nummerering af Inkubatorer er 

ændret i bilag, derudover er der tilkommet 

signaler til fancoils på 2X.« 

Det fremgår af et bilag til PN-MEK-477 Rev. 

1, at der er tilkommet 7 kondensvagter i 
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rum 07-2-107 og rum 07-2-89, som begge 

er beskrevet som »Human - træningsrum«. 

Den 16. september 2016 udstedte UR v/ini-

tialerne … […]/LFR PN-MEK-477 Rev. 2. I 

projektnotatet anføres bl.a.: 

»Emne: Ændret omfang af kondensvagt og 

inkubatorer 

… 

Entreprise: E12 & E06BC 

Årsag til projektnotat: 

Kondensvagter foran fancoils udgår. 

Antallet af inkubatorer er udvidet og om-

fang af signaler er ændret, derudover er 

grænseflader præciseret. 

Så vidt muligt genbruges kabel for kon-

densvagt til signal for nye inkubatorer i de 

enkelte rum. 

… 

Rev. 2: … 

•       Ændret procedure for håndtering af 

kabler til kondensvagt og nye inkubatorer. 

E12: Omfang 

E12 skal koordinere med E06BC (specielt 

på niv. 4X, 7X, 9X, 10 og 12), hvor E12 

skal oplyse nødvendigt omfang af demonte-

ring af loftplader ud fra den valgte førings-

vej Se bilag 3. 

Kondensvagter: 

  

optalt i indretningsplaner i udbud el-projekt 

(bilag BL) var 86 med 1 signalkabel til hver, 

det vil sige med 86 signalkabler, fordelt på 

59 rum indeholdende inkubatorer. BH har 

anført, at den samlede forøgelse fra 52 til 

163 = 111 inkubatorer burde være inde-

holdt i projektet. BH har anført, at BH ikke 

har fremsat et efterfølgende krav om for-

øgelse fra 94 til 163. 

Tabsopgørelse 

BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-MEK-477 har udgjort 

2.343.048 kr. ekskl. moms. Beløbet er det 

samlede beløb i henhold til følgende aftale-

sedler: 

I en aftaleseddel nr. 355 af 3. september 

2016 udstedt af airteam er anført følgende 

bl.a.: 

»Emne/omfang: PN-MEK-477 Ændret om-

fang af kondensvagter og inkubatorer 

… 

Isoleringsarbejde efter demontage af 

Kondensvagter skal demonteres og kabel 

trækkes tilbage og fjernes helt [ordene »og 

kabel trækkes tilbage og fjernes helt« er 

udstreget]. Derefter skal isolering af rør re-

tableres. 

I rum, hvor der tilkommer nye inkubatorer 

og hvor kabel for udgående kondensvagt er 

for kort, forlænges kablet ved at anvende 

et såkaldt krympemuffe sæt. 

I rum hvor kondensvagt udgår lægges ka-

bel »dødt« ved at demontere kablet både 

ved kondensvagten (kondensvagten skal 

stadigvæk demonteres og isolering skal 

genetableres) og ude IBI tavlen. 

Kablet opmærkes i IBI tavle med »Disponi-

belt, betjener rum nr. xx« og i rum opmær-

kes kabel med »Disponibelt, IBI Tavle xxx 

placeret i rum xxx«. 

Der skal udføres as-build dokumentation 

der præcist viser hvor de disponible kabler 

er placeret, og dermed viser hvor de går fra 

og hvor de går til. 

… 

Arbejdet omfatter bl.a.: 

• Demontage af følere 

• Demontage af kabler (på de 

etager, hvor kabler allerede er 

kondensvagter … 
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Tilgået inkubator. Programmering, afprøv-

ning, idriftsættelse og hovedcenter … 

Omprogrammering af udgået signaler og 

fjernelse af programmer (110 fancoil + 52 

temperatur/co2) … 

Ombygning I eksisterende cts-tavler (30 

stk.) 

… Elmateriale/kabler … Stik til inkubator … 

Opdatering af projekt … 

Indbygning af ventilator I cts tavler … Koor-

dinering med tømrer … 

Total 

… 

Prisen indeholder ikke: 

… 

100.000 

298.035 

144.990 

107.400 

52.500 

13.875 

134.250 

118.500 

71.600 

1.040.650 

trukket) 

• Evt. brandgennemføringer 

• Retablering af isolering 

Inkubatorer: 

Oversigt over ændringer til tegn. nr. … 

5595-002 IO-liste fremgår af bilag 2. 

Arbejdet omfatter bl.a. levering og monte-

ring af: 

• Koblingsdåse og stik 

• Kabler mm 

• Evt. brandgennemføringer 

• Udvidelse af understationer« 

I en opgørelse udarbejdet af UR (hjælpebi-

lag A) er anført, at antallet af inkubatorer 

registreret af brugerne i dRofus var 94. Det 

er anført, at i UR's udbudsmateriale var an-

ført 52 inkubatorer, og med 2 signalkabler 

til hver inkubator var der således 104 sig-

nalkabler i udbudsmaterialet. UR erkender, 

at differencen 94- 52 = 42 burde være in-

deholdt i projektet. I opgørelsen er anført, 

at der faktisk blev udført 163 inkubatorer, 

og UR har anført, at differencen 163-94 = 

69 inkubatorer ikke burde være indeholdt i 

projektet, da denne forøgelse skyldtes et 

efterfølgende bygherrekrav. I opgørelsen er 

anført, at antallet af inkubatorer i myndig-

hedsprojektet optalt efter rumprogrammer 

(bilag BK) var 92 med 1 signalkabel til 

hver, det vil sige med 92 signalkabler, for-

delt på 47 rum indeholdende inkubatorer. 

For nogle af disse rums vedkommende er 

antallet af inkubatorer anført med et X i 

stedet for med et tal. I opgørelsen er anført 

at antallet af inkubatorer 

  

Elarbejdet udføres billigst efter regning til 

856 kr./t 

… 

Salgspris: 1.040.650 x 1,15 = 1.196.748,- 

Pris excl. moms kr. 1.196.748,-» 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 21. september 2016. 

I en aftaleseddel nr. 372 af 14. september 

2016 udstedt af airteam er anført følgende 

bl.a.: 

»Emne/omfang: Prissætning af PN-MEK-

477 rev. 1 
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Kabler som er trukket til fancoil (7 stk.), 

som ikke tidligere har været prissat …  

5.250 

IO I tavler som ikke tidligere har været 

prissat 3.900 

Programmering af 7 kondensvagter som 

ikke Tidligere har været prissat  

4.475 

Total 13.625 

…  

Salgspris: 13.625 x 1,15 = 23.555 [rettelig 

15.668,75] 

Pris excl. moms kr. 15.669,-» 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 21. september 2016. 

I en aftaleseddel nr. 374A af 14. september 

2016 udstedt af airteam er anført timeløns-

arbejde til en pris på 49.210 kr. ekskl. 

moms. Aftalesedlen er underskrevet af byg-

geledelsen den 21. september 2016. 

  

I en aftaleseddel nr. 376 af 19. september 

2016 udstedt af airteam er anført timeløns-

arbejde til en pris på 139.650,00 kr. ekskl. 

moms. Aftalesedlen er underskrevet af byg-

geledelsen den 29. september 2016. 

I en aftaleseddel nr. 383 af 26. september 

2016 udstedt af airteam er anført timeløns-

arbejde til en pris på 147.630 kr. ekskl. 

moms. Aftalesedlen er underskrevet af byg-

geledelsen den 4. oktober 2016. I en aftale-

seddel nr. 396 af 4. oktober 2016 udstedt 

af airteam er anført timelønsarbejde til en 

pris på 151.620,00 kr. ekskl. moms. Aftale-

sedlen er underskrevet af byggeledelsen 

den 9. november 2016. 

I en aftaleseddel nr. 309C af 23. november 

2016 udstedt af airteam er anført følgende 

bl.a.: 

»Emne / omfang: 

Efter opdatering af beskrivelse 751-ARB-C-

12-114 Funktionsbeskrivelse Køle-Varmesy-

stemer den 30.10.2015 er der sket en væ-

sentlig ændring i denne, som ikke er ønsket 

opgjort via PN-MEK. Derfor denne aftale-

seddel. Vi vurderer den programændring til 

0,5 timer pr. kondensvagt incl. funktionsaf-

prøvning. 

Kondensvagte totalt: 428 stk. 

… 

Timeforbrug 214 timer a 895,- x 1,15 = 

220.260,- Rev. C: Aftalt, at Bygst betaler 

50 %. 

Pris kr. 110.130,- excl. moms.» 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 29. november 2016. 

I en aftaleseddel nr. 539 af 29. marts 2017 

udstedt af airteam er anført timelønsar-

bejde til en pris på 40.635,00 kr. ekskl. 

moms. Aftalesedlen er underskrevet af byg-

geledelsen den 11. april 2017. I en aftale-

seddel nr. 552 af 26. april 2017 udstedt af 

airteam er anført timelønsarbejde til en pris 

på 79.805,00 kr. ekskl. moms. 

I en aftaleseddel nr. 558 af 3. maj 2017 ud-

stedt af airteam er anført timelønsarbejde 

til en pris på 68.670 kr. ekskl. moms. 

I en aftaleseddel nr. 567 af 9. maj 2017 ud-

stedt af airteam er anført timelønsarbejde 

til en pris på 35.259,00 kr. ekskl. moms. 

I en aftaleseddel nr. 576 af 18. maj 2017 

udstedt af airteam er anført timelønsar-

bejde til en pris på 34.356,00 kr. ekskl. 

moms. Aftalesedlen er underskrevet af byg-

geledelsen den 30. maj 2017. I en aftale-

seddel nr. 583 af 1. juni 2017 udstedt af 

airteam er anført timelønsarbejde til en pris 

på 109.305,00 kr. ekskl. moms. Aftalesed-

len er underskrevet af byggeledelsen den 5. 

september 2017. 

I en aftaleseddel nr. 584 af 1. juni 2017 ud-

stedt af airteam er anført timelønsarbejde 

til en pris på 62.349,00 kr. ekskl. moms. 
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Aftalesedlen er godkendt af byggeledelsen 

den 30. august 2017. På de to aftalesedler 

af 1. juni 2017 er anført en maskinskrevet 

påtegning med rød skrift, hvori er anført: 

»Skal kommenteres af BL. 

TR har ikke indgået aftale om timelønsar-

bejde. 

… [UR-V3]/ 11-06-2017« 

I en aftaleseddel nr. 591 af 12. juni 2017 

udstedt af airteam er anført timelønsar-

bejde til en pris på 78.556,00 kr. ekskl. 

moms. Aftalesedlen er underskrevet af byg-

geledelsen den 5. september 2017. 

I en aftaleseddel nr. 593 af 12. juni 2017 

udstedt af airteam er anført timelønsar-

bejde til en pris på 45.192,00 kr. ekskl. 

moms. Aftalesedlen er underskrevet af byg-

geledelsen den 5. september 2017. 

I en aftaleseddel nr. 658 af 25. august 

2017 udstedt af airteam er anført, at time-

priserne korrigeres, hvilket giver et fradrag 

i de ovenfor anførte timesedler på -

21.736,00 kr. Aftalesedlen er underskrevet 

af byggeledelsen den 5. september 2017. 

BH har anført, at BH har foretaget et skøn 

over, hvor stor en del af omkostningerne 

der ikke ville kunne have været undgået, 

selv om TR havde udarbejdet et korrekt ho-

vedprojekt fra starten, og hvor stor en del 

af omkostningerne der udgør et reelt tab 

for BH, fordi omkostningerne ikke var op-

stået, hvis hovedprojektet ifølge BH's 

standpunkt havde været korrekt fra star-

ten. BH har vurderet, at det samlede tab 

for arbejdet vedrørende PN-MEK-477 udgør 

100 % af BH's omkostninger svarende til 

2.343.048 ekskl. moms. 

2.343.048 kr. ekskl. moms er BH's påstand 

under påstand 5.2. og TR's påstand over for 

UR under påstand 2. 

PN-EL-464 og PN-ARK-633 - OTV 

Den 20. februar 2017 udstedte UR v/initia-

lerne … PN-EL-464. I projektnotatet anføres 

bl.a.: 

»Emne: Brandsektionering og OTV på etage 

2x og 10. 

… 

Entreprise: E12 & E13 

… 

Årsag til projektnotat: 

På etage 2x og 10 ved hhv. kerne 3 og 2, 

bryder OTV- trykaflastningen brandcellead-

skillelser. 

1. Orientering 

Notatet skal ses i sammenhæng med PN-

ARK-633. 

… 

Niveau 2x 

På niveau 2x ved trappekerne 3 er der i 

projektet udført OTV- trykaflastning igen-

nem en brandcelleadskillelse hvilket medfø-

rer at integriteten i en brandsektioneringen 

ikke kan opretholdes ved drift af OTV-an-

lægget. 

Derfor skal OTV princippet ændres således, 

at der etableres OTV- trykaflastning inden-

for eksisterende brandcelle. I praksis æn-

dres 2 eksisterende røgventilationsåbninger 

til OTV-trykaflastning. 

Niveau 10 

På niveau 10 ved trappekerne 2 er der i 

projektet udført trykaflastning igennem en 

brandcelleadskillelse hvilket medfører, at 

brandsektioneringen ikke kan opretholdes 

ved drift af OTV- anlægget. 

Her ændres på brandcelleadskillelsens pla-

cering og der tilføjes en ekstra dør-åbnings-

funktion.« 

Den 20. februar 2017 udsendte TR PN-ARK-

633. I projektnotatet er anført bl.a.: 
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»Til fordeling/entreprenører: 

… 

E06A - Komplettering E06B - Lofter 

E07AA - Banevarebelægning E10 - Maler 

E12 - Ventilationsteknik E13 - El teknik 

Emne: 

Ændring af dørstyring/pumper/celleadskil-

lelse ift. OTV, niv. 2X og niv. 10X 

Begrundelse for projektnotatet: 

Grundet OTV-krav til celleadskillelse skal 

der ændres af dørstyring/pumper/cellead-

skillelse ift. OTV, niv. 2X og niv. 10X.« 

Tabsopgørelse 

BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-EL-464 og PN-ARK-

633 har udgjort 575.919 kr. ekskl. moms. 

Beløbet udgør det samlede beløb af føl-

gende aftalesedler: 

I en aftaleseddel nr. 506 af 28. februar 

2017 udstedt af E06A, [tømrerentreprenø-

ren], er anført følgende bl.a.: 

»Beskrivelse af arbejde: PN-ARK-633 Æn-

dring af brandadskillelse på niveau 10 

… 

  

Iht. PN-ARK-633, Ændring af dørstyring og 

celleadskillelse mv. 

 

Ændringer i OTV-pumper på døre 2X, iht. 

  

Tilbud er afgivet med afsæt i …'s e-mail af 

d. 2015-03-12, 12:10 indeholdende 2 filer; 

»2015-03-12A MB E13, …, belysningsover-

sigt« og »Armaturbog billeder 20150312A« 

Ændring 

  

notat … 

Ændringer i OTV-pumper på døre 10X iht. 

notat 

Ændring af brandcelle m. tilkøb af ny 

branddør og væg. 

Demontering af glasvægge samt omroke-

ring af døre. 

Diverse beslåningsarbejde ifm. ændring af 

døre mv. 

… 

Ovennævnte arbejde udføres efter fast pris 

i alt 

kr. 10.375,00 

kr. 176.150,00 

kr. 186.525,00« 

af Excel ark er vedlagt og markeret med 

blå.« 

Den 12. juni 2015 udstedte UR v/initialerne 

TRBJ PN-EL-145. I projektnotatet er anført 

følgende bl.a.: 

»Emne: Belysning Vindeltrapper 

.. 

Entreprise: E13 

Årsag til projektnotat: 

Udførsel af belysning på vindeltrappe 

Der henvises til tegning 751-07-T-A-XX-4-

1205-B og belysningsplaner for bygning 7 

niveau 1X-13X. Belysningsarmatur type X 

ønskes ændret til SPOON tondo rund i Alu-

minium eloxeret 3000K 50mA. Der leveres 

261 stk. 29 stk. pr. trappeløb i alt 9 trappe-

løb. 

Driver: 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 8. marts 2017. I en aftaleseddel 

nr. 512 af 1. marts 2017 udstedt af airteam 

er anført timelønsarbejde for 233.094,00 

kr. Aftalesedlen er underskrevet af byggele-

delsen den 8. marts 2017. 
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I en aftaleseddel nr. 642 af 9. marts 2017 

udstedt af E13, [el- entreprenør], er anført 

arbejde for 156.300,00 kr. Aftalesedlen er 

godkendt af byggeledelsen den 29. marts 

2017. 

BH har anført, at BH har foretaget et skøn 

over, hvor stor en del af omkostningerne 

der ikke ville kunne have været undgået, 

selv om TR havde udarbejdet et korrekt ho-

vedprojekt fra starten, og hvor stor en del 

af omkostningerne der udgør et reelt tab 

for BH, fordi omkostningerne ikke var op-

stået, hvis hovedprojektet ifølge BH's 

standpunkt havde været korrekt fra star-

ten. BH har vurderet, at det samlede tab 

for arbejdet vedrørende PN-EL-464 og PN-

ARK- 633 udgør 100 % af BH's omkostnin-

ger svarende til 575.919 ekskl. moms. 

575.919 kr. ekskl. moms er BH's påstand 

under påstand 5.2. og TR's påstand over for 

UR under påstand 2. 

PN-EL-142 - forsyningskabler til elevatorer 

Den 3. juni 2015 udstedte UR v/initialerne 

CHJE PN-EL-142. I projektnotatet er anført 

følgende bl.a.: 

»Emne: Hulboreansøgning Nr. 46 Forsy-

ningskabler til elevatorer 

… 

Entreprise: E13 

Årsag til projektnotatet: 

Manglende udsparing i beton vægge« 

BH har ikke rejst noget økonomisk krav 

vedrørende dette projektnotat under den 

udskilte sag, og TR har derfor heller ikke 

rejst krav over for UR vedrørende projekt-

notatet. 

PN-EL-145 - belysning af vindeltrappe 

I en oversigt af 1. februar 2015 med titlen 

»MB …, belysningsoversigt Antal og priser 

ift det verificering og kvalitetsløft« og med 

angivelse af bl.a. »UR: 2015-03-12A« er 

det anført, at kvalitetsbetegnelsen »iht ve-

rificering«, det vil sige i henhold til kontrak-

ten, for position 31 »Markeringslys på vin-

deltrappe« var X for 106 enheder og H for 

144 enheder. Efter et kvalitetsløft var be-

tegnelsen X for enhederne. 

Den 17. marts 2015 udstedte [el-entrepre-

nør] en aftaleseddel nr. 086, rev. 2. I afta-

lesedlen er anført bl.a.: 

»Rekvirent: 

TR-V2 

Vedr.: 

Opdateret belysningsarmatur-skema med 

kvalitetsløft Jf. GN [TR- V2] (TR) forespørg-

sel møde d. 08-01-2015, … (UR) møde d. 

09- 01-2015 samt … (TR) møde 21-01-

2013. 

Driver placeres over nedtagelig loft. Hver 

driver forsyner max. 15 lamper. For hvert 

trappeløb forsynes de nederste 14 lamper 

fra bund af trappeløb og de næste 15 lam-

per forsynes fra top af trappeløb. Der er 29 

lamper pr. trappeløb og 9 trappeløb ialt. 

Der leveres 2 stk. driver pr. trappeløb ialt 

18 stk. Driver skal være MultiDriver Dali 

0145/Dali 500mA. 

Belysningsarmaturer sættes i serie efter 

driver. Ledninger samles med pressmuffe 

og der afsluttes med krympeflex over pres-

muffer. Max ledningslængde for ringen er 

20m. 

Hvor trappeløb starter (i alt 9 steder) skal 

E13 bore hul ned til etagen under, for frem-

føring af installation til trappe. Dette skal 

kordineres med E06A som levere trappen 

så vi er sikre på at føring bliver skjult. …« 

Den 28. august 2015 udstedte [el-entrepre-

nør] aftaleseddel nr. 161, hvori det er an-

ført bl.a.: 

»Vedr.: 

PN-EL-145 Belysning Vindeltrapper 
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Ændring af 261 stk. belysningsarmaturer 

type X, til belysningsarmatur SPOON 

TONDO 3000K 50mA 

Ændring af 18 stk. LED Dali drivere Mon-

tage/installationspris for nyt armatur, er 

neutral Koordinering med E06A med hensyn 

til hul i betondæk Hulboringer i stål er ikke 

indholdet« 

Med rød maskinskrevet er anført følgende 

påtegning på aftalesedlen: 

»E13 præcisering: 

Begrundelse af tillæg omhandler: 

• Merpris på ny type lamper 

grundet begrænset plads i trapper 

• Merpris grundet tilhørende 

speciel drivere og antal 

• Merpris grundet anmodet ko-

ordinering af hulboringer i betondæk samt 

installation i trappeløb fra armatur til dri-

ver.« 

Revideret den 10. december 2015 udstedte 

UR v/initialerne … […] PN-EL-226.1. I pro-

jektnotatet er anført følgende bl.a.: 

»Emne: Ny belysningsarmaturoversigt 

… E13 

Årsag til projektnotat: Tekst skrevet i kursiv 

er tilføjelser/ændringer 

På baggrund af beslutning om kvalitetsløft 

af belysningsarmaturer foreligger nu ende-

lig belysningsoversigt med typer, antal og 

priser. Den samlede pris giver en prisreduk-

tion i BYGST [BH's] favør. Denne er dog 

ikke endeligt, da der derudover er frem-

sendt henholdsvis aftaleseddel 124 og afta-

leseddel 161 fra E13 

Med udsendelse Rev .1 af PN-El-226 bliver 

Belysningsoversigten. 2015-11-20 i ende-

lige udgave. Dog skal ikke udelukkes, at 

der kan ske ændringer i valg af armaturer. 

Sker det, udsendes alene PN uden Belys-

ningsoversigt 2015-11-20 ændres» 

BH har ikke rejst noget økonomisk krav 

vedrørende dette projektnotat under den 

udskilte sag, og TR har derfor heller ikke 

rejst krav over for UR vedrørende projekt-

notatet. 

PN-EL-194 - ny indretning af mødelokaler 

I indretningsplanen i projektforslaget date-

ret 8. juni 2012 var der ikke vist anden ind-

retning af store mødelokaler end stole og 

borde. I indretningsplanen i hovedprojektet 

dateret 23. juni 2013 er anført følgende om 

store mødelokaler: 

»(forventet placering af AV/Skærm på væg 

mod »vest«. Løst inventar vises ej i hoved-

projekt)«. 

På en tegning af et stort mødelokale i ho-

vedprojektet er lokalet vist tomt, men med 

en figur symboliserende en skærm på en 

væg. Det fremgår af en tegning dateret 10. 

januar 2014, at et stort mødelokale er ind-

rettet med 1 arbejdsstation X7, 1 arbejds-

station X8 [arbejdsstation til lærred] og 1 

arbejdsstation X9 [arbejdsstation for AV]. 

Ændringsarbejder total jv-garantipræmieto-

tal … 

… 

… Demontering af gl. inst. opmærkning for 

ny inst., huller i gipsvægge samt PDS kab-

ling 

… 

… Gennemgang af projekt, opmåling af hul-

ler etage 7X, 9X, 11X og 12X. 4 stk. gulv-

bokse 

… 2X borede huller, sløjfes PDS kabler og 1 

stk. gulvboks 

… 

… Projektleder time 

… Kvalitetsikring time 

… Tegningstryk inkl. transport 

185.347,00 
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1.081,00 

113.358,00 

50.812,00 

16.721,00 

3.000,00 

1.080,00 

376,00 

185.347,00« 

På en tegning dateret 24. november 2014 

udvisende indretningen af et stort mødelo-

kale er der anført en påtegning »Mangler 

AV afklaring«. 

Det fremgår af en tegning fra AV-leveran-

døren uploadet til Byggeweb den 22. januar 

2015, at et stort mødelokale er indrettet 

med 2 projektorer, 2 motorlærreder og 1 

højttaler monteret ned fra loft. 

Det fremgår af en tegning dateret 4. fe-

bruar 2015, at et stort mødelokale er ind-

rettet med 2 arbejdsstationer X82 [projek-

tor] og 

4 arbejdsstationer X83 [højttaler og motor-

lærred]. Arbejdsstationerne X8 og X9 er 

udgået. 

I revision 4 af indretningsplanen i hoved-

projektet dateret 19. juni 2015 er der i en 

tegning af et stort mødelokale ingen æn-

dringer i forhold til hovedprojektet dateret 

23. juni 2013. 

Det fremgår af en tegning fra AV-leveran-

døren uploadet til Byggeweb den 3. juni 

2015, at et stort mødelokale er indrettet 

med 2 LED fladskærme. 

Den 25. august 2015 udstedte UR v/initia-

lerne … [UR-V6] PN- EL-194. I projektnota-

tet er anført følgende bl.a.: 

»Emne: Nye indretninger af mødelokaler 

… 

Entreprise: E13 

Årsag til projektnotat: 

Indretning af mellem og store mødelokaler 

er blevet ændret.« Det fremgår af tegnin-

ger i projektnotatet, at i hvert mellem mø-

delokale niveau 2, 7, 9, 11 og 12 udgår 1 

arbejdsstation X84 [styring for AV] og 1 ar-

bejdsstation X89 tilføjes. I store mødeloka-

ler niveau 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 og 14 udgår 

i hvert 

mødelokale 2 arbejdsstationer X82, 4 ar-

bejdsstationer X83 og 1 arbejdsstation X84. 

I hvert af de store mødelokaler tilføjes 1 ar-

bejdsstation X84 med en ændret placering. 

Tabsopgørelse 

BH har anført, at BH's omkostninger for ar-

bejdet i henhold til PN-EL-194 har udgjort 

186.428 kr. ekskl. moms. Beløbet fremgår 

af en aftaleseddel nr. 229 af 19. oktober 

2016 udstedt af [el- entreprenør]. Af aftale-

sedlen fremgår følgende bl.a.: 

»Vedr.: 

PN-EL-194 Nye indretninger af mødelokaler 

Demontering af udførte installationer. 

Opmærkning af huller i gipsvægge, store 

gener ifm trækning af 50mm rør i gips-

vægge. 

Dokumentation for PDS installationer inkl 

tegninger Levering, montering og nivelle-

ring af gulvbokse 

… 

Med rød maskinskrevet påtegning har UR 

kommenteret de ovennævnte beløb 

113.358,00, 50.812,00 og 16.721,00 med 

følgende: 

»Denne pris skulle afspejle demontering af 

installationer for 13 etager + tilføjelse af 

arbejdsstation X84 for 8 etager (efter min 

vurdering). 

Hvad med de arbejdsstationer som udgår. 

Hvor modregnes disse? Disse må jo være 

betalt et sted. + Så er jeg usikker på hvor 
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mange steder der reelt var opsat installatio-

ner da PN er fra august 2015! Jeg forud-

sætter er materialer allerede er med i pro-

jektet og derfor regnes kun med timer ne-

denfor: 

Min pris vurdering. 

X84 = 8 timer x 500 kr. = 4000 kr. 8 gange 

X84 (4000 kr.) = 32000 kr. 

Diverse demontering = 2000 kr. pr. møde-

lokale = 16000. Total: 32000+16000 = 

48000 kr. 

Pris difference = 113358-48000 = 65358 

Kr. 

Jeg vurderer en gulvboks til at koste ca. 

10000 kr. pr. stk. Total = 5 x 10000 kr. = 

50000. 

Pris difference = 67533-50000=17533 kr. 

Jeg ved ikke hvorfor 2X er anderledes i pri-

sen end øvrige etager.« BH har anført, at 

BH har foretaget et skøn over, hvor stor en 

del af omkostningerne der ikke ville kunne 

have været undgået, selv om TR havde ud-

arbejdet et korrekt hovedprojekt fra star-

ten, og hvor stor en del af omkostningerne 

der udgør et reelt tab for 

BH, fordi omkostningerne ikke var opstået, 

hvis hovedprojektet ifølge BH's standpunkt 

havde været korrekt fra starten. BH har 

vurderet, at det samlede tab for arbejdet 

vedrørende PN-EL-194 udgør 50 % af BH's 

omkostninger svarende til 93.214 ekskl. 

moms. 

93.214 kr. ekskl. moms er BH's påstand 

under påstand 5.2. og TR's påstand over for 

UR under påstand 2. 

PN-MEK 236 - propanventiler på etageaf-

grening til niveau 2 og 3 

Den 2. december 2014 udstedte UR v/initi-

alerne … [UR-V5] PN- MEK-112. I projekt-

notatet er anført følgende bl.a.: 

»Emne: … Føring af solventrør, LIN-afblæs-

ning og propangas. 

… 

Entreprise: E11 (og E12 for information) 

Plantegninger og 3D-model for propangas 

ændres fordi rørføring op gennem foyer var 

uhensigtsmæssig. 

… 

11. Rørføring, propan, niv. 2X til 13 

Endnu ikke tegnet i 3D-model, men disku-

teret på teknikmøde med E11.« 

  

Den 7. maj 2015 udstedte UR v/initialerne 

… [UR-V5] PN-MEK- 

236. I projektnotatet er anført følgende 

bl.a.: 

»Emne: … Propanventiler på etageafgrening 

til niv 2 og 3 skal under loft 

… 

Entreprise: E11 

Årsag til projektnotat: 

Etageafgreningsventiler for propan i tappe-

rum er på niv. 2 og 3 monteret over kom-

mende nedhængt loft - sandsynligvis fordi 

E11 har været til stede ved et møde, hvor 

der blev talt om, at der ikke skulle være 

nedhængt loft i rummet. 

Men nedhængt loft i rummet fastholdes. 

Ventiler skal monteres under nedhængt 

loft. 

1. Projektændring / Arbejde E11: 

1. Afgreninger på niv. 2 og 3 skal ændres, 

så afspærringsventiler for propan sidder un-

der loft. 

Ovenliggende etager skal ligeledes udføres, 

så ventiler sidder under loft. Rørføring er 

beskrevet i PN-MEK-112 og på diagram, 

men foreløbig kan rørføring med ventiler 

under loft kun ses på niv. 6 i Solibri-mo-

del.« 
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BH har ikke rejst noget økonomisk krav 

vedrørende dette projektnotat under den 

udskilte sag, og TR har derfor heller ikke 

rejst krav over for UR vedrørende projekt-

notatet. 

PN-ARK-155 og PN-ARK-173 - justering af 

porebetonvæg i kerne #1 

I udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelse for 

entreprise 03 - komplettering, 06.3 Lofter, 

dateret 29. maj 2013 er anført følgende 

bl.a.: 

»06.3.30 Lamelbeklædninger på lofter og 

vægge 

… 

4.2 Omfang 

Levering og montering af: 

Lamelbeklædninger på lofter, vægge og 

døre iht. TBL og tegningsmaterialet, og inkl. 

inspektionsfelter. 

4.3 Lokalisering 

Lamellofter iht. loftplaner. 

Lamelvægge = Kerne #1 iht. tegningsma-

terialet samt lamelbeklædning af de døre 

der indgår i kernevæggen. 

… 

4.9 Materialer og produkter 

… 

Trælameller:« 

I en besparelsesliste udarbejdet af TR date-

ret den 4. november 2013 er anført føl-

gende bl.a.: 

»Besparelser til indarbejdelse i forbindelse 

med nye udbud 

På styregruppemøde d. 3/9-2013 blev det 

på baggrund af budgetoverskridelse beslut-

tet, at TR skulle finde besparelser for 71 

mio. kr., jf. notat herom, dateret 

29.08.2013. 

Nedenstående er oplistet TR besparelser 

som indarbejdes i projektet, som følge 

heraf. Listen er opdelt i »besparelser« (ind-

arbejdes direkte) og »option/regulering« 

(indarbejdes som ændringsarbejder) 

… 

1. ENTREPRISEBESPARELSER 

… 

E06 Komplettering 

Tårnet … 

E06C Indvendig beklædning ved bagvæg i 

betontrappe/midterkerne ændres til billi-

gere materiale - option/regulering kr. 

300.000.« 

  

Efter at besparelser var indarbejdet, er an-

ført følgende i arbejdsbeskrivelsen for En-

treprise 06C - Tømrer- og snedkerarbejder 

dateret 12. december 2013 bl.a.: 

»Arbejdsbeskrivelse 06C-1 4. Bygningsdels-

beskrivelser 

… 

06C.1.31 Vægflade af lameller udført i alu-

minium på vægflade i kerne 1 niveau 02-15 

… 

4.9 Materialer og produkter 

… 

Lameller af aluminium: 

Lameller af aluminium i dimension, profil og 

med afstandsbredder jf. tegningsmateriale. 

Lamellerne produceres med rundingsradius 

som angivet i tegningsmateriale. 

Hvor lamellerne samles over enderne, fores 

disse med lasker lakeret i farve mat sort. 

For at sikre formstabilitet af lamellerne skal 

disse produceres i min. 0,7mm aluminium 

med legeringskvalitet som AA 5050. 
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Lamellerne leveres uperforeret og lakeres 

med ovntørret polyesterlak i farve og glans 

efter aftale arkitekt.« 

Den 11. juli 2014 udstedte TR v/initialerne 

en revision af … [TR- V1] PN-ARK-017. I 

projektnotatet er anført følgende bl.a.: 

»Til fordeling/entreprenører: 

E06B - Lofter 

E06C - Tømrer/Snedkerarb. 

… 

Begrundelse for projektnotatet: 

I forbindelse præciseringer og justeringer, 

foretaget i projektet efter licitation, redegø-

res i dette projektnotat for de ændringer 

der måtte vedrøre entreprise E06B/C Lof-

ter/Tømrer-/Snedker. Nærværende notat 

forholder sig derved til de tegninger som er 

uploadet på byggeweb d. 3/7 2014. Notatet 

er emneinddelt og ud for det pågældende 

emne henvises til den/de tegninger som er 

relevante for emnet. Det skal bemærkes at 

dette notat ikke er fuldstændig udtøm-

mende for de foretagende revisioner - der 

henvises derfor til revisionsskyer og revisi-

onsbeskrivelser på tegninger. Revideret og 

nyt materiale fremgår desuden af doku-

mentfortegnelsen. 

… 

Emne: 06C.1.31 Vægflade af lameller ud-

ført i aluminium på vægflade i kerne 1 niv 

02-15 udgår: 

Jf. tilbudslistens pos … 1.9.2« 

Den 15. januar 2015 udstedte TR v/initia-

lerne … [TR-V1] PN- ARK-155. I projektno-

tatet er anført følgende bl.a.: 

»Til fordeling/entreprenører: E08A - murer-

arbejder … 

Begrundelse for projektnotatet: 

Lameller på vægge i trappekerne #1 er ud-

gået, hvorfor porebetonvæg flyttes 65 mm 

mod trappe, således at afstand mellem 

trappe og væg begrænses.« 

Den 9. marts 2015 udstedte TR v/initialerne 

JTH [TR-V1] PN- ARK-173. I projektnotatet 

er anført følgende bl.a.: 

»Til fordeling/entreprenører: 

E10 - maler 

… 

Emne: 

Malerbehandlingsændringer 

Begrundelse for projektnotatet: 

Lameller på bagvæg i trapperum er udgået 

i kerne #1, hvorfor malerbehandling iht. 

MBK V2596 tilføjes væggen.« 

I tilbudslisten fra Jakon, der bl.a. skulle ud-

føre lameller, var prisen pr. m2 før ompro-

jekteringen 2.210,50 kr. Efter omprojekte-

ringen var m2-prisen fra Jakon 1.121,00 kr. 

I en aftaleseddel nr. 3A udstedt den 1. de-

cember 2014 og revideret den 1. juli 2015 

af … er anført følgende bl.a.: 

»Opgjort økonomi vedr. PN-ARK-017 Kon-

vektor riste mm. Efter afholdt møde med 

bygherre den 30-06-15 fremsendes hermed 

aftaleseddel nr. 3A til erstatning for aftale-

seddel 3 af 1-12-15 

… 

Fradrag for 

  

Som jeg skrev i går er der 8 dages levering 

på blybåndet, men det burde jo ikke have 

indvirkning, hvis bare det besluttes nu.« 

Samme dato svarede … i en mail til … bl.a. 

følgende: 

»Hvad er prisen på blybånd i AUD A og B?« 

Samme dato svarede 

… i en mail til … bl.a. følgende: 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 462 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

»Hermed merpris på blybånd i Aud. A og B. 

- samt st. Aud Merpris på blybånd i A. 

Mørklægnings gardin er 2.970,- kr. 

væglameller 

-430.291,00« 

Komfort gardin er 2.970,- kr. 

Aftalesedlen er underskrevet af byggeledel-

sen den 24. juli 2015. BH har ikke rejst no-

get økonomisk krav vedrørende disse pro-

jektnotater under den udskilte sag. 

TR har ikke nedlagt påstande over for UR 

vedrørende disse projektnotater. 

PN-ARK-529 - blybånd i auditorier 

I arbejdsbeskrivelsen for entreprise 06A 

Komplettering revideret den 12. december 

2013 er anført følgende bl.a.: 

»Arbejdsbeskrivelse 06A.1 

4. Bygningsdelsbeskrivelser … 

06A.1.61 Mørklægningsgardiner på

 niveau 1, 2 

(undervisningsbygning) og 15 

4.1 Orientering 

Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sam-

men med denne projektspecifikke beskri-

velse gældende for arbejdet: 

• bips B2.285, Basisbeskrivelse 

glasfacader og -tage 

4.2. Omfang 

Levering og montering af: 

1. Mørklægningsgardiner iht. TBL 

og hovedplaner 

… 

4.9 Materialer og produkter 

Systemleverance bestående af: 

a) Mørklægningsgardiner udgjort af 100 % 

polyester leveret i 2 farver: 

Indvendig side i lys ensfarvet og bagside i 

mørk ensfarvet. Tæpper skal være med do-

kumenteret mørklægningsgrad på min. 

99,7 % (andel af lys, der udelukkes). Tæp-

per skal være af flammehæmmende teksti-

ler, således tæppet smelter ved brand, 

fremfor at stå i lys lue. Der skal kunne væl-

ges imellem min. 18 forskellige farver. 

Tæpper skal kunne vaskes og stryges ved 

60 C og derved kun krympe max 1 %. 

Vægt af gardinstof skal udgøre ca. 260 

g/m2 og tykkelse ca. 0,5 mm.« 

Den 12. maj 2016 sendte en medarbejder, 

…, hos entreprenøren, der udførte tømrer-

entreprisen, …, en mail til …, BH-R, der var 

bygherrerådgiver. I mailen er anført bl.a.: 

»Hermed et billede af gardin med blybånd.« 

Samme dato svarede … (fra BH-R) i en mail 

til … (fra entreprenøren) bl.a. følgende: 

»Kan du undersøge at hvis vi ønsker bly-

bånd at det ikke påvirker tidsplanen? 

Og hvad koster det også i aud. A og B?« 

Samme dato svarede … i en mail til … bl.a. 

følgende: 

»Og med påvirkning af tidsplanen, er det så 

om det kan nås til 1 uge før d. 30/6?« 

Samme dato svarede … i en mail til … bl.a. 

følgende: 

»1. Mener du opsat? 

2. Kan det blybånd ikke leveres 

ekspres?« 

Samme dato svarede … i en mail til … bl.a. 

følgende: 

»Ja jeg mener opsat. 

Således at hvis I ønsker blybånd kan det 

nås med i produktionen, og stadig leveres 

og opsættes en uge før d. 30/6? 
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Merpris på blybånd i B. Mørklægnings gar-

din er 2.790,- kr. Komfort gardin er 2.790,- 

kr. 

Merpris på blybånd i St. Aud. Mørklægnings 

gardin er 7.500,- kr. Komfort gardin er 

7.500,- kr.« 

Den 12. maj 2016 sendte … (fra BH-R) en 

mail til …, TR, og … (fra entreprenøren) 

med kopi til BH-V1, BH, og BH-V3, BH. I 

mailen er anført: 

»Emne: VS: Gardin med blybånd Hej … 

Vil du lave et PN vedr. tilkøb af blybånd til 

mørklægning,- og komfortgardiner i alle 3 

auditorierne samt ændring af hvidt rynke-

bånd til sort i det store auditorium (som 

blev aftalt på besigtigelsen) 

Tilkøbet af ovennævnte er under forudsæt-

ning af gardiner er leveret og ophængt 

samt tilsluttet ugen før den 30.06-15 som 

nævnt i nedenstående mail fra ….« 

Ved denne mail videresendtes den oven-

nævnte mailkorrespondance mellem … (fra 

entreprenøren) og … (fra BH-R). 

Den 12. maj 2016 udstedte TR v/initialerne 

… […] PN-ARK-529. I projektnotatet er an-

ført bl.a.: 

« Til fordeling/entreprenører: E06A - Kom-

plettering 

… 

Emne: 

Gardiner i auditorier - tilkøb af blybånd … 

Begrundelse for projektnotatet: 

I forlængelse af gennemsyn af auditoriegar-

diner ønskes blybånd i mørklægningsgardi-

ner og komfortgardiner gældende for audi-

torie A og B og det store auditorie …« 

BH har ikke rejst noget økonomisk krav 

vedrørende dette projektnotat under den 

udskilte sag. 

TR har ikke nedlagt påstande over for UR 

vedrørende dette projektnotat. 

PN-ARK-280 - hærdede glasplader mellem 

inventar og mørklægningsgardiner 

Det fremgår af et grænsefladeskema med 

revisionsdato den 12. februar 2013, at 

[bruger] har ansvaret afklaring af inventar - 

AV- udstyr i auditorier, at [lejer]/[bruger] 

snarest holder møde om AV og skiltning, at 

TR afventer, at TR har ansvaret for forsy-

ning hertil, og at disse forhold er drøftet 

med bygherren den 12. februar 2009. Det 

fremgår endvidere af grænsefladeskemaet, 

at mørklægning lokalt i lab »(helst byg-

ningsmonteret løsning)« henhører under to-

talrådgiverens kontrakt, at totalrådgiveren 

ved arkitektfaget har ansvaret for afklaring, 

at totalrådgiveren skal sørge for specifika-

tion, levering, montering, tilslutning og for-

syning, og at disse forhold er drøftet med 

bygherren den 7. marts 2012. 

I tilbudslisten for entreprise 15AA. Labora-

torie- og bygningsinventar revideret den 3. 

marts 2014 er anført følgende position 

bl.a.: 

»1.18.23 Mørklægning af elektrofysiologi-

ske opstillinger 19 stk. 

- enhedspris 3.868,00 kr. - total 73.492,00 

kr.« 

 

I et notat af 16. april 2014 udarbejdet af TR 

med titlen »Notat vedr. mørklægning af 

Elektro Fysiologiske opstillinger« er anført 

følgende bl.a.: 

»På niveau 4, 5 og 9 bliver der arbejdet 

med Elektro Fysiologiske opstillinger, hvor 

der er krav om 100 % mørklægning. 

Dette kan opnås ved at mørklægge facaden 

med indbyggede rullegardiner. Ud mod 

gange hvor der er glas og på døre med 

glasfelt opnås dette ved at sætte 100 % 

sort folie på glasset. 
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I samråd med [lejer]/[bruger] er vi gået fra 

en individuel mørklægning af opstillinger til 

en rumdelt mørklægning i de rum hvor der 

står flere opstillinger i samme rum. 

… 

Der monteres et overstykke på gardinstof-

fet således at stoffet når op til loftet og 

fastgøres på loftet med velcrobånd for at 

øge lystætheden. Samme løsning kan væl-

ges mod øvrige tilstødende bygningsdele. 

Nederst på gardinet indsys en blykant for at 

give stoffet tyngde Længden af gardinet 

skal være så lang, at der ikke kommer lys 

ind ved gulvet. Se figur 5. 

Ved vask rykkes inventar ca. 200 mm tæt-

tere til facaden, således at der kan monte-

res en afskærmningsplade i glas eller lign. 

ml. gardin og vask. 

I facaden montres der i »grøft« et gipspla-

deskørt på tværs så bredt at der både kan 

monteres en glasplade vinge (som Deko) 

og en gardinskinne. Se figur 4 

Glasplade vingen skal bruges til parkering 

af gardin når det er trukket tilbage. Glas-

pladen monteres i gulvet i bundskinne i top 

i loftskinne samme detalje som ved glas-

vægge. Placeres i facade center mellem 

vinduerne.« 

Den 3. juli 2014 udstedte TR v/initialerne … 

[TR-V1] PN-ARK- 

021. I projektnotatet er anført følgende 

bl.a.: 

»Til fordeling/entreprenører: 

E15-AA - Lab. + Bygn. Inv … 

Emne: 

Projektopdateringer - 3/7 2014 - Entreprise 

E15AA 

Begrundelse for projektnotatet: 

I forbindelse med præciseringer og justerin-

ger, foretaget i projektet efter licitation, re-

degøres i dette projektnotat for de ændrin-

ger vedrører entreprise E15AA Laboratorie- 

og bygningsinventar. 

Den 28. april 2015 udstedte TR v/initialerne 

… […] PN-ARK- 

280. I projektnotatet er anført følgende 

bl.a.: 

»Til fordeling/entreprenører: 

E15-AA - Lab. + Bygn. Inv 

… 

Emne: 

E15AA. 2 stk. hærdede glasplader mellem 

inventar og mørklægningsgardiner 

Begrundelse for projektnotatet: 

Hærdede glasplader: 

For at forhindre GMO spild på mørklæg-

ningsgardin monteres der 2 stk. hærdede 

glasplader på inventaret to steder i forbin-

delse med mørklægning på niveau 4. 

I rum nr. 07-04-107 mellem vaskeunit og 

gardin, hvor mørklægningsgardinet er par-

keret. 

I rum nr. 07-04-136 mellem labbord og 

gardin, hvor mørklægningsgardinet er par-

keret. 

Hærdet glasplade: 

Gennemsigtig hærdet glasplade leveres 

med afrundede kanter. Bredde som vaske-

bord, højde 400 mm. 

På vaskeunit laves tilsvarende. 

Økonomi: 

2 hærdede fritstående glasplader inkl. 

ramme pris på 2.327,- pr. stk. 

  

I alt 4.654,- kr.» 
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Den 9. juni 2015 udstedte TR v/initialerne 

… [TR-V1] en revision af PN-ARK-011. I 

projektnotatet er anført følgende bl.a.: 

»Til fordeling/entreprenører: 

E06A - Komplettering E06B - Lofter 

… Emne: 

Mørklægning af elektrofysiologiske opstillin-

ger - montage af glasvinger og »skørter« 

… 

Begrundelse for projektnotatet: 

Koncept for mørklægning justeret iht. bru-

gerønske - fra individuel mørklægning til 

ruminddelende mørklægning. 

Arbejde - Levering og montering af glasvin-

ger: 

I forbindelse med »parkering« af mørklæg-

ningsgardiner, som angivet på skitser i in-

deværende dokument, skal der monteres 3 

[»3« erstatter udstreget ord »fire«] ekstra 

glasvinger. 

Glasvinger udføres iht. bygningsdelsbeskri-

velse 06A.1.20. og tilsvarende øvrige glas-

vægge i laboratorieområder. Glasset skal 

være matteret. Over glasvinger, mellem 

dæk og loft, monteres skørter til montage 

af glasvingens topskinne. Skørterne udføres 

iht bygningsdelsbeskrivelse 06A.1.12. Det 

skal være muligt at fastskue gardinstang i 

undersiden af skørtet.« 

BH har ikke rejst noget økonomisk krav 

vedrørende dette projektnotat under den 

udskilte sag. 

TR har ikke nedlagt påstande over for UR 

vedrørende dette projektnotat. 

4. Forklaringer 

BH-V1 har forklaret bl.a., at han er uddan-

net bygningsingeniør. Han er ansat i BH. 

Han virkede som projektleder på sagen fra 

2014, og han blev projektchef efter BH-V3 i 

2017. Det var bl.a. hans opgave at hånd-

tere de projektnotater, som TR fremsendte. 

Arkitekt 

…, BH-R, blev inddraget i projektet i 2014 

for at tage sig af forespørgsler og indsigel-

ser fra entreprenørerne, som der kom 

uventet mange af. … skulle foretage en 

ekstra granskning af arkitektprojektet, og 

han fik til opgave at være bindeled mellem 

TR og byggeledelsen som følge af de mange 

projektnotater. … skulle således bistå byg-

geledelsen med at få det til at glide bedst 

muligt. Om proceduren angående behand-

lingen af projektnotater har BH-V1 forkla-

ret, at processen startede med en teknisk 

forespørgsel fra en entreprenør. Det kunne 

være både stort og småt. Det foranledigede 

TR til at udarbejde et projektnotat, som 

blev fremsendt til BH. Herefter blev projekt-

notatet behandlet på et byggemøde og der-

efter udsendt til entreprenøren til prissæt-

ning. Efter prissætningen blev projektnota-

tet igen behandlet på et byggemøde til god-

kendelse. Efter godkendelse blev projektno-

tatet indarbejdet i Bemyndigelsesskemaet - 

kaldet BMS. I BMS-skemaet kan en post 

godt stå markeret med »fejl« uden, at det 

har udløst et erstatningskrav fra BH. En 

»fejl« er ikke nødvendigvis erstatningsbe-

rettiget. BBS var et aftale- og økonomisty-

ringssystem, hvor alle aftaler og tillægsaf-

taler var lagt ind. Efter godkendelsen af et 

projektnotat blev der udarbejdet en aftale-

seddel om det pågældende arbejde som et 

tillæg til den pågældende entreprisekon-

trakt. Aftalesedlen gennemgik et godken-

delsesflow med godkendelse fra bl.a. TR og 

ham, og efter godkendelsen blev aftalesed-

len indlagt i BBS som en tillægsaftale. Det 

er sikkert, at hvis der var indarbejdet en til-

lægsaftale i BBS-systemet, ville det også 

fremgå af BMS-skemaet. Når det i totalråd-

giverkontrakten pkt. 5, Klientens ydelser, 

er anført, at »[BH], CØF fører et anvis-

ningsregnskab for byggeriet« tolker han det 

som, at det er det BBS-system, der som 

nævnt blev brugt. Det kan således vises fra 

BBS-systemet, at en regning er betalt. Efter 
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udførelsen var næste skridt, at der blev ud-

arbejdet et oplæg til en a conto-begæring, 

og det blev afstemt med TR, om arbejdet 

rent faktisk var udført. Herefter skete der 

godkendelse til fakturering, og når betalin-

gen havde fundet sted, blev dette afstemt i 

BH's regnskabssystem. Hele byggeregnska-

bet er nu afstemt og afsluttet, og der er in-

gen aftalesedler, der ikke er betalt. I så fald 

kunne byggeregnskabet ikke være afstemt 

og afsluttet. Der er opnået enighed med 

alle entrepriser om endelige løsninger på 

økonomien. Han kan således bekræfte, at 

alt står som betalt i BBS-systemet. … og 

TR-V2 havde adgang til BBS-systemet. Der 

findes andre aftalesedler, som knytter sig til 

de projektnotater, der indgår i den udskilte 

sag, end de aftalesedler, som er fremlagt. 

Det skyldes, at disse andre aftalesedler ikke 

har en konkret henvisning til et projektno-

tat. Der er mange aftalesedler, hvor man 

ikke kan se sammenhængen mellem et pro-

jektnotat og den pågældende aftaleseddel. 

Der er således nogle afledte omkostninger, 

som ikke er medtaget i BH's krav under sa-

gen. 

For så vidt angår PN-MEK-544 har han for-

klaret, at arbejdet af økonomiske grunde 

bedst kunne udføres i regning. Der var alle-

rede brugere, som havde taget den afleve-

rede basebygning i brug, og for ikke at for-

styrre dem måtte arbejdet udføres som af-

ten- og weekendarbejde. BH vurderede 

derfor, at det ville være for bekosteligt at få 

en entreprenør til at tilbyde en fast pris, da 

entreprenøren så formentlig ville indregne 

en stor risikomargin i prisen. Derudover var 

det et problem, at der var mange installati-

oner, som skulle omlægges for, at de nye 

installationer kunne lægges op under be-

tondækket. Kanalerne måtte således tilpas-

ses på stedet, og også af denne grund 

måtte en entreprenør forventes at indlægge 

en risikomargin i en fast pris, hvorfor det 

var bedre at få arbejdet lavet i regning. Så 

vidt han erindrer, var byggeledelsens 

grundlag for godkendelse af aftalesedlerne 

de underliggende timesedler, og byggele-

delsen fulgte selv med i processen.  

Han er ikke helt sikker på, om byggeledel-

sen i det konkrete tilfælde vedrørende PN-

MEK-544 så de underliggende timesedler, 

men det mener han at kunne huske. For så 

vidt angår PN-ARK-338 har han forklaret, at 

der i udbudsprojektet var tænkt en påstøb-

ning, som vindueskarmen skulle monteres 

på. Det var der ikke i det udførte murerar-

bejde, fordi den ikke var på murerens be-

skrivelse. Derfor måtte man introducere be-

slaget til montering af vinduer. For så vidt 

angår PN-MEK-477 rev. 2 har han forklaret, 

at byggeriet var meget langt på dette tids-

punkt, og det drejede sig om en ændring i 

juli 2016 efter afleveringen. [bruger] kræ-

vede, at døde installationer blev fjernet, da 

der ellers kunne ske uheld ved forsøg på 

brug af disse. For at begrænse omkostnin-

gerne foreslog BH at lade kablingen til kon-

densvagterne ligge, men således at kablin-

gen blev afsluttet med en dåse, så kablin-

gen var sikret. Selve kondensvagterne 

skulle fjernes. Denne lempede udførelse 

med en dåse blev ikke aktuel, da størstede-

len af installationerne var fjernet forinden. 

Her husker han klart, at der forelå timesed-

ler som grundlag for aftalesedlerne med op-

gørelse af timelønsarbejdet, fordi timesed-

lerne blev fremlagt af entreprenøren efter, 

at entreprenøren udtrykkeligt var blevet 

opfordret hertil. Til aftaleseddel nr. 309C af 

23. november 2016 har han forklaret, at 

den er en konsekvens af de overflødige 

kondensvagter. Han tolker aftalesedlen så-

ledes, at kondensvagterne var blevet fjer-

net, og nu introduceres de igen. Til aftale-

seddel nr. 372 af 14. september 2016 har 

han forklaret, at han ikke kender teknikken 

bag dette arbejde. Han kan konstatere, at 

der i aftalesedlen er en henvisning til PN-

MEK-477 rev. 1. For så vidt angår PN-EL-

194 har han forklaret, at det fremgår af af-

taleseddel nr. 229, at den er udstedt af [el-

entreprenør] den 19. oktober 2016. Når af-

talesedlen er udstedt så lang tid efter ud-

stedelsen af PN-EL-194 den 25. august 
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2015 skyldtes det i hvert fald delvist, at [el-

entreprenør] var meget udfordret af styrin-

gen af de mange ændringer. Han ved ikke, 

hvad tiden ellers er gået med. For så vidt 

angår PN-ARK-529 har han forklaret, at der 

blev udført en mock-up i det store audito-

rium, som skulle vise mørklægningen. Ved 

en besigtigelse blev det konstateret, at 

mørklægningsgardinerne bevægede sig, så 

der kom lys ind. Gardinerne flagrede, fordi 

de ikke havde nok ballast i bunden. Derfor 

måtte der indarbejdes blybånd i bunden af 

gardinerne. Der var en sluse med dobbelt-

døre med en entre ind til auditoriet. Den 

skulle sikre mod lys og støj. Når der blev 

tilføjet blybånd til komfortgardinerne, 

skyldtes det formentlig, at man ville bevare 

gardinernes folder. Det havde intet at gøre 

med lystæthed. 

BH-V2 har forklaret bl.a., at han er uddan-

net tømrer, ingeniør og økonom. Han har 

været 35 år i rådgivningsbranchen og ansat 

som bygherrerådgiver i BH. Han startede på 

projektet i efteråret 2009, hvor han sam-

menskrev projektkonkurrenceprogrammet. 

Gennem hele forløbet har han været pro-

jektchefens højre hånd. Projekteringen var 

meget traditionelt tilrettelagt. Den startede 

med et byggeprogram og afholdelse af bru-

germøder. BH stod for den overordnede 

styring, og [bruger] skulle koordinere alle 

inputtene fra brugerne til TR. Herefter blev 

der udarbejdet et dispositionsforslag også 

med inddragelse af brugerønsker. Efter for-

slag fra TR blev brugerønskerne samlet i et 

program, der hed dRofus. BH betalte for 

anskaffelsen af dRofus. Dispositionsforsla-

get blev gransket af BH og brugergrupper, 

og forskellige brugerønsker blev indarbejdet 

efter en fast model. Derudover var der lø-

bende drøftelser på bygherremøder.  

… Fonden var donator, og der deltog en re-

præsentant fra fonden på bygherremø-

derne. På bygherremøderne blev der truffet 

beslutninger om forhold, der ikke skulle be-

sluttes i styregruppen. Efter dispositionsfor-

slaget blev der udarbejdet et projektforslag, 

der kommenteredes i marts 2012, og heref-

ter sendtes projektforslaget i udbud. Der 

var nogle arbejder, der skulle færdigudfø-

res, før hovedprojektet kunne udarbejdes. 

Der var en fornuftig stemning mellem BH 

og TR under projekteringsforløbet. Det var 

fra starten planlagt, at arbejderne skulle 

udbydes i fagentrepriser som storentrepri-

ser, idet BH lagde vægt på, at udbuddet 

skete opdelt i pakker, der var håndterbare 

for de bydende entreprenører. Der var in-

gen uenighed med TR om, at dette skulle 

være udbudsstrategien.  

Der var således i forbindelse med projekt-

forslaget enighed om, at arbejdet skulle op-

deles i 18 forskellige entrepriser. Senere 

blev der i forbindelse med hovedprojektet 

justeret lidt i opdelingen. Han mener fort-

sat, at det var en fornuftig strategi. For så 

vidt angår PN-MEK-442 og PN- EL-377 har 

han forklaret, at registreringen i dRofus 

ikke blev gennemført i alle tilfælde. I nogle 

tilfælde blev brugernes kommentarer ført 

direkte ind på de pågældende tegninger. Et 

eksempel herpå ses i tegning 751-07-T-A-

7X-1-501 fra Dispositionsforslaget dateret 

2. marts 2012 kaldet en prik-plan. BH gen-

nemgik alle posterne i BMS-skemaet og 

vurderede, om der forelå en fejl, som TR 

var ansvarlig for, og om fejlen havde ført til 

tab i projektet. Som anført i skemaet vur-

derede han skønsmæssigt, at 40 % af ud-

giften til PN-EL-377 skulle henføres til TR. 

For så vidt angår PN-EL-145 har han forkla-

ret, at han ikke var involveret i dette ar-

bejde under udførelsen, men han stødte på 

emnet under drøftelserne om et kvalitets-

løft. I udbuddet var et lysbånd i vangen på 

trappen kaldt kvalitet »H«. I aftalen om et 

kvalitetsløft blev lysbåndet i håndtaget ta-

get ud, og der blev nu sat lys ved forkanten 

af trinene. I aftalesedlen nr. 086 rev. 2 af 

17. marts 2015 blev hele kvalitetsløftet 

samlet i én pakke i en aftale med [el-entre-

prenør]. I perioden fra december 2014 til 

17. marts 2015 fik TR hele kvalitetsløftet på 

plads, og flytningen af lyset til trinene på 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 468 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

trappen var en del af kvalitetsløftet. I afta-

len om kvalitetsløftet blev inkluderet nogle 

forhold, som ikke havde noget at gøre med 

kvalitetsløftet. Det var f.eks. ændringer af 

funktionalitet og betaling til entreprenører, 

der var blevet forsinket. Nogle måneder ef-

ter gennemførelsen af kvalitetsløftet blev 

lyset ved trinene ændret fra et belysnings-

armatur X til et armatur af mærket SPOON 

tondo rund som anført i PN-EL-145. Han 

ved ikke, hvorfor denne ændring skete, og 

han ved således ikke, om ændringen af ar-

maturet til SPOON tondo skyldtes en fejl el-

ler et ønske om en bedre kvalitet. 

BH-V3 har forklaret bl.a., at han har 35 års 

erfaring i byggebranchen. Han har navnlig 

beskæftiget sig med store komplekse byg-

gerier. Han kom ind i denne byggesag i 

2015 som projektchef for byggeriet. Det var 

på et tidspunkt, hvor der var begyndt at 

komme mange folk på pladsen. Han star-

tede med at få styr på tidsplanen. Der var 

forsinkelser, da han kom ind i sagen, og nu 

skulle en ny tidsplan på plads. Selve beton-

arbejdet i tårnet var forsinket, og råhuset 

var ikke lukket. Han interesserede sig for, 

hvor der var huller i projektet og prøvede at 

hjælpe det på vej, hvilket skete samtidig 

med, at byggeriet allerede var i gang. Han 

havde drøftelser med TR om, hvorvidt de 

grundlæggende forudsætninger for en ny 

tidsplan var på plads. Den nye rammetids-

plan kom på plads, idet alle var enige om 

den. Der blev udarbejdet arbejdstidsplaner 

under rammetidsplanen.  

Den nye sluttermin blev 30. juni 2016. Ske-

maet kaldet BMS omfattede de omkostnin-

ger på projektet, som var blevet bemyndi-

gede. Skemaet blev sendt ud til interessen-

terne hver tirsdag. Projektnotaterne blev 

gået igennem på møder mellem BH og TR. 

Typisk blev udgiften bemyndiget på mødet, 

og herefter blev den indført i skemaet.  

I starten prøvede BH og TR at blive enige 

om, hvad årsagen til projektnotatet var, 

f.eks. om det var en fejl, en mangel eller en 

ændring. På et tidspunkt fra midten af 2015 

kom der dog så mange projektnotater, at 

man ikke kunne nå at blive enige om årsa-

gen. For at komme videre valgte man så i 

første omgang at parkere spørgsmålet mar-

keret med farvekoder. Grøn betød, at man 

var enige om årsagen, rød at man var lod-

ret uenige, og gul at begge parterne skulle 

overveje det nærmere. Tanken var, at årsa-

gen senere måtte forhandles videre på mø-

der mellem TR-V1 og ham. Det kom de 

også et stykke vej med, men de blev ikke 

helt færdige. Efter at forhandlingerne blev 

standset, er de grønne markeringer ikke 

blevet ændret med hans medvirken. Han 

mener, at heller ikke de gule og de røde 

markeringer blev ændret.  

I skemaet betyder »ATR«, at TR er bemyn-

diget til at indgå en aftaleseddel. »UF« be-

tyder uforudset udgift. »Andet entrepr. de-

sign« betyder entreprenørens ekstra udgift 

til design. »Projektændring« betyder, at 

bygherren har ønsket ændringen. »AV« be-

tyder ekstra AV-udstyr. Han husker ikke, 

om der er tilfælde, hvor entreprenøren fo-

retog materialevalget, men hvis det er til-

fældet, er det formentlig kommet til udtryk 

i et tilsynsnotat. Han husker ikke, at en en-

treprenørs komponentvalg har givet sig ud-

tryk i et projektnotat, men det kan være, at 

en teknisk forespørgsel har haft økonomi-

ske konsekvenser, og at det har fundet ud-

tryk i et projektnotat. Hvis der har været 

fejl i udførelsen af en entreprenørs arbejde, 

og dette har haft konsekvenser for andre 

entreprenørers arbejde, vil det have fundet 

udtryk i et tilsynsnotat. BH-V4 har forklaret 

bl.a., at hun er uddannet arkitekt og ansat i 

[bruger]. Hun blev ansat i 2010. I denne 

sag skulle hun repræsentere fakultetet, 

herunder brugerne i brugergruppen. Hun 

sørgede for at sammensætte en brugeror-

ganisation, der kunne spejle de forskellige 

faglige ønsker. Brugerne var meget involve-

ret, og hun havde et tæt samarbejde med 

TR og de øvrige parter i byggeriet. Der blev 

holdt brugergruppemøder undervejs i de 

forskellige faser af byggeriet med indhen-
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telse af både generelle og konkrete infor-

mationer til brug for de ønskede funktioner 

både for så vidt angår hele bygningen og de 

enkelte etager af tårnet. Under projektfor-

slagsfasen i foråret 2012 var der mange 

forslag til indretningen. Etagerne blev gen-

nemgået med brugerne, der bekræftede, at 

der var den indretning, der skulle være. For 

så vidt angår PN-MEK-477 har hun forkla-

ret, at hun usikkert erindret mener, at det i 

hovedprojektet var afklaret, hvor mange in-

kubatorer der skulle være på alle etager.  

Hun husker ikke, om der, efter at hoved-

projektet var godkendt, var ønsker om flere 

inkubatorer. Hun vil tro, at hun ville have 

været involveret, hvis der havde været bru-

gerønsker om 69 yderligere inkubatorer. 

Hun har til brug for forklaringen set på teg-

ningerne til projektforslaget og til hoved-

projektet og konstateret, at det samme an-

tal inkubatorer går igen på begge sæt af 

tegninger. dRofus blev brugt som en rum-

database, og den blev ikke ajourført hele 

vejen igennem. Der skulle være signalkab-

ler til alle inkubatorer, og hun har set en 

mail, hvori det blev bekræftet, at der skulle 

være signalkabler til alle inkubatorer. På 

tegningerne kan man se inkubatorerne, og 

på opstalter kan man også se en signatur 

for inkubatorer. Hun husker ikke, om der 

kan ses signalkabler. 

BH-V5 har forklaret bl.a., at han er uddan-

net civilingeniør og arkitekt. Han er nu an-

sat i …. På daværende tidspunkt var han 

ansat i [bruger], og han var [bruger]s koor-

dinator mod bygherren og TR. For så vidt 

angår PN-EL-322 har han forklaret, at ADK 

overordnet skulle sikre mod uønsket ad-

gang til bygningen og styre strømmen af 

mennesker ud og ind, særligt når bygnin-

gen var lukket. Endvidere skulle studerende 

adskilles fra forskere, og nogle forskere 

skulle adskilles fra alle andre. Udgangs-

punktet var en skalsikring, hvor døre var 

låst forsvarligt og kun kunne benyttes af 

dem, der havde et adgangskort.  

I kantinen var der en del døre, der skulle 

sikres, hvor han havde en forventning om, 

at der var ADK. Han husker ikke noget om, 

at ADK blev fravalgt ved kantinen, og han 

husker ikke drøftelser forud for hovedpro-

jektet om, hvorvidt der skulle være ADK på 

kantinedørene. For så vidt angår PN-ARK-

529 har han forklaret, at han var mellemled 

på en mailkorrespondance om spørgsmålet. 

Blybånd var den eneste måde at få gardi-

nerne til at hænge korrekt. Blybåndene 

skulle tilføjes for at få mørklægningen og 

komfortgardinerne til at hænge korrekt, 

fordi gardinerne så blev tungere. Der var 

ikke ham, der traf beslutningen om at til-

købe blybånd. Det var en indretningsarki-

tekt, der stod for dette, og hun rapporte-

rede til ham. For så vidt angår PN-EL-194 

har han forklaret, at der var et problem 

med indretningen af de store mødelokaler 

vist på tegningen dateret 10. januar 2014.  

Der skulle være to skærme, så der kunne 

gennemføres en videokonference i rummet. 

På tegningen kan ses, at der mangler 1 

projektor og 1 lærred, hvilket havde været 

et krav fra starten. Endvidere var der ikke 

vist føringsveje på tegningen. På tegningen 

fra AV-leverandøren dateret 

22. januar 2015 er dette rettet til, idet ind-

retningen er gået fra 1 skærm og 1 projek-

tor til 2 skærme og 1 lærred kørt ned foran 

glasvæggen i rummet. Arkitekten ønskede 

ikke denne løsning, fordi lærredet skær-

mede for gennemsynet i bygningen. Han er 

usikker på, om der manglede føringsveje i 

forbindelse med tegningen dateret 

22. januar 2015. Tegningen fra AV-leveran-

døren dateret 3. juni 2015 viser, at løsnin-

gen endte med at blive 2 LED skærme i ste-

det for et lærred foran glasvæggen. Løsnin-

gen med 2 LED-skærme fulgte af, at det 

var det, der var programmet i dRofus. Æn-

dringen til dette havde ikke noget at gøre 

med, at AV-leverandøren kom ind i billedet. 

Det var, hvad BH skulle have haft fra star-

ten. Tegningerne i PN-EL-194 viser for mel-

lem mødelokaler, at der både før og efter 
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ændringen skal være en projektor X82 i lof-

tet. I tegningen for mellem mødelokaler før 

ændringen er med en streg på væggen in-

dikeret en videoskærm, hvilket ikke var en 

hensigtsmæssig placering, fordi nogle af 

personerne ved mødebordet i lokalet så 

ville sidde med ryggen til skærmen. I de 

mellemstore mødelokaler blev løsningen et 

lærred på væggen på den smalle led, men 

det kan ikke ses på tegningen. Man kan dog 

som nævnt se projektoren. 

TR-V1 har forklaret bl.a., at han er uddan-

net bygningskonstruktør og byggeøkonom. 

Han er ansat i TR. Han blev tilknyttet sagen 

i foråret 2013, lige før hovedprojektet 

skulle udsendes den 29. maj 2013. Han 

kom fra en anden stilling hos TR, da han 

indtrådte i denne sag. Han assisterede … og 

TR-V2. … var projekteringsleder, og TR-V2 

var assisterende projekteringsleder. Han 

var en slags projektsekretær. Før han blev 

tilknyttet denne sag, var det …, der havde 

denne opgave på sagen. Hun stoppede på 

projektet i slutningen af 2013, og han over-

tog nogle af de opgaver, som … havde haft. 

Da han indtrådte, var der travlt og behov 

for at løse nogle opgaver, lige inden hoved-

projektet skulle sendes i udbud til entrepre-

nørerne. Hans indtræden var en tilførsel af 

en yderligere ressource. Efter udsendelsen 

af hovedprojektet var der en del opfølgning 

i samarbejde med BH, og der var en del ar-

bejde med de indkomne tilbud. Frem til ud-

gangen af 2014 udarbejdede han ikke kon-

krete projekteringstegninger. 

Om processen for udbuddet har han forkla-

ret, at de første hovedentrepriser blev ud-

budt i marts 2012. Det var E01 Forbere-

dende arbejder og E02 Byggeplads. E03 

Råhus blev udbudt i november 2012, E04 

Facade blev udbudt i februar 2013, men der 

kom ingen antagelige tilbud på facaden, og 

det begrænsede udbud blev derfor aflyst. 

Facaden blev udbudt igen i august 2013 

med forhandling. Der blev gennemført for-

handlingsmøder og herefter samarbejds- og 

udviklingsmøder med den entreprenør, [fa-

cade- entreprenør], der vandt entreprisen. I 

maj 2013 blev entrepriserne E05-E17 ud-

budt, og der blev indgået kontrakt med de 

indkomne tilbud vedrørende disse, som var 

tilstrækkeligt økonomisk gunstige, og ved-

rørende de entrepriser, som lå på den kriti-

ske vej.  

De øvrige tilbud, som var gået over budget-

prisen, blev udskudt til et nyt udbud i ja-

nuar 2014 efter, at der var indarbejdet be-

sparelser, som blev aftalt med BH. Endvi-

dere blev der gennemført et funktionalitets- 

og kvalitetsløft på baggrund af ønsker fra 

BH og brugergrupperne. TR fik til opgave at 

sikre, at BH kunne tilkøbe en bedre kvalitet 

samtidig med, at der skulle findes besparel-

ser på ca. 70 mio. kr. Tilbuddene skulle så-

ledes indeholde optioner på kvalitetsløft. 

Nogle sådanne optioner var indarbejdet i 

det nye udbud i januar 2014. Andre optio-

ner blev først afklaret senere. 

Generelt om brugen af projektnotater har 

han forklaret, at der blev udsendt et pro-

jektnotat, når et arbejde skulle ændres eller 

præciseres. Projektnotater blev anvendt til 

kommunikation med entreprenøren. En år-

sag til et projektnotat kunne f.eks. være et 

ændret ønske fra [bruger], der førte til et 

projektnotat med beskrivelse af konsekven-

serne af ønsket. Enhver justering af et ar-

bejde fandt udtryk i udsendelse af et pro-

jektnotat. En årsag til et projektnotat kunne 

f.eks. også være korrektion af en mangel. I 

visse tilfælde kunne et projektnotat også 

være udtryk for, at konsekvenserne af en 

tidligere indgået entreprisekontrakt skulle 

kommunikeres til senere indgåede kontrak-

ter.  

F.eks. blev der indgået kontrakt med faca-

deentreprenøren den 20. december 2013, 

og konsekvenserne heraf for kontrakterne 

indgået fra april 2014 og frem blev kommu-

nikeret til de senere tilkomne entreprenører 

med projektnotater. Der blev også anvendt 

byggepladsnotater, som var byggeledelsens 

alternativ til projektnotater. Byggepladsno-

tater blev anvendt i starten af byggeriet i 7 

tilfælde til en eller to entreprenører. Han 
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husker ikke, at byggeledelsen ikke har bak-

ket op om brugen af projektnotater. Han 

var involveret i arbejdet med en gennem-

gang af posterne i BMS-skemaerne, herun-

der forhandlinger med BH om anførslen i 

skemaet af årsager til de enkelte projektno-

tater. Grunden til, at man kom ind på at 

anføre årsagerne, var, at TR's honorar var 

baseret på byggesummen. På et tidspunkt 

stoppede BH med at betale TR's honorar-

krav, da BH ikke ville betale for fejl fra pul-

jen af midler til uforudsete udgifter. Hensig-

ten med at gennemgå projektnotaterne og 

markere årsagen til projektnotatets udste-

delse var derfor at identificere de fejl, der 

ikke var honorarbærende. Der blev anvendt 

tre farvemarkeringer i BMS-skemaet.  

Grøn markerede, at TR var enig i, at den 

pågældende post var placeret korrekt som 

honorarbærende eller som ikke-honorarbæ-

rende. Gul markerede, at posten skulle ud-

sættes til senere forhandling efter parternes 

nærmere overvejelser. Rød markerede, at 

der var en uenighed, som ikke kunne løses 

ved denne forhandling.  

Forhandlingsmøderne med gennemgang af 

BMS- skemaet stoppede, da BH heller ikke 

ville betale de poster, der var markeret 

med grønt. Så var der ingen ide i for TR at 

spilde tid på det. Han har foretaget en ana-

lyse af den version af BMS-skemaet (bilag 

393), der er blevet fremlagt under sagen. 

Den viser, at BH har ændret i skemaet efter 

den seneste version, som TR har medvirket 

til, f.eks. således at det for en post i det 

fremlagte bilag er markeret, at TR var enig 

i årsagen »fejl«, hvilket ikke er korrekt og 

ikke er i overensstemmelser med den tidli-

gere version af skemaet, som TR kendte. 

For så vidt angår PN-MEK-442 har han for-

klaret, at baggrunden for, at der var en 

ekstra flugtvejsdør fra rum 09-01-49, var, 

at der bagved dette område ligger en in-

dendørs parkeringsplads med truck-lader-

station. Normalt vil man anlægge en sådan 

parkeringsplads udendørs. Han husker ikke, 

hvornår [bruger]s ønske om en sådan in-

dendørs parkeringsplads fremkom. Myndig-

hederne krævede derfor en ekstra flugt-

vejsdør, idet der ellers skulle være øget 

brandsikring.  

For så vidt angår PN-EL-322 har han forkla-

ret, at det fulgte af hovedprojektet, at man 

skulle kunne anvende dørene ud fra kanti-

nen uden at sætte en alarm i gang. Det føl-

ger af [BH's] Tilgængelighedsstandard for 

undervisningsbyggeri, april 2008, at betje-

ning fri af døropslag skal være kvalitet B. 

Døropslaget kan sættes både på en stander 

og på væggen. Ifølge standarden skal selv-

åbnende døre, der aktiveres via en føler, 

være kvalitet A. I 2011 blev der nedsat en 

offentlighedsgruppe, der skulle overveje of-

fentlig adgang på Ny 

…. Arbejdsgruppen afgav et notat dateret 

22. juni 2011, og arbejdsgruppens anbefa-

ling heri indebar, at lobbyen var åben for 

offentligheden i dagtimerne. Herfra kunne 

offentligheden gå ind i kantinen. På det dør-

skema, der er fremlagt, ses, at det var pro-

jekteret, at der skulle være dørtryk inde fra 

kantinen og ud. Ude fra og ind skulle der 

være en retningsbestemt sensor, der åb-

nede døren. På det beslagskema, der er 

fremlagt, ses, at der skulle være en albue-

kontakt og en radarsensor. Ved mailen af 

16. oktober 2012 sendte UR oplysninger om 

ADK til TR, fordi der var flere discipliner in-

volveret.  

TR skulle sætte oplysningerne om ADK ind i 

beslagskemaet. På en tegning fra hoved-

projektet nr. 751-03-T-E- 01-1-412 dateret 

1. marts 2013 er der ikke anført ADK på de 

udvendige kantinedøre. Der ses to marke-

ringer for døre med ADK på nogle indre 

døre, som skulle hindre de studerende i et 

komme ind i kantinens køkken og et for-

køkken/kafferum, idet disse rum bl.a. af 

hygiejniske årsager skulle være lukket for 

andre end køkkenpersonalet. Handicapstan-

dere blev introduceret efter drøftelser mel-

lem BH, UR og entreprenøren. Under de 
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fælles drøftelser blev alle enige om, at ra-

darsensoren skulle erstattes af en stander 

med kontakt. Først var det tanken, at den 

skulle udføres 1100 mm høj i galvaniseret 

stål, men det blev ændret til sort 1200 mm 

høj formentlig af TR af æstetiske årsager. 

For så vidt angår PN-ARK-338, PN-ARK-374 

og PN-ARK-525 har han forklaret, at det i 

arbejdsbeskrivelsen for facadeentreprenø-

ren, [facade- entreprenør], var anført, at 

entreprenøren skulle opmåle præcise hul-

mål på stedet til vinduerne, fordi man 

skulle have så præcis en vinduesstørrelse 

som muligt. Der skulle måles på vindues-

hullerne, som vinduesentreprenøren skulle 

producere efter. Det fulgte også af arbejds-

beskrivelsen, at beslaget, som vinduerne 

blev monteret med, ikke skulle kunne ses. 

Der var imidlertid en masse problemer med 

råhusstøbningen, hvor arbejdet var for 

ringe, og betonoverfladerne ikke var til-

strækkeligt pæne. Der var bøvl med støb-

ningens kvalitet. Murene var synlige, og 

kvaliteten opfyldte ikke udfaldskravene. Ar-

bejdet blev kasseret, og derfor var der ikke 

nogen vindueshuller, som [facade-entrepre-

nør] kunne måle op på. Han deltog som re-

ferent på et bygherregruppemøde den 3. 

februar 2015, hvor man blev enige om, at 

[facade-entreprenør] skulle i gang så hur-

tigt som muligt. For at fremme processen 

blev man enige om, at [facade-entreprenør] 

skulle producere efter de teoretiske mål i 

projektet i stedet for efter det faktisk op-

målte, som var fastsat i arbejdsbeskrivel-

sen.  

[facade-entreprenør] trak 3-4 cm fra for at 

give plads til differencer i støbningen af vin-

dueshullet. I foråret 2014 fremkom der en 

teknisk forespørgsel fra [facade- entrepre-

nør], som meddelte, at der ikke var udført 

en fals i støbningen. Falsen manglede i pro-

jektet udbudt til entreprise E08 Murerarbej-

der, og den var derfor ikke blevet udført af 

murerentreprenøren. Han ved ikke, hvorfor 

falsen manglede i projektet udbudt til en-

treprise E08. Falsen skulle køre hele vejen 

rundt, og vinduet skulle støde 2012 helt op 

til falsen. Hvis der havde været en fals, 

kunne man have skruemonteret vinduet i 

falsen. Falsen skulle lukke af ind mod isole-

ringen. I april 2014 blev det besluttet, at 

der ikke skulle udføres en fals. [Facade-en-

treprenør] var i dialog med TR om, hvordan 

vinduerne så skulle udføres, når falsen 

manglede. Løsningen blev montering af vin-

duer i bagmur, og at der indførtes en lys-

ning, der skulle føre ind til karmen, hvilket 

er en standardløsning.  

Lysningen skal ligesom falsen lukke af ind 

mod isoleringen. [Facadeentreprenør] leve-

rede med en større fugeafstand end plan-

lagt. Den skrå lysning sikrede bl.a. samme 

lysindfald, og den skjulte det beslag, som 

blev nødvendigt på grund [facade-entrepre-

nør]s ændrede produktion, der var forårsa-

get af en større tolerance i råhusets vindu-

esåbning. Han mener, at de skrå lysninger 

blev udført med en fibercementplade. Ud-

stedelsen af PN- ARK-374 hang sammen 

med, at brugerne ønskede, at alle indven-

dige flader skulle malerbehandles. Derfor 

blev det besluttet, at lysningerne også 

skulle males, og at der skulle sættes fliser 

op på de skrå lysninger. Maling afløser 

støvbinding. Hvis ikke lysningerne var ble-

vet malet, havde de set ud som en fiberce-

mentplade, og den skulle have været støv-

bundet.  

Mureren havde ikke prissat malerbehandlin-

gen og fliserne, og derfor blev PN-ARK-374 

udstedt. For så vidt angår PN-EL-145 har 

han forklaret, at projektnotatet angår trap-

pen udført i træ fra atriet op gennem alle 

etager. Projektnotatet udsprang af et ønske 

om et kvalitetsløft på belysningsarmaturet 

fra armatur X, der var fastsat i projektet, 

indbygget i håndlisten og gulvet til et arma-

tur H, der skulle sidde skjult bag håndlisten 

og i en lysstribe 15 cm over gulvet. Det 

fremgår af PN-EL-145, at der i stedet blev 

ændret fra armatur X til armatur SPOON 

tondo, det vil sige fra et punktarmatur til et 

andet punktarmatur, men han ved ikke 

med sikkerhed, hvorfor der i stedet blev 

ændret til SPOON tondo. Når man ser på 
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aftalesedlen af 28. august 2015 fra [el-en-

treprenør] kan forklaringen være, at det var 

elektrikeren, der foreslog SPOON TONDO 

3000K af monteringsmæssige grunde. Han 

opfatter ændringen fra armatur X til SPOON 

tondo som en del af kvalitetsløftet. For så 

vidt angår PN-EL-194 har han forklaret, at 

AV-udstyret ikke var en del af TR's kon-

trakt. TR havde kontakt med AV-leverandø-

ren fra midten af 2014. På tegningen fra 

AV-leverandøren dateret den 22. januar 

2015 er han enig i, at motorlærredet er sat 

foran glasvæggen. Det har TR ikke har haft 

noget at gøre med. Det kan have været 

indretningsarkitekten, der har stået for det. 

TR har ikke været involveret i beslutningen 

om den ændring af placeringen, som ses på 

tegningen fra AV-leverandøren dateret 3. 

juni 2015. TR fik blot meddelt beslutningen 

af AV-leverandøren, som havde korrespon-

deret med [bruger], der havde ønsket æn-

dringen. 

Grænsefladeskemaet viser, at alt var afkla-

ret pr. 12. februar 2013, og farvekoden vi-

ser, at AV-udstyr i auditorier skulle leveres 

af [bruger]. For så vidt angår PN-ARK-155 

og PN-ARK-173 har han forklaret, at det var 

ham, der udsendte PN-ARK-155. Projektno-

tatet var en opfølgning på PN-ARK-017. BH 

ønskede at gennemføre en besparelse, som 

gik ud på, at man ønskede en billigere ud-

førelse af beklædningen på væggen i trap-

pekernen. Det fremgår af besparelsesliste 

dateret 4. november 2013, at man regnede 

med at spare 300.000 kr. som følge af 

denne besparelse. Det fremgår af en ar-

bejdsbeskrivelse for tømrer- og snedkerar-

bejder dateret 12. december 2013, at TR 

projekterede besparelsen således, at lamel-

lerne på vægfladen skulle udføres i alumi-

nium i stedet for, at de i det oprindelige 

projekt var projekteret til at skulle udføres i 

træ. Herved faldt tilbudsprisen fra 2.210 kr. 

pr. m2 til 1.121 kr. pr. m2 i tilbuddene fra 

…, og det samme var tilfældet for andre til-

budsgivere.  

Ved udstedelsen af PN-ARK-017 revideret 

den 11. juli 2014 udgik aluminiumslamel-

lerne helt, hvilket hang sammen med, at 

det nu i øvrigt blev besluttet, at der slet 

ikke skulle foretages et kvalitetsløft vedrø-

rende trappen. Når trappen alligevel alene 

skulle tjene som en »kedelig« flugtvej, var 

der ingen grund til at ofre penge på lamel-

ler på væggene. Når lamellerne helt udgik, 

blev der i henhold til reglerne for stor af-

stand mellem trappen og væggen, og det 

var grunden til, at væggen måtte flyttes 

som anført i PN- ARK-155. Tiden fra udste-

delsen af PN-ARK-017 den 11. juli 2014 til 

udstedelsen af PN-ARK-155 den 15. januar 

2015 gik med, at man i december modtog 

en aftaleseddel fra snedkeren efter, at man 

havde drøftet de økonomiske konsekvenser 

med BH. Efter at snedkeren ved PN-ARK-

017 havde fået meddelelse om, at der ikke 

skulle udføres lameller, var der en diskus-

sion med snedkeren om hvor stort et fra-

drag, dette skulle medføre. Først da dette 

var afklaret, blev den ændrede økonomi 

fulgt op med de øvrige entreprenører, her-

under murerentreprisen, som var adressat 

for PN- ARK-155. Væggene var ikke bygget 

på dette tidspunkt, og der var således ikke 

noget, der skulle bygges om som følge af 

PN-ARK- 

155. Efter at lamellerne var udgået, måtte 

væggen males, idet 

væggen ellers fremstod for rå, jf. PN-ARK-

173. For så vidt angår PN-ARK-529 har han 

forklaret, at det er …, TR, der har udarbej-

det dette projektnotat. Kravet om mørk-

lægningsgardiner i arbejdsbeskrivelsen for 

entreprise 06A-Komplettering skyldtes, at 

det var et brugerønsker, at der skulle være 

en høj mørklægningsgrad for, at man 

kunne se det AV-udstyr, der ikke var ind-

købt endnu. Der blev udført en ophængning 

af et prøvegardin, og ingen har sagt til 

ham, at det ikke kunne fungere uden bly-

bånd. Han tror, at det må være noget BH 

eller [bruger] har besluttet i forbindelse 

med prøveophængningen. Der kan ikke 

være tale om, at gardinet blafrede på grund 
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af træk. For så vidt angår PN-ARK-280 har 

han forklaret, at det er …, TR, der har ud-

stedt dette projektnotat. Oprindelig var der 

for i alt 19 opstillinger i bygningen projekte-

ret mørklægning af den enkelte opstilling 

ved zoner med mørklægningsgardiner i lof-

tet inde i rummet og med kabler ned til op-

stillingen.  

Det fremgår af et notat udarbejdet af TR 

dateret den 16. april 2014, at [bruger] nu 

ønskede en anden løsning, og dette blev sat 

på den samlede liste med funktions- og 

kvalitetsløft. Sammen med [bruger] fandt 

TR en anden løsning, hvor man i stedet for 

mange små mørklagte rum inde i rummet i 

forbindelse med den individuelle opstilling, 

udførte nogle større inddelinger af rummet i 

mørke, og det aftaltes, at der skulle monte-

res glasvægge og skørter på de steder, 

hvor gardinerne skulle parkeres, når de 

ikke var i brug. Ved PN-ARK-280 blev det i 

stedet anvist, at der skulle monteres 2 

glasplader direkte på inventaret. Den ene 

skulle monteres på et tilkøbt arbejdsbord, 

som ikke var aftalt. Den anden blev monte-

ret på en vaskeunit i stedet for en glas-

vinge. Derfor udgik denne glasvinge ved 

nedsættelsen fra 4 til 3 glasvinger i revisio-

nen af PN-ARK-011 den 9. juni 2015. 

Den af de 4 glasvinger, der oprindeligt var 

anvist i PN-ARK-011, blev således erstattet 

af den ene glasplade omfattet af PN-ARK- 

280. Han har ikke hørt fra BH, at ændrin-

gerne ved PN-ARK-280 skulle være foranle-

diget af myndighedskrav. 

TR-V2 har forklaret bl.a., at han er uddan-

net som tømrer, bygningskonstruktør og 

byggeøkonom, og han har taget en uddan-

nelse som projektleder. De sidste 9 år har 

han været ansat hos TR. De sidste 20 år 

har han arbejdet med projekteringsledelse 

på større byggerier. Han startede i denne 

sag i 2011 som assisterende projekterings-

leder. Da …stoppede hos TR ca. medio 

2013, overtog han opgaven som projekte-

ringsleder efter …, og han virkede som pro-

jekteringsleder indtil byggeriets afslutning. 

Det første udbud af facadeentreprisen blev 

aflyst, fordi alle tilbud var langt over mål-

sætningen.  

To gange blev et udbud af facaderne aflyst. 

Herefter blev der gennemført et udbud med 

forhandling, hvor der blev indarbejdet æn-

dringer for at få prisen ned. Der blev først 

indgået kontrakt med facadeentreprenøren 

i december 2013. I forlængelse af de ud-

bud, der fandt sted i maj 2013, blev der 

indgået kontrakt med nogle af de entrepre-

nører, der havde indgivet tilbud i henhold 

hertil, og som angik entrepriser, der lå på 

kritisk vej. Hen over sommeren 2013 kom 

der tilbud fra andre, som var alt for dyre ef-

ter budgettet, og der måtte derfor indarbej-

des besparelser på ca. 70 mio. kr. for at få 

nye billigere tilbud frem. Samtidigt arbej-

dede man dog også med ønsker om forbed-

ringer.  

Årsagerne til, at der blev udstedt et pro-

jektnotat, kunne være mange, f.eks. for-

skudte udbud, besparelser og mangler. Det 

kunne f.eks. også være præciseringer efter 

kontakt med leverandører, f.eks. leveran-

døren af loftsplader, fordi entreprenøren 

valgte en leverandør med et lidt andet pro-

dukt end forudsat. Bemyndigelsesskemaet 

blev fra starten af byggeriet brugt til at 

styre udgifterne baseret på de enkelte en-

treprisekontrakter.  

Den udgave af skemaet, der er fremlagt 

under sagen (bilag 393), indeholder dog 

langt flere poster. Denne udvidede udgave 

af bemyndigelsesskemaet var et diktat fra 

BH, der krævede, at skemaet skulle vise de 

ekstraomkostninger, der påløb. BH's krav 

om den udvidede anvendelse af skemaet 

blev fremført ultimo 2014-begyndelsen af 

2015. TR var uenig i denne udvidelse af 

skemaet. Det oprindelige skema blev gen-

nemgået på ugentlige møder, og TR øn-

skede ikke at tage en diskussion om fejl på 

disse møder bl.a. af hensyn til TR's forsik-

ringsselskab. TR's uvilje mod kategoriserin-

gen som »fejl« osv. i bemyndigelsesske-

maet kom til udtryk i hans brev af 10. juni 
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2015 til BH att.: BH-V3, hvor 2. afsnit af 

brevet var en kommentar til skemaet, som 

TR ikke brød sig om for så vidt angår udvi-

delsen med årsagskategorierne. Det viste 

sig, at der under møderne var stor uenig-

hed mellem BH og TR om, hvad der blev 

kaldt »fejl« i skemaet, og det var også en 

årsag til TR's modstand mod ordningen. Al-

lerede første gang BH fremsatte ønsket om 

en udvidelse af skemaet til at omfatte kate-

gorisering som fejl og mangler, udtalte TR 

utilfredshed med ønsket bl.a. med henvis-

ning til hensynet til TR's forsikring. Kom-

promiset blev, at TR ikke ville kræve hono-

rar fra puljen til uforudsete udgifter af de 

udgifter, hvor BH påberåbte sig, at årsagen 

til det pågældende projektnotat var en fejl, 

uanset om TR var enig heri. I forsommeren 

2013 gik råhusentreprenøren 

… i gang med at støbe bundpladen. I tiden 

herefter plukkede TR selv nogle projektno-

tater ud, som ikke skulle være honorarbæ-

rende, fordi det var en såkaldt fejl. Nogle 

projektnotater var efter TR's opfattelse ho-

norarbærende, og nogle var ikke honorar-

bærende. For så vidt angår PN-ARK-338 og 

PN-ARK-374 har han forklaret, at TR på et 

tidspunkt kunne se, at kvaliteten af råhuset 

ikke levede op til kravene. TR foretog tilsyn 

af råhuset og meddelte, at der var tale om 

ringe arbejde. Samtidig pressede BH kraf-

tigt på for, at der skulle være fremdrift i 

byggeriet. BH udlagde næsten situationen 

sådan, at hvis TR valgte at kritisere kvalite-

ten af råhuset, ville det være TR's skyld, at 

tidsplanen ikke kunne holde. Resultatet 

blev, at råhusentreprenøren, …, accepte-

rede en nedrivning og genopbygning, som 

forsinkede hele byggeriet i 3-4 måneder. 

Derfor kunne facadeentreprenøren, [fa-

cade-entreprenør], ikke opmåle til vindu-

erne på de udførte vindueshuller. Da man 

gerne ville have lukket huset på grund af 

den tilstundende vinter, blev det besluttet, 

at [facade-entreprenør] i stedet skulle op-

måle på de teoretiske mål i projektet, så 

[facade-entreprenør] kunne komme i gang.  

Der manglede en fals i arbejdet udført af 

murerentreprisen, hvilket skyldtes, at der 

var en fejl i det materiale, der blev sendt til 

murerentreprisen. Det var således en fejl, 

at falsen manglede i forhold til, at den 

fremgik af instruksen til [facade-entrepre-

nør]. Han ved ikke, hvordan fejlen var op-

stået. Lysningerne er nok ikke dyrere at ud-

føre end udførelsen med en fals. Lysnin-

gerne skulle også males, hvilket var en æn-

dring i forhold det rå look, der var udbudt. 

Det hang sammen med, at brugerne øn-

skede, og BH besluttede, at væggene skulle 

males i stedet for det rå look, og naturligt 

skulle lysningerne så også males. For så 

vidt angår PN- MEK-477 har han forklaret, 

at inkubatorer skulle henregnes til løst in-

ventar, og de var dermed en bygherreleve-

rance. Løst inventar, f.eks. inkubatorer, 

skulle indtastes i dRofus af …, der var ansat 

som udstyrsplanlægger hos [bruger]. Det 

var ikke under TR's ansvar. Udover … var 

der én medarbejder hos TR og én medar-

bejder hos UR, der tastede ind i dRofus. 

Projekteringsledelsen blev ikke involveret i 

centralisering og koordinering af oplysnin-

gerne i dRofus. På brugergruppens ugent-

lige møder blev det drøftet, hvad der var 

besluttet med hensyn til løst inventar, og 

hvem der gjorde hvad i denne forbindelse.  

TR savnede, at der var en repræsentant for 

BH, der kunne sige god for, at ønskerne fra 

brugerne var accepteret budgetmæssigt. 

Han er ganske sikker på, at brugerne havde 

mulighed for at indtaste i dRofus. For så 

vidt angår PN-ARK-155 og PN-ARK-173 har 

han forklaret, at tiden fra udstedelsen af 

PN-ARK-017 den 11. juli 2014 til udstedel-

sen af PN-ARK-155 den 15. januar 2015 gik 

med, at besparelsen ved at udelade lamel-

ler blev drøftet på et økonomimøde. Flyt-

ningen af porebetonvæggen, som blev be-

sluttet ved PN-ARK-155, kunne vente til se-

nere. PN-ARK-155 var stadig et rent pro-

jektmæssigt forhold, da væggene ikke var 

bygget. 

UR-repr. har forklaret bl.a., at han er ud-

dannet Akademiingeniør. Han er ansat som 
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projektdirektør hos UR med ansvar for store 

komplekse byggerier, f.eks. Operahuset i 

København, og Det Kongelige Bibliotek. Han 

kom ind i denne sag den 10. december 

2010, og han sluttede med at beskæftige 

sig med denne sag i efteråret 2013. Han 

fungerede som UR's projektleder på bygge-

riet og styrede UR's fagledere. Til brug for 

sagen har han udarbejdet et notat dateret 

den 19. februar 2018, som generelt beskri-

ver, hvordan projektnotater blev brugt un-

der byggeriet i den tid, hvor han var knyttet 

til projektet. Da de indledende arbejder 

blev sat i gang, opstod der et behov for at 

korrigere byggeprocessen. UR måtte selv 

etablere kommunikationen i denne proces, 

da BH - mod normalt - ikke havde anvist en 

kommunikationsproces, der skulle anven-

des. UR savnede en administrativ proce-

dure, der skulle tilrettelægge kommunikati-

onsvejene mellem UR, byggeledelsen og 

entreprenørerne. UR, TR og BH har udar-

bejdet Byggesagsbeskrivelsen, men den in-

deholdt ikke den efterspurgte administra-

tive procedure. Normalt vil det være bygge-

ledelsen, der tager initiativ til etablering af 

en procedure, hvis den ikke er beskrevet på 

forhånd. Fra sommeren 2012 havde UR en 

dialog med byggeledelsen, som ikke kom i 

mål om, hvordan kommunikationen skulle 

foregå.  

I mangel af en anvisning fra BH valgte UR 

selv at bruge projektnotater som kommuni-

kationsformen. Byggeledelsen foreslog, at 

der måtte udarbejdes separate projektnota-

ter for hver entreprise, da hver entreprise 

på den måde blev en økonomi og et projekt 

i sig selv. Det indebar, at den samme kor-

rektion kunne udløse et projektnotat for 

hver etage og for hver entreprenør. Der 

kunne således være flere projektnotater for 

hver korrektion etc. I sit notat har han op-

regnet en række eksempler på, hvad der 

kunne årsag til, at der blev udstedt et pro-

jektnotat. Nogle af præciseringerne i pro-

jektnotaterne kunne godt være udarbejdet 

på forhånd - andre kunne først udarbejdes 

senere. Et projektnotat kunne også finde 

udtryk i en rettelse på en tegning. Projekt-

notater var ikke udelukkende tekster. Han 

ved ikke, hvordan projektnotater blev brugt 

i byggeprocessen efter, at han sluttede på 

sagen i 2013. UR-V1 har forklaret bl.a., at 

han er uddannet stærkstrømsingeniør. Han 

er i dag ansat som seniorprojektleder hos 

Energinet. Han blev ansat i UR omkring ok-

tober 2012, hvor han kom ind i denne sag 

på hovedprojektet for el. Han arbejdede på 

sagen til december 2015, hvor hans ansæt-

telse hos UR ophørte. For så vidt angår PN-

EL-322 har han forklaret, at han kort efter 

sin ansættelse sendte mailen af 

9. oktober 2012 til bl.a. BH-V6, [bruger]. 

BH-V6 var [bruger]s sikringsleder på …, og 

han havde ansvaret for sikringen af hele 

bygningen på …. UR-V1's funktion var el-in-

geniør, og han skulle projektere sikringen 

på …. … [bruger] henviste ham til at rette 

henvendelse herom til BH-V6, og på et 

møde den 4. september 2012 mellem ham 

og BH-V6 talte de om, hvor der skulle være 

sikringskontrol på bygningen. BH-V6 øn-

skede, at alle personer skulle komme ind og 

ud gennem hovedindgangen. Hovedindgan-

gen skulle ifølge BH-V6 være den primære 

adgang til bygningen. Han ville ikke have, 

at folk kom ind i bygningen via dørene ind 

til kantinen. Dørene ind til kantinen skulle 

kun være flugtveje. Der skulle være ADK 

ved hovedindgangen. Efter mødet med BH-

V6 udarbejdede han tegning nr. 751-03-T-

E-01-1-412 fra hovedprojektet dateret 9. 

oktober 2012. Denne tegning viser, hvad 

BH-V6 ønskede. Der var adgangskontrol på 

dørene til kantinen, så folk ikke kunne 

komme ind. På tegningen var der to døre, 

der var markeret med ADK. Det var indven-

dige døre, og formålet var at holde de stu-

derende ude af køkkenet. Dørene ud til det 

fri skulle kun være flugtveje, og derfor var 

der ikke markeret ADK på disse. Bl.a. 

denne tegning blev fremsendt til adressa-

terne for mailen af 

9. oktober 2012, og han modtog ingen 

kommenterer hertil fra disse. CBB, der er 
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nævnt i mailen, var en særlig forsknings-

etage, der var sat lidt på hold. Grundlaget 

for hans udarbejdelse af disse tegninger var 

Dispositionsforslaget. Herefter spurgte han 

brugerne, hvordan man skulle komme vi-

dere, og det resulterede i hans udarbej-

delse af tegningerne. Hele pointen ved at 

sende tegningerne til kommentering ved 

mailen af 9. oktober 2012 var at indhente 

bygherrens ønsker. Ved mailen af 16. okto-

ber 2012 sendte han de samme tegninger 

til …, TR, med kopi til UR-repr., der var 

hans øverste chef i UR, og …, der var hans 

el-fagleder. [El-faglederen] havde bedt ham 

om, at de tegninger, der blev sendt med 

mailen af 

9. oktober 2012, også skulle sendes til TR, 

hvilket skete med mailen af 16. oktober 

2012. Han har ikke efterfølgende hørt andre 

ønsker med hensyn til dørene til kantinen. 

UR-V2 har forklaret bl.a., at han er uddan-

net el-ingeniør. Han er ansat hos UR i Aar-

hus som seniorchefkonsulent, hvor han ty-

pisk beskæftiger sig med store og kom-

plekse sager. Han kom ind i sagen den 16. 

marts 2016 og beskæftigede sig med den 

indtil november 2017. Han fik til opgave at 

være en del af en task-force, som skulle 

gennemgå projektet og udfinde det, der var 

grund til at se nærmere på. Dette skulle vi-

dereformidles til ingeniørerne på gulvet, så 

de kunne arbejde videre med de således 

udvalgte problemstillinger. Opgaven var til 

dels begrundet i, at UR ville have nogen til 

at se med friske øjne på det, der var op-

stået uenighed om. Målet var at få indkred-

set og afklaret de problemer, der var i pro-

jektet, og få afklaringen skubbet videre til 

de menige medarbejdere i UR. Task- forcen 

bestod af UR-V3 (ventilation og VVS) og 

ham (el).  

Han ved ikke, om nedsættelsen af task-for-

cen var aftalt med BH. Han udførte en kva-

litetssikring på projektnotaterne. Da han 

kom ind i sagen, blev han overrasket over 

mængden af projektnotater. Han blev klar 

over, at de var blevet brugt som en generel 

form for kommunikation med entreprenø-

rerne, hvorved de modtog nærmere forkla-

ringer. Detaljeringsgraden var væsentligt 

over, hvad han var vant til at se i udbuds-

projekter. Han synes, at der var mange 

parter, som stillede krav, både bygherren, 

brugere og entreprenører, som måtte søges 

afklaret. Da han kom ind i sagen, blev der 

udløst yderligere projektnotater for at søge 

at løse problemerne. For så vidt angår PN- 

EL-322 har han forklaret, at PN-EL-322 lå 

på sagen, da han kom ind i den 3 uger efter 

dets udstedelse. …, der har udstedt projekt-

notatet, var en af de nævnte såkaldte inge-

niører på gulvet. Han var en ganske almin-

delig ingeniør ansat i UR, der ikke havde 

overblik over den fulde sag. … har sandsyn-

ligvis ikke kendt hele det bagvedliggende 

dokumentspor. UR-V2 foretog kvalitetssik-

ring på nogle af revisionerne af dette pro-

jektnotat. Projektnotatet rettede sig til en-

treprenørerne, så de vidste, hvad de skulle 

lave, og kunne prissætte det. Beskrivelsen i 

punkt 1 Orientering i projektnotatet omfat-

ter ikke den fulde historie bag projektnota-

tet. Den fulde baggrundshistorie fremgår 

ikke heraf, og entreprenørerne har heller 

ikke tid til at sætte sig ind i noget sådant. 

Formentlig har … blot hørt et »ønske« om 

brug af dørene, og det har han arbejdet ud 

fra. Hensynet til at bruge dørene i dagligda-

gen var tilgodeset i projektet. Den oprinde-

lige løsning var en helt normal løsning med 

et tryk på indersiden af døren og en radar-

sensor på ydersiden.  

ADK var ikke en del af den oprindelige løs-

ning, men nu ønskede brugerne en anden 

løsning på udvalgte døre. Der er ingen reg-

ler for brug af ADK. Det er en ren brugerbe-

slutning. PN-EL-322 rev. 1 dateret den 20. 

maj 2016 blev brugt til at samle forskellige 

arbejder, der lignede hinanden. Denne revi-

sion behandler andre døre end kantinedø-

rene, hvor der ønskedes ADK. Det blev heri 

præciseret, at det var lige præcis den an-

førte stander, man ønskede. Det var ikke et 

krav, at der skulle være standere. Det var 

et muligt brugerønske. Alle de tiltag, der er 
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nævnt som bulletpunkter under overskrif-

ten Revision 1, stod i forbindelse med øn-

sket om en ADK- løsning bortset fra punk-

tet om el-forsyning til en port. I PN-EL- 322 

rev. 2 dateret den 17. juni 2016 er alle bul-

letpunkterne under overskriften Rev. 2 lige-

ledes affødt af indføjelsen af ADK- funktio-

nen. Det var ikke noget, der fulgte af krav i 

regler. Ændringerne i PN-EL-322 rev. 3 da-

teret den 6. oktober 2016 drejede sig om 

en justering, som følge af, at den valgte 

komponent førte til, at man måtte udføre 

en sikkerhedsafbryder.  

Ændringerne i PN-EL-322 rev. 4 dateret den 

4. oktober 2017 drejede sig om, at de stan-

dere, som entreprenøren havde leveret, 

ikke levede op til kravene. Der var tale om 

en entreprenørfejl. Standerne var meget 

dyre, og projektnotatet beskrev en nødløs-

ning, så man kunne anvende de fejlagtigt 

leverede standere. Han husker ikke, om 

dette angik kantinedøre. Alle bulletpunk-

terne under overskriften Rev. 4 er affødt af 

denne entreprenørfejl. 

UR-V3 har forklaret bl.a., at hun er uddan-

net civilingeniør. Hun er nu ansat hos VITA 

Ingeniører. Hun har været ansat hos UR i 

22 år indtil sommeren 2019, hvor hun se-

nest var projektdirektør. Hun har tidligere 

beskæftiget sig med store og komplicerede 

medico- byggerier, som kan sammenlignes 

med denne sag.  

Hun kom ind i sagen i marts 2016 3 måne-

der før den planlagte aflevering i juni 2016. 

Hun forblev knyttet til sagen indtil årsskiftet 

2017-2018, da der blev udstedt ibrugtag-

ningstilladelse. Hun skulle sammen med 

UR-V2 udgøre en task force, der skulle 

dykke ned i de udestående problemer. UR-

V2's emneområde var el, og hendes emne 

var mechanical. Det er ikke unormalt, at 

man nedsætter en sådan task force i større 

projekter, navnlig i tiden op mod afleverin-

gen. Hendes emne mechanical eller tekni-

ske fag blev afvist af bygherren ved afleve-

ringen, og de tekniske fag blev så først af-

leveret i foråret 2017. For så vidt angår PN-

MEK-477 har hun forklaret, at kondensvag-

ter og inkubatorer ikke har noget med hin-

anden at gøre. Den første udgave af PN-

MEK-477 blev udstedt den 22. august 2016 

af initialerne …, som står for … [UR].  

Problemet vedrørende kondensvagter, som 

gav anledning til projektnotatet, angik fan-

coils i laboratorierne i tårnet. Det var en 

fejl, at der var projekteret kondensvagter 

foran disse. På dette tidspunkt i august 

2016 blev det aftalt, at kondensvagterne 

skulle demonteres, hvilket var et krav fra 

[bruger]. Man kunne i stedet blot have de-

monteret kablerne til kondensvagterne fra 

tavlerne og herefter markeret kablerne som 

deaktive. Det var således ikke påkrævet af 

funktionelle grunde at demontere kablerne, 

men [bruger] krævede dette, idet [bruger] 

henviste til, at man i andre bygninger 

havde dårlige erfaringer med at have deak-

tive kabler liggende, som var mangelfuldt 

markerede og derfor kunne give anledning 

til misforståelser og fejlagtig brug. Det var 

et stort arbejde at fjerne de allerede op-

lagte kabler.  

Bl.a. skulle isolering fjernes for at komme 

ind til kablerne og kondensvagterne. Vedrø-

rende inkubatorerne meddelte … [UR] på et 

tidspunkt, at nu ville [bruger] havde væ-

sentligt flere inkubatorer end tidligere be-

skrevet. …, [bruger], meddelte, at det var 

brugernes ønske, at der skulle være i alt 

163 inkubatorer. UR's task force ville ikke 

anfægte dette krav fra [bruger], da man 

overordnet ønskede at få løst diskussio-

nerne. UR har til brug for sagen i efteråret 

2020 udarbejdet en opstilling med optællin-

ger af inkubatorer. På dette tidspunkt var 

dRofus lukket for adgang for UR. Kolonnen, 

der ender med en sum på 94 inkubatorer, 

er talt af hende og hendes kollega … i for-

bindelse med, at UR i sommeren 2017 an-

meldte BH's krav under denne sag til sit 

forsikringsselskab. De foretog optællingen 

med udgangspunkt i en online forbindelse 

fra dRofus, således som dRofus så ud på 

dette tidspunkt.  
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De gik ud fra som sandsynligt, at dRofus' 

udvisende var lig med udbuddets udvi-

sende. I visse tilfælde foretog de en subjek-

tiv vurdering af, hvor mange inkubatorer 

angivelserne for et rum ville føre til, mens 

der for andre rums vedkommende på 

grundlag af de oplysninger, de havde, 

kunne angives et eksakt tal for antallet af 

inkubatorer i det pågældende rum. Kolon-

nen, der ender med en sum på 52 inkuba-

torer, er antallet i UR's udbudsprojekt. Tal-

let 104, som er det dobbelte af 52, er ud-

tryk for, at det oprindeligt var projekteret, 

at der skulle være 2 signaler til hver inku-

bator - ét signal der overvågede CO2, og ét 

signal der overvågede temperatur, således 

at det var muligt centralt at aflæse, om en 

alarm fra en inkubator angik CO2 eller tem-

peratur. I denne optælling var der ved en 

fejl kun talt 1 inkubator, hvis der i et rum, 

skulle være flere inkubatorer, og  det er år-

sagen til differencen mellem summerne 52 

og 94. Kolonnen med summen 52 viser så-

ledes, at der var 52 rum indeholdende 94 

inkubatorer. Den første kolonne med sum-

men 163 inkubatorer viser det antal, 

som [bruger] ville have, og med det dob-

belte antal signalkabler, 

326. [bruger] blev opmærksom på, at det 

var bekosteligt at udføre overvågningen 

med 2 signalkabler, og [bruger] ønskede 

udført en besparelse, så der kun blev 1 sig-

nalkabel til hver inkubator. Dette er vist i 

den sidste kolonne, hvor summen af både 

signalkabler og inkubatorer er 163. Herved 

ville der stadig være overvågning på hver 

inkubator, men man kunne ikke centralt 

skelne mellem, om en alarm angik CO2 el-

ler temperatur. I tilfælde af en alarm måtte 

den enkelte forsker derfor fysisk bevæge 

sig hen til den pågældende 

inkubator, hvis han ville vide, om alarmen 

angik CO2 eller temperatur. Enigheden om 

den ændrede udførelse med kun ét signal-

kabel fremgår af PN-MEK-477 rev. 2 af 16. 

september 2016. Om UR's hjælpebilag A 

har hun forklaret, at dette er udarbejdet af 

hende til brug for sagen for nylig. Hjælpebi-

laget er udarbejdet på grundlag af bilag UR 

BK og bilag UR BL. Bilag BK, Rumfunktions-

programmet,    er    et    print    fra    dRo-

fus    fra myndighedsprojektet, som UR tid-

ligere havde adgang til.  

Bilag BL er fra arkitektprojektet i foråret 

2013. Hun har ikke haft adgang til nogen 

senere oplysninger end myndighedsprojek-

tet i 2012 og arkitektprojektet, og hun har 

således ikke kunnet tage højde for eventu-

elle senere indtastninger i dRofus angående 

rumprogrammer og senere ændringer i ind-

retningsplaner i forhold til arkitektprojektet. 

I hjælpebilaget har hun med et X markeret, 

at det er uklart, hvor mange inkubatorer 

der skulle være i det pågældende rum, og 

hun har i så fald kun talt dette rum med 

som én inkubator, uanset en tvivl om, hvor-

vidt der skulle være flere inkubatorer i det 

pågældende rum. I kolonnen, der ender 

med 94, er der dog ingen markeringer med 

X. I denne kolonne skulle de måske ud fra 

samme systematik også for visse rum have 

markeret et X, og så kun talt dette med 

som 1 inkubator, hvis der var tvivl om an-

tallet i det pågældende rum. Revision 1 af 

PN-MEK-477 blev udstedt den 6. september 

2016.  

Ændringen angår ekstra fancoils i et moti-

onsrum på 2X, og det har intet at gøre med 

fancoils i laboratorier, som er problematik-

ken i det oprindelige projektnotat. Proble-

met var, at det blev opdaget, at der var be-

hov for 7 ekstra fancoils med kondensvag-

ter, fordi medarbejderne svedte, når du 

brugte kondicykler i motionsrummet. Om 

aftaleseddel nr. 355 af 3. september 2016 

har hun forklaret, at denne udviser faste 

priser fra airteam. Posten »Tilgået inkuba-

tor. Programmering, afprøvning, idriftsæt-

telse og hovedcenter« angår et softwarear-

bejde med afprøvning af overvågningen af 

de 111 ekstra inkubatorer op til de udførte 

163 (163-52 = 111). Denne udgift skulle 

også have været afholdt ved en forøgelse af 

antallet fra 94 til 163. Posten 
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»Omprogrammering af udgået signaler og 

fjernelse fra programmer (110 fancoil + 52 

temperatur/co2)« angår ændringen, hvor 

110 fancoils og 52 inkubatorer udgik. Po-

sten »Ombygning i eksisterende cts-tavler 

(30 stk.) angår ombygning af CTS-tavler. 

Denne udgift skulle også være afholdt ved 

en forøgelse fra 94 til 163. Det samme gæl-

der for de tre følgende poster på 52.000 

kr., 13.875 kr. og 

134.250 kr. Posten »Indbygning af ventila-

tor i cts tavler« på 

118.500 kr. har intet at gøre med proble-

matikken om kondensvagter og inkubato-

rer. Posten »Koordinering med tømrer« 

dækker f.eks. over tømrerens arbejde på 

loftspladerne. Denne udgift skulle også 

have været afholdt ved en forøgelse fra 94 

til 163. Om aftalesedlerne 383, 374 A, 376 

og 396 har hun forklaret, at hun ikke ved, 

hvad disse vedrører. Der var visse aftale-

sedler udregnet efter en timeløn, der blev 

forelagt for UR, men hun husker ikke disse. 

Det undrer hende, at der i disse aftalesedler 

er anvendt en timeløn på 665 kr., hvilket er 

mindre end den timeløn, som var aftalt 

ifølge aftaleseddel nr. 355. Om aftaleseddel 

nr. 309 C af 23. november 2016 har hun 

forklaret, at den ikke har noget at gøre med 

fancoils og kondensvagter i laboratorier. 

Om aftalesedlerne 552, 558, 567, 576, 583, 

584, 591 og 593 udstedt i foråret og juni 

måned 2017 har hun forklaret, at UR ikke 

har accepteret disse, og at hun og UR ikke 

kan se, hvilke specifikke arbejder de vedrø-

rer. Det er også det, der fremgår af hendes 

påtegninger på aftalesedlerne nr. 583 og 

nr. 584 af 1. juni 2017. Det undrer hende, 

at der er tilkommet så store arbejder på 

dette sene tidspunkt af byggeriet. I foråret 

2017 var airteam på pladsen primært for at 

foretage idriftsætning. Baggrunden for, at 

hun gav aftalesedlerne nr. 583 og nr. 584 

en påtegning, var, at UR ikke havde indgået 

en aftale med airteam om regningsarbejde, 

og UR havde intet grundlag for at vide, om 

de krævede timer var korrekte. UR så ikke 

anden dokumentation end selve aftalesed-

len, og UR hverken kunne eller skulle for-

holde sig til antallet af timer. UR havde in-

gen anledning til at efterspørge timesedler. 

Det måtte byggeledelsen tage sig af.  

Om aftaleseddel nr. 372 af 14. september 

2016 har hun forklaret, at den angår de 

ekstra fancoils med kondensvagter i moti-

onsrum på 2X, som hun har forklaret om. 

Det har ikke noget at gøre med problema-

tikken om overflødige kondensvagter i labo-

ratorier. For så vidt angår PN- MEK-544 har 

hun forklaret, at der blev ført en forhand-

ling om tid og pris med entreprenøren air-

team. Forhandlingen ses afspejlet i aftale-

seddel nr. 511 B af 23. marts 2017, hvor 

den røde skrifttype markerer resultatet af 

en første dialog med airteam, jf. bilag 4 og 

bilag 5 til aftalesedlen. På trods af forhand-

lingen syntes UR stadig, at prisen for mon-

tage og indregulering var for høj, og UR til-

kendegav, at så måtte arbejdet udføres i 

regning, hvilket er markeret med grøn skrift 

i aftalesedlen. Det viste sig, at arbejdet 

blev næsten dobbelt så dyrt, som airteam 

havde anslået, jf. bilag 4 og 5 til aftalesed-

len. 

UR-V4 har forklaret bl.a., at han er uddan-

net civilingeniør og ph.d. Han har speciale i 

betonkonstruktioner. Han er ansat som se-

niorprojektchef hos UR, hvor han typisk 

fungerer som fagchef eller projektleder på 

større byggerier. Han kom på sagen i juni 

2014, hvor han indtil 1. april 2015 funge-

rede som skærpet tilsyn med råhusentre-

prenøren på pladsen. I perioden herefter 

kom han lidt ud og ind af sagen.  

For så vidt angår PN-EL-142 har han forkla-

ret, at dette projektnotat havde tilknytning 

til en af flere hulboreansøgninger. Der var 

her tale om, at der skulle være huller i be-

tonkonstruktionen for at føre forsynings-

kabler ind til elevatorerne. Ved sådanne 

små huller, som der er tale om, er det al-

mindeligt, at man først borer hullet efter, at 

støbningen af betonkonstruktionen er ud-

ført.  
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Når hullerne er så små, kan det ikke betale 

sig at udføre hullet under støbningen af ele-

menterne, og kravene til den nøjagtige be-

liggenhed af hullerne gør det også uhen-

sigtsmæssigt at udføre hullet allerede under 

støbningen. Det gælder næsten altid, at 

mindre huller først bores efterfølgende. En-

treprenørerne, der skulle bore huller i be-

tonkonstruktionen, skulle søge UR's kon-

struktionsfolk om tilladelse hertil, således at 

det kunne sikres, at hulboringen ikke be-

skadigede fundamentale forhold i betonkon-

struktionen. For at have en nem procedure 

for denne rutine med hulboreansøgninger 

og tilladelser hertil valgte UR at bruge pro-

jektnotater som kommunikationsform. Der 

blev således udarbejdet et projektnotat 

som svar på hver hulboreansøgning. Pro-

jektnotater var en måde at kommunikere 

ny information til entreprenørerne enten fra 

projektholdet eller fra byggeledelsen.  

Elevatorentreprisen var et funktionsudbud, 

hvor man ikke kendte entreprenøren, da 

betonkonstruktionen blev udført. Elevato-

rerne kom først efterfølgende. I et sådant 

tilfælde afsatte man i tilbudslisten til entre-

prenøren et bestemt antal hulboringer, som 

han kunne indregne i prisen, og dette for-

hold blev således konkurrenceudsat. I det 

konkrete tilfælde med hulboring til forsy-

ningskabler til elevatorerne var det elektri-

keren, der skulle bore hullerne, og han me-

ner at kunne huske at have set, at der også 

i denne tilbudsliste var afsat et antal hulbo-

ringer. Ved PN-EL-142 var sagsgangen kon-

kret den, at først sendte entreprenøren en 

ansøgning til el-ingeniøren hos UR. El-inge-

niøren spurgte konstruktionsfolkene hos UR 

om den ansøgte hulboring var i orden, og 

der blev herefter givet tilladelse til hulborin-

gen via projektnotatet. 

BH-V6 har forklaret bl.a., at han har ma-

skinteknisk baggrund. Han har været ansat 

på … Universitet i 44 år, og han er sikrings-

leder på [bruger], som … -tårnet hører un-

der. Han har haft en begrænset rolle i 

denne sag, som han kom ind i allerede in-

den, der var gravet hul i jorden, hvor det 

blev drøftet, hvordan bygningen kunne sik-

res. Sporadisk indgik han i en dialog med 

TR og UR. For så vidt angår PN-EL-322 har 

han forklaret, at det fra starten blev fra-

valgt at bruge nøgler i huset. I dag fungerer 

det således, at alle medarbejdere i bygnin-

gen har et kort med chip, som skal bruges 

ved passager af døre med ADK.  

Nogle gange skal der tillige indtastes en 

PIN-kode. Alle skal-døre (udvendige døre) 

er belagt med ADK, og der sidder en vagt 

ved hovedindgangen, som man skal vise sit 

kort til i åbningstiden, når man indpasserer. 

Der er mange fordele ved kort i forhold til 

nøgler. Man kan lukke et kort hurtigt, hvis 

det f.eks. meldes tabt, eller medarbejderen 

er ophørt. Man kan tildele forskellige ret-

tigheder til forskellige områder i bygningen. 

Der er mulighed for, at man kan logge den 

enkelte brugers anvendelse af kortet, og 

man kan fra centralt hold elektronisk åbne 

og lukke huset. Uden ADK kunne man ikke 

centralt styre lukningen. [bruger] stillede 

fra starten krav om ADK, og [bruger] stil-

lede dengang og i dag altid krav om, at der 

skal være ADK på skal-døre. Han har ikke 

sagt til UR-V1, at dørene fra kantine ud til 

det fri alene skulle være flugtveje. Der var 

nogle af yderdørene fra kantinen ud mod 

terrassen, som kun skulle være flugtveje, 

men andre af disse skulle der være ADK på.  

En dør, der alene er flugtvej, vil være forsy-

net med push-bar, så man ved flugt kan 

komme ud ad døren uden at låse denne op, 

og hvis døren åbnes, går alarmen. Han hu-

sker ikke mailen af 9. oktober 2012 fra UR-

V1 vedlagt en mængde tegninger. Ved 

modtagelse af en sådan mail vil han typisk 

ikke gennemgå de medsendte tegninger. 

Han var deltager i offentlighedsgruppen 

nedsat i [bruger], men han har ikke været 

med til udarbejdelsen af notatet af 22. juni 

2011 om offentlig adgang på ny …. Han har 

ikke været med til at drøfte detaljerne heri. 

Dørene fra bygningen ud mod det fri var 

åbne i dagtimerne.  
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I stedet for ADK kunne man ikke ved lukke-

tid gå rundt med en nøgle og låse alle døre. 

Det er slet ikke realistisk i dag. Fra kanti-

nen har man adgang til hele tårnet. UR-V5 

har forklaret bl.a., at hun er uddannet civil-

ingeniør. Hun er i dag projekterende inge-

niør i en VVS-afdeling. Hun kom på sagen 

som ansat i UR i januar-februar 2011 i for-

bindelse med dispositionsforslaget.  

Der var en pause i hendes arbejde med 

denne sag i efteråret 2013, mens der blev 

udarbejdet arkitektprojekt, og da hun var 

tilbage på sagen, arbejdede hun især med 

opfølgning navnlig vedrørende installationer 

såsom VVS. Hun stoppede på sagen i okto-

ber-november 2016. For så vidt angår PN-

MEK-442 rev. 1 og PN-EL-377 rev. 1 har 

hun forklaret, at udsendelsen af disse pro-

jektnotater startede med, at entreprenøren 

den 3. august 2016 fremsendte en teknisk 

forespørgsel nr. ID 1675 om, hvor iltalar-

merne skulle sidde. Hun foreslog, at entre-

prenørens forespørgsel skulle besvares ved, 

at UR's medarbejdere på pladsen udpegede 

forholdene. Efterfølgende undersøgelser har 

vist, at UR havde overset nogle af de rum, 

hvor der ifølge registreringen i dRofus 

skulle være iltalarmer. I dag kan hun ikke 

huske det ene rum fra det andet, men hun 

mener, at der var tre af rummene, hvor il-

talarmer var overset, mens der var to rum, 

hvor UR havde været opmærksom på, at 

der ifølge dRofus skulle være iltalarmer. 

Det var et brugerønske, at der skulle være 

iltalarmer. Det var ikke et myndighedskrav. 

I rum nr. 09-01-49 i basen var der anført il-

talarmer i hovedprojektet, men der er 

uenighed om advarselsblink og horn. I UR's 

beskrivelse var det anført, at der skulle 

være et lyspanel, et såkaldt trafiklys, inde i 

rummet, og at der skulle være advarsels-

blink og horn udenfor ved døren ind til rum-

met. Dette var baseret på, at der i UR's 

projekt kun skulle være én dør ind til rum-

met, men det viste sig, at der var to døre 

ind til rummet, hvilket der ikke var taget 

højde for. Dør nr. 2 kom ind ved arkitekt-

projektet fra maj 2013 til december 2013.  

Brugerne ønskede, at der også skulle være 

trafiklys foran dør nr. 2 ind til rummet. Det 

var ikke et myndighedskrav, at der skulle 

være trafiklys foran dør nr. 2. Man kunne 

blot have hindret adgang til rummet gen-

nem denne dør. Brugerne havde tidligere 

også ønsket advarselsblink og horn foran 

dør nr. 2, men det frafaldt brugerne under 

hensyn til den forstyrrelse m.h.t. støj m.m., 

som det gav. Det var nok, at der var ét sæt 

advarselsblink og horn uden for hvert rum, 

det vil sige foran dør nr. 1.  

Det kunne sagtens høres og ses foran dør 

nr. 2. I rum nr. 09-01-61 blev der ikke til-

føjet noget. Her angik projektnotatet kun 

placeringen af et trafiklys inden for og uden 

for rummet, hvilket allerede var medtaget i 

projektet. Det var ikke et myndighedskrav, 

at der skulle være CTS-signal til en central 

vagt. Det var et brugerønske. I projektet 

stod der for rum 09-01-49 og rum 09-01-

61, at der skulle være mulighed for CTS. 

Det var et brugerønske, at denne mulighed 

skulle udnyttes. Om påtegningerne på afta-

leseddel nr. 593 af 13. september 2016 har 

hun forklaret, at hun ikke har kendskab til, 

at byggeledelsen har bedt om specifikatio-

ner eller har forhandlet pris med E11. Om 

aftaleseddel nr. 361 af 14. september 2016 

udstedt af airteam har hun forklaret, at air-

team skulle trække kabler til CTS- signaler 

og udføre tests. Airteam udførte kun CTS, 

og denne aftaleseddel angår CTS-delen af 

den første revision af PN-MEK- 442, hvor 

der kun var anført 3 rum i tårnet. Aftale-

seddel nr. 411 af 

13. oktober 2016 angik ligeledes kun CTS, 

men kun for så vidt angår det ene rum, 

rum nr. 07-5-152A, som blev tilføjet ved 

rev. 2 af projektnotatet. Aftaleseddel nr. 

674 af 23. december 2016 angår en intern 

fortrådning til de oversete ilt-alarmer. Afta-

leseddel nr. 44 af 26. januar 2017 angår 

arbejde, der ikke er anført i PN-MEK-442.  

Det er en udgift, der er relateret til CTS-til-

tagene. Om aftalesedlerne nr. 518 af 21. 

februar 2017 og nr. 518 tillæg 1 af 9. maj 
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2017 har hun forklaret, at UR havde glemt 

at projektere strømforsyninger til de 2 rum, 

hvor der var projekteret med iltalarmer, og 

aftalesedlerne angår dette arbejde. For så 

vidt angår PN-MEK-236 har hun forklaret, 

at propanventiler er ventiler til bygas og 

flaskegas, som bruges til bunsenbrændere i 

laboratorierne. Om PN-MEK-112 af 2. de-

cember 2014, pkt. 11, har hun forklaret, at 

det var et problem, der forelå, før man 

overhovedet havde udført rørføringen. En-

treprenøren fandt problemet, idet hoved-

projektet viste, at ventiler kun kunne sidde 

over nedhængt loft. Det blev rettet inden 

udførelsen. Spørgsmålet om ændring af 

plantegninger og 3D-model for propangas, 

fordi rørføringer op gennem foyer var uhen-

sigtsmæssig, som er omtalt i PN-MEK-112, 

har intet med sagens problem at gøre.  

Om de fejlagtigt monterede afgreningsven-

tiler, som er sagens problem i PN-MEK-236 

af 7. maj 2015 har hun forklaret, at UR's 

tilsyn konstaterede, at ventilerne var mon-

teret forkert, og entreprenøren forklarede 

hertil, at de havde fået at vide, at der ikke 

skulle være nedhængte lofter. Det var ikke 

UR, der havde meddelt dette til entreprenø-

ren. Der forelå således en udførelsesfejl. 

Man ønskede ikke at afhjælpe fejlen ved at 

bøje røret ned under loftet til ventilen. 

UR-V6 har forklaret bl.a., at han er uddan-

net el-installatør. Han er i dag ansat i UR 

som seniorkonsulent. Han var på sagen fra 

ca. efteråret 2014 til efteråret 2017. Han 

arbejdede som almindelig projektarbejder 

på projektet, og han refererede til … i el-af-

delingen. Han arbejdede med projektop-

følgning, og i starten var det AV- projektet, 

der skulle indarbejdes i projektet. For så 

vidt angår PN- EL-194 har han forklaret, at 

vedrørende mellem mødelokaler gik æn-

dringen i projektnotatet ud på, at styringen 

af projektoren i loftet blev ændret fra en 

styring på væggen, X84, til en styring via 

en gulvboks, X89.  

Gulvboksen indeholdt stik m.m., og styrin-

gen af AV gennem denne skete ved, at der 

blev placeret en AV-controller på bordet, 

som blev tilsluttet gulvboksen. Fra gulvbok-

sen blev der ført kabler i rør under gulvet 

frem til enheden. …, der var ansat i virk-

somheden [AV-konsulentfirma], var bruger-

nes AV- indretningskonsulent. … lagde op til 

den nævnte ændring med flytning af styrin-

gen til en gulvboks. Styringen på væggen 

indebar, at der ville komme synlige installa-

tioner langs gulvet. Hvis man havde accep-

teret dette, ville ændringen ikke være nød-

vendiggjort af el-tekniske grunde.  

Når X89 ikke fremgår af den symbolforkla-

ring, som er fremlagt, skyldes det, at der er 

tale om en forældet udgave af symbolfor-

klaringen. Vedrørende store mødelokaler 

gik ændringen i projektnotatet ud på, at 

projektorer i loftet, X82, ændredes til AV-

skærme på væggen. Endvidere udgik lær-

red og højttalere på væggen, X83. Denne 

ændring blev gennemført i flere trin, som 

fremgår af oversigten over 6 revisioner på 

tegning nr. 751-07-T-E-3X-1-301 6 med re-

vision 6 dateret den 

13. november 2015. Revision 1 dateret 10. 

januar 2014 mener han er identisk med 

indholdet af udbudsprojektet. Denne viser 

en løsning i de store mødelokaler med et 

lærred og højttalere på væggen. Dette er 

således inden de ændringer af indretningen 

af de store mødelokaler, som han blev be-

kendt med. Revision 2 dateret 

24. november 2014 viser den samme ind-

retning og her er anført en note om »Mang-

ler AV afklaring«, hvilket er udtryk for, at 

UR vidste, at der ville komme ændringer, 

men at man på dette tidspunkt endnu ikke 

vidste, hvilke ændringer der blev tale om. 

Revision 3 dateret 4. februar 2015 viser 

nogle ændringer, der fulgte af skitser, som 

han modtog fra AV-leverandøren. Disse 

ændringer blev ikke beskrevet i et projekt-

notat. I henhold til en skitse fra AV- leve-

randøren uploadet den 3. juni 2015 gik 

man væk fra en projektor i loftet og ville i 

stedet have LED skærme på væggen. Han 

kender ikke baggrunden for denne ændring. 
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Han modtog blot instruks om ændringen fra 

[AV-konsulentfirma], og han går ud fra, at 

det var på baggrund af en dialog, som [AV-

konsulentfirma] havde haft med brugerne. 

Skitsen af 3. juni 2015 svarer til udførelsen 

vist i revision 6 dateret 13. november 2015 

og til ændringen vist i PN- EL-194 vedrø-

rende de store mødelokaler.  

Ændringerne var ikke el-teknisk nødven-

dige, men brugerne ville ikke have synlige 

installationer langs gulvet. Om aftaleseddel 

nr. 229 af 19. oktober 2016 har han forkla-

ret, at han ikke ved, hvorfor aftalesedlen 

først er dateret den 19. oktober 2016. Det 

er ham, der har skrevet påtegningen med 

rød skrift. I denne kommentar gav han ud-

tryk for, at han betvivlede, at [el-entrepre-

nør] havde udført det krævede. Han mente, 

at der allerede var installationer i udbuds-

projektet, som burde være fradraget. End-

videre mente han, at prisen var for høj. De 

installationer, som var udgået, og som 

burde være fradraget, kunne ikke fuldt ud 

opveje prisen for ændringerne. Der ville 

være en tillægspris, men den var ikke så 

stor, som krævet for alle ændringerne. 

5. Procedure 

Generelt 

BH har anført bl.a., at BH's krav under ho-

vedsagen i alt væsentligt bygger på, at der 

er projektmangler. BH er enig i, at man 

som udgangspunkt skal godtgøre, at der fo-

religger en mangel. Under hele byggesagen 

blev der udstedt ca. 2.100 projektnotater. 

Under hovedsagen har BH gjort gældende, 

at 1.270 af disse projektnotater dækker 

over projektmangler. Heraf har BH under 

denne aftalte delforhandling udvalgt 10 

projektnotater til behandling, og TR har ud-

valgt 10 projektnotater, som af BH blev 

nedsat til 8, fordi det var BH's opfattelse, at 

2 af de 10, som TR udvalgte, ikke var om-

fattet af de 1.270, hvor BH gør projekt-

mangler gældende. Aftalen mellem par-

terne er en standard ABR 89-situation. ABR 

89 har ingen definition af mangelsbegrebet, 

men der kan henvises til de nye bestem-

melser i § 42, jf. § 9, i ABR 18, som ikke 

direkte er gældende for sagen, men som er 

en kodifikation af den forud gældende ret, 

der gælder for sagen.  

Det fremgår af aftalen mellem BH og TR, at 

arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med AB 92, og det følger heraf, at TR's 

ydelse skal opfylde samme krav, som gæl-

der for kravene til bygherrens levering af 

udbudsmateriale til entreprenørerne efter 

AB 92 § 2, stk. 2. Det må derfor lægges til 

grund, at TR's hovedprojekt skal være en-

tydigt og således udformet, at der er klar-

hed over entreprenørernes ydelser og ind-

hold. Hovedprojektet skal fastlægge entre-

prenørernes opgave entydigt og med en de-

taljeringsgrad, så det kan danne grundlag 

for udførelsen. Hvis der er et problem i ho-

vedprojektet, må TR løse det med et pro-

jektnotat. BH har det udgangspunkt, at hvis 

en entreprenør har brug for en anvisning i 

form af et projektnotat, må det være ud-

tryk for, at han ikke har fået den anvisning, 

han skal have, i hovedprojektet. Entrepre-

nøren har i så fald ikke fået den vejledning, 

som han burde have fået fra TR. Det er TR, 

der udgiver et projektnotat, og det er der-

for TR, der har indsigten m.h.t. årsagen til 

udstedelsen af projektnotatet. TR er den 

nærmeste til at forklare årsagen. Tavshed 

om årsagen fra TR's side kan ikke føre til 

fritagelse for ansvar, hvis BH sandsynliggør, 

at der ikke er fremsat ønsker om ændringer 

fra bygherre eller brugeres side. Så må 

man gå ud fra, at der foreligger en projekt-

mangel. 

Efter ABR 89 punkt. 6.2.1. er rådgiveren 

ansvarlig efter dansk rets almindelige er-

statningsregler for fejl og forglemmelser 

ved opgavens løsning. Da der er tale om et 

kontraktansvar, betyder det, at ansvarsnor-

men er culpa med omvendt bevisbyrde, et 

præsumptionsansvar. 

TR og UR har gjort gældende, at der gælder 

en generel tålegrænse i en byggesag som 

den foreliggende, og at alle de 18 udvalgte 
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projektnotater ligger under en sådan tåle-

grænse. BH er enig i, at der efter praksis er 

et område for efterfølgende projektanvis-

ninger, som falder uden for mangelsbegre-

bet, for så vidt angår visse arbejder, hvor 

det er sædvanligt og fornuftigt, at anvisnin-

gen først foretages efterfølgende.  

BH har imidlertid bestridt, at der skulle 

gælde en generel tålegrænse eller form for 

bagatelgrænse, fordi et byggeri, som i den 

foreliggende sag, er et stort komplekst byg-

geri. Der er ikke mulighed for ansvarsfrihed 

for fejl, blot fordi et byggeri er stort og 

komplekst. En bygherre, der opfører et 

stort og komplekst byggeri, har samme 

krav på fejlfri ydelse fra sin rådgiver som 

alle andre. 

TR og UR har gjort gældende, at udbuddet 

med mange fagentrepriser og udskudte ud-

bud var en væsentlig årsag til udstedelsen 

af projektnotaterne. BH har anført hertil, at 

TR og UR ikke har godtgjort, at disse for-

hold skulle være ansvarsfritagende for dem. 

TR og UR har heller ikke godtgjort, at de 

har gjort indsigelse mod denne udbudsstra-

tegi under byggesagen. 

Der er ingen holdepunkter for, at det skulle 

kunne lægges til grund, eller at der overho-

vedet skulle være en mistanke om, at BH 

ikke har betalt de krav fra entreprenørerne, 

som gøres gældende over for TR i denne 

sag. BH er en offentlig myndighed, som 

selvfølgelig har betalt de krav, som følger 

af de aftalesedler, der gøres gældende un-

der sagen. TR havde selv adgang til økono-

misystemet, hvori man kunne følge betalin-

gerne. BH har tidligere fremsendt de under-

liggende timesedler til TR.  

Der er intet grundlag for at tilsidesætte af-

talesedlerne. TR har ikke ved syn og skøn 

godtgjort, at de betalte krav fra entrepre-

nørerne skulle være for store eller urime-

lige. Ingen af de fremlagte aftalesedler er 

omfattet af forlig med entreprenørerne. 

TR har anført bl.a., at under byggesagen 

blev projektnotater anvendt som et gene-

relt instrument for kommunikation mellem 

TR og entreprenørerne. Årsagerne til udste-

delse af et projektnotat var mangfoldige og 

vidt forskellige, og den årsag, at et projekt-

notat skulle udbedre en fejl i projektet, var 

således kun én årsag blandt mange mulige 

årsager, herunder at BH/[bruger] efterføl-

gende fremsatte ønske om en ændret udfø-

relse. Det er således grundlæggende for-

kert, når BH tager udgangspunkt i, at der 

må formodes at ligge en projektfejl bag ud-

stedelsen af et projektnotat, og det er for-

kert, at BH antager, at TR derfor har bevis-

byrden for, at årsagen til et projektnotat 

ikke var en projektfejl.  

I overensstemmelse med det helt sædvan-

lige udgangspunkt i dansk ret har BH bevis-

byrden for, at der foreligger de mangler, 

som man vil påberåbe sig. Den årsag, som 

skriftligt var anført i projektnotaterne, 

tjente alene til at give entreprenøren en 

vejledning om den tekniske baggrund for 

projektnotatet til brug for hans udførelse. 

Den angav ofte ikke den bagvedliggende 

sagsmæssige baggrund. TR har medgivet, 

at der er udstedt et relativt højt antal pro-

jektnotater i denne byggesag.  

En væsentlig årsag hertil var den udbuds-

strategi, der var valgt, med forskudte ud-

bud, hvilket nødvendiggjorde efterfølgende 

projektopfølgninger, efterhånden som de 

senere udbudte entrepriser kom på plads. 

De forskudte udbud indebar en større kom-

pleksitet med behov for bagudrettet koordi-

nering. En anden årsag til det relativt høje 

antal projektnotater var, at BH i mange til-

fælde krævede, at én ændring blev beskre-

vet i flere selvstændige projektnotater, idet 

der skulle udarbejdes ét projektnotat for 

hver entreprenør, der var involveret i den 

pågældende ændring, og ét projektnotat for 

hver etage, hvor den pågældende entrepre-

nør arbejdede. 
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Under et så stort og kompliceret byggeri er 

det uundgåeligt, at der skal ske projekttil-

retninger og projekttilpasninger. Der gæl-

der en tålegrænse, hvor det i voldgiftsprak-

sis er accepteret, at sådanne tilretninger og 

tilpasninger ikke er ansvarspådragende for 

rådgiveren. TR har gjort gældende, at BH 

for alle de 18 udvalgte projektnotater ikke 

har godtgjort, at der foreligger en ændring 

ud over en sådan tålegrænse. 

BH har ikke dokumenteret, at man har be-

talt de fremlagte aftalesedler, og BH har 

ikke dokumenteret, på hvilket grundlag BH 

skønsmæssigt har ansat sit tab. BH har 

derfor ikke godtgjort, at BH har lidt de tab, 

som gøres gældende under sagen. 

UR har anført bl.a., at udgangspunktet er, 

at BH som bygherre efter en ligefrem bevis-

byrde har bevisbyrden for, at projektet er 

mangelfuldt. Det kan også ses af ABR 18 § 

42, som er en kodifikation af forud gæl-

dende ret. 

I store og komplekse byggerier gælder der 

en tålegrænse, således at projektændringer 

under tålegrænsen ikke er ansvarspådrag-

ende for rådgiveren. I denne sag er der 

endvidere en videre ramme for projektop-

følgning, fordi der har være en hel usæd-

vanlig omfattende, langvarig og intens bru-

gerdialog. Det er også karakteristisk for 

denne byggesag, at der har været mange 

interessenter involveret, hvilket ligeledes 

må føre til, at der må være plads til pro-

jektrettelser. Trods opfordringer hertil har 

BH ikke fremlagt fakturaer eller dokumen-

tation for betaling af de udgifter, som BH 

gør gældende. Det fremgår af bevisførel-

sen, at der er indgået samlede forlig eller 

»afhandlinger« mellem BH og entreprenø-

rer. BH har ikke godtgjort, at man har be-

talt de udgifter, som gøres gældende under 

sagen, og på baggrund heraf har BH ikke 

godtgjort at have lidt tab. 

Projektnotaterne 

PN-MEK-442 og PN-EL-377 - iltalarmer 

BH har anført, at der foreligger en projekt-

mangel for alle de 6 rum, der er omfattet af 

PN-MEK-442. [bruger] bad om iltalarmer i 

alle rummene, og det er ikke ansvarsfrita-

gende for TR, hvis dette ikke er anført i 

dRofus. Det var også en mangel i projektet, 

at der ikke var anført et trafiklys ved den 

dør nr. 2, som blev konstateret i rum 09-

01-49. 

TR har henholdt sig til det, som UR har an-

ført. 

UR har anført, at det anerkendes, at der 

ved en forglemmelse ikke var indarbejdet 

iltalarmer i hovedprojektet for rum nr. 07-

2-149A, 07-7-145A og 07-07-154B. For så 

vidt angår rum nr. 07-5-152A har UR gjort 

gældende, at BH ikke har godtgjort, at der 

skulle have været iltalarm. Tilføjelsen af et 

ønske om iltalarm i rum nr. 07-5- 152A 

kom først ind i rev. 1 af PN-MEK-442 ud-

sendt den 4. oktober 2016. For så vidt an-

går rum nr. 09-01-49 og nr. 09-01-61 har 

UR gjort gældende, at BH ikke har godt-

gjort, at der var nogle manglende advar-

selsinstallationer, der burde være indarbej-

det i projektet. Installation af disse advar-

selsfunktioner var et efterfølgende bruger-

ønske. Udgiften til rummene nr. 07-5-152A, 

09-01-49 og 09-01-61 skal derfor fratræk-

kes i BH's tabsopgørelse. Aftalesedlerne nr. 

361 af 14. september 2016, nr. 411 af 13. 

oktober 

2016, nr. 674 af 23. december 2016 og nr. 

44 af 26. januar 2017 

skal under alle omstændigheder fratræk-

kes, da de ikke angår spørgsmålet om de 

oversete iltalarmer. Det udligner tabet på 

39.000 kr. BH har ikke ført bevis for et om-

bygningstab. For så vidt angår PN-EL-377 

har UR anerkendt, at det var en projekt-

mangel, at der ikke var projekteret strøm-

forsyning til ilt-alarmer i de tre rum, hvor 

UR anerkender, at der burde have været il-

talarmer. Der er byggeri for pengene, og 

BH har ikke dokumenteret et ombygning-

stab. 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 487 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

PN-EL-322 - ADK på døre 

BH har anført, at problemet vedrørende 

dette projektnotat hovedsagelig angår dø-

rene til kantinen, men der manglede også 

ADK på andre døre i bygningen. Det frem-

gik af Designmanualen til projektforslaget, 

at der skulle være ADK på alle døre ud til 

det fri. Dørene fra kantinen og de øvrige 

omtvistede døre gik ud til det fri, og der 

skulle derfor også have været ADK på 

disse. Der er intet grundlag for, at BH/[bru-

ger] efterfølgende har indgået en aftale om 

at fravige dette. TR har heller ikke godt-

gjort, at BH-V6 har indgået en aftale om at 

undlade ADK på kantinedørene. Den oprin-

delige aftale om ADK på dørene indgået 

mellem BH og TR kan ikke ændres eller fra-

viges blot ved, at TR sender en mail til en 

brugergruppe vedlagt et projektmateriale, 

som ikke lever op til denne aftale, med øn-

ske om brugergruppens bemærkninger til 

materialet. Brugergruppen kan ikke god-

kende alle tegninger fra TR, og TR kunne 

ikke have en forventning om, at brugerne 

ville gennemgå alle plantegningerne. 

TR har anført, at TR er enig i, at det i pro-

jektforslaget var anført, at der skulle være 

ADK på alle udvendige døre. I tegningerne i 

hovedprojektet var der 14 døre fra kantinen 

ud til terrassen, og her var der imidlertid 

ikke angivet ADK på en eneste af disse. BH 

må derfor efter projektforslaget have til-

sluttet sig, at der ikke skulle være ADK på 

dørene fra kantinen. Efter forklaringerne 

må det lægges til grund, at BH-V6 var enig 

i, at der ikke skulle være ADK på kantine-

dørene, og det støttes af, at han ikke rea-

gerede, da UR sendte tegninger til hans 

godkendelse, hvorpå der ikke var markeret 

ADK på dørene. 

UR har anført, at der var en efterfølgende 

brugerdialog, som ændrede ved, at det op-

rindelig var planen, at der skulle være ADK 

på dørene ud fra kantinen. Det fremgår af 

UR-V1's forklaring, at BH-V6 meddelte, at 

der ikke skulle være ADK på dørene ud til 

terrassen. Endvidere har BH-V6 stiltiende 

godkendt dette ved ikke at reagere på mai-

len fra UR-V1 til BH-V6 og andre, hvormed 

UR- V1 sendte tegninger uden angivelse af 

ADK på dørene. BH har ikke påvist et tab 

som følge af dette forhold. UR har herved 

henvist til, at PN-EL-322 rev. 4 angik meget 

andet, herunder standere, end de 6 døre ud 

fra kantinen, som skulle forsynes med ADK. 

Udgiften, der følger af PN-EL-322, kan såle-

des ikke sammenlignes med og fradrages i 

skønserklæringens vurdering af, hvad pri-

sen på ADK på 6 døre ville være. 

PN-MEK-544 - ventilation for logistik og fry-

sedepoter 

BH har henvist til, at UR har anerkendt, at 

der foreligger en projekteringsmangel. 

TR har henholdt sig til det, som UR har an-

ført. 

UR har anført, at det anerkendes, at æn-

dringerne i henhold til PN- MEK-544 burde 

være indarbejdet i det oprindelige udbuds-

materiale for VVS-projektet. BH har ikke 

dokumenteret tab som følge heraf. BH har 

heller ikke dokumenteret et ombygning-

stab. Ifølge skønsmændenes besvarelse er 

der under alle omstændigheder grundlag 

for at reducere det krævede tab med 

385.000 kr. 

PN-ARK-338, PN-ARK-374 og PN-ARK-525 - 

skrå lysninger mellem vindueskarme og be-

tonvægge og lukning af false 

BH har anført, at den grundlæggende årsag 

til, at disse projektnotater måtte udstedes, 

var, at der ved en fejl manglede false i pro-

jektet til mureren. Det var culpøst af TR, at 

der var denne fejl i projektet. 

TR har anført, at TR er enig i, at falsene 

blev glemt i tegningerne til mureentrepri-

sen. Den eneste følge af de glemte false 

var, at der skulle monteres lige lysningspla-

der. I økonomisk henseende går det lige op 

med, at falsene ikke var med i murerentre-

prisen, og der er derfor intet tab for BH 

som følge af de glemte false. Derudover 
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skete der det, at råhusentreprenøren … ud-

førte grimme støbninger. Derfor måtte [fa-

cadeentreprenør] i stedet producere vindu-

erne efter de teoretiske mål med større to-

lerancer, hvilket betød, at man måtte bruge 

temmelig store beslag. For at skjule besla-

gene, som krævet i beskrivelsen, kom udfø-

relsen til at se ud, som sket, idet de skrå 

lysninger blev foreslået for at give mere 

lysindfald, hvilket BH var enig i. Beslagene 

var således ikke en følge af de manglende 

false, men en følge af dårlig støbning af rå-

huset. Endelig var der et spørgsmål om ma-

ling, som var en følge af, at [bruger] skif-

tede mening til, at der skulle males, selv 

om det efter projektet skulle have været 

støvbundet. Som følge heraf måtte lysnin-

gerne også males. Der foreligger samlet så-

ledes ikke noget ansvarspådragende forhold 

for TR. 

PN-MEK-477 overflødige kondensvagter og 

manglende inkubatorer 

BH har for så vidt angår kondensvagter an-

ført, at UR har anerkendt, at der ikke skulle 

have været kondensvagter i projektet. 

Ifølge UR var det ikke nødvendigt at fjerne 

de kabler, der var blevet 

»døde« efter fjernelsen af kondensvag-

terne, men BH havde krav på, at der ikke 

fra starten lå overflødige og »døde« kompo-

nenter oven over lofterne. Dette gælder, 

uanset at BH senere gik med til at lade de 

»døde« kabler ligge, efter at BH havde 

modtaget en detaljeret beskrivelse af, hvor 

de »døde« kabler lå. For så vidt angår inku-

batorer har BH anført, at der er enighed 

om, at der var projekteret for få inkubato-

rer. Tvisten angår spørgsmålet om, hvor 

stor denne fejl var. Der endte med at blive 

udført 163 inkubatorer, men der var udbudt 

52. TR må hæfte for denne difference på 

111 inkubatorer. TR har ikke godtgjort, at 

brugerne kun havde meldt 94 inkubatorer 

ind. Der er stor usikkerhed om de optællin-

ger, som UR har påberåbt sig, og der må 

derfor tages udgangspunkt i den udførte 

difference. UR har anerkendt, at der forelig-

ger en projekteringsfejl, og det må så være 

op til UR at godtgøre, at denne fejl er min-

dre end det antal på 163, som der vitterligt 

er udført i bygningen. 

TR har henholdt sig til det, som UR har an-

ført. 

UR har anført, at der er tale om 2 helt for-

skellige problemstillinger for så vidt angår 

kondensvagter og inkubatorer, navnlig ved-

rørende tabsopgørelsen, og voldgiftsretten 

bør behandle dem hver for sig. Der er dog 

et lille overløb, da nogle af de overflødige 

kabler blev brugt til inkubatorer. Vedrø-

rende kondensvagter har UR anført, at man 

ikke kan se, hvad det er for et tab, BH gør 

gældende, da BH blander økonomien for 

kondensvagter og inkubatorer sammen. UR 

foreslog at lægge kablerne døde, men BH 

valgte, at det hele skulle fjernes, hvilket var 

en helt usædvanlig og unødvendig handling 

frem for blot at lade kablerne ligge over lof-

tet. Der var ingen funktionel grund til at 

fjerne kablerne, og det er i strid med sæd-

vanlige betragtninger om en offergrænse at 

kræve dem fjernet. BH endte da også med 

at give UR ret i, at det ikke var nødvendigt 

at fjerne kablerne, hvilket UR havde sagt 

fra første færd. Vedrørende det krævede 

tab har UR anført, at tabsopgørelsen er for 

mangelfuld til at kunne være grundlag for 

et erstatningskrav. Den indeholder ikke en 

specifikation af de udgifter, der er afholdt 

specielt angående kondensvagterne, og der 

bør ske frifindelse på grund af manglende 

dokumentation. Under alle omstændigheder 

bør der ses bort fra aftalesedlerne nr. 309C 

af 23. november 2016 og nr. 372 af 14. 

september 2016, da disse angår tilførsel af 

andre kondensvagter, end dem sagen an-

går. Med hensyn til de øvrige aftalesedler 

har BH ikke ført bevis ved syn og skøn, og 

der er ikke 

  

angivet nogen forklaring om sammenhæn-

gen mellem disse og projektnotatet. Vedrø-
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rende inkubatorer har UR anført, at det an-

erkendes, at der var glemt ca. 42 inkubato-

rer i projektet, men det glemte antal inku-

batorer er langt fra de 111 inkubatorer, 

som BH hævder, at UR havde glemt. BH 

har ikke godtgjort, at der skulle have været 

projekteret 163 inkubatorer, og det er helt 

uklart, hvor tallet 163 stammer fra. UR har 

optalt, at der var ca. 90 i udbuddet. Vedrø-

rende det krævede tab har UR anført, at 

det er en glemt ydelse, og at der er byggeri 

for pengene. BH har ikke dokumenteret, at 

der et tab for ombygning, og tabsopgørel-

sen er for mangelfuld til at kunne danne 

grundlag for et erstatningskrav. Der er in-

gen årsagsforbindelse, fordi det under alle 

omstændigheder ville have været nødven-

digt at udføre disse ydelser som følge af, at 

BH ønskede en forøgelse af antallet af inku-

batorer. 

PN-EL-464 og PN-ARK-633 - OTV 

BH har henvist til, at UR har anerkendt, at 

der foreligger en projektmangel. 

TR har henholdt sig til det, som UR har an-

ført. 

UR har anført, at det anerkendes, at udsen-

delsen af projektnotaterne skyldtes en pro-

jekteringsfejl fra UR's side, idet OTV og 

brandsektionsadskillelsen på de omhand-

lede etager ikke var tilstrækkeligt koordine-

ret. 

PN-EL-142 - forsyningskabler til elevatorer 

BH har anført, at man medgiver, at det på 

baggrund af UR-V4's forklaring forekommer 

fornuftigt, at man valgte først at bore hul-

lerne efter støbningen af betonelementerne. 

I tilbudslisten var der imidlertid sat af til 

huller i denne størrelse med 750 kr. pr. hul 

i Ø 20-100 mm. Tilbudslisten kan ikke 

dække både lette vægge og tunge beton-

vægge. Tilbudslisten dækkede således kun 

huller i tunge betonvægge. 

TR har henholdt sig til det, som UR har an-

ført. 

UR har anført, at det ikke er en projekt-

mangel, at man venter med at anvise hul-

lerne til efter støbningen af betonelemen-

terne. BH har ikke godtgjort, at der mang-

lede en arbejdsbeskrivelse. 

PN-EL-145 - belysning af vindeltrappe 

BH har anført, at det fremgår af bilag 643, 

side 12, at der på vindeltrappen oprindelig 

var foreskrevet et lysarmatur af typen H. 

Side 27 er der foreskrevet et armatur af ty-

pen X i trapper i auditorier. Det fremgår af 

BH-V2's forklaring, at der i 2014 blev aftalt 

et kvalitetsløft, som bl.a. indebar, at mar-

keringslyset på vindeltrappen blev ændret 

til et armatur af typen X LSL 002. I PN- EL-

145 blev dette ændret til et armatur af ty-

pen SPOON tondo rund, idet det havde vist 

sig, at der ikke var plads til type X. Det 

fremgår også af påtegningen på aftalesed-

del nr. 161 af 28. august 2015, at der var 

et problem med pladsen. Der forelå således 

en mangel i projekteringen af kvalitetsløf-

tet, idet det ikke kunne lade sig gøre at ud-

føre ændringen efter kvalitetsløftet. 

TR har anført, at der ikke er tale om en 

projekteringsfejl. Man fik først kendskab til, 

at der ikke var plads til det armatur, der 

ønskedes ændret til, type X, da trappen var 

udført. Det var derfor nødvendigt i stedet at 

skifte til SPOON tondo rund, som der var 

plads til. Der er ikke tale om, at placeringen 

af armaturet blev ændret. Fejlen udspringer 

derfor af den ønskede ændring. 

UR har anført, at BH ikke har ført bevis for, 

at der manglede plads til det armatur, der 

blev indført som led i et kvalitetsløft. Sær-

ligt i forhold til TR har UR anført, at det for-

hold, at UR har udstedt et projektnotat, 

ikke viser, at der er tale om en ingeniørfejl. 

PN-EL-194 - ny indretning af mødelokaler 

BH har anført, at det fremgår af BH-V5's 

forklaring, at problemet med indretningen 

af de store mødelokaler var, at der skulle 

være 2 skærme, så der kunne gennemføres 

en videokonference i rummet, men der var 
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kun vist 1 lærred i projektet. Da dette blev 

rettet til 2 lærreder, var det ekstra lærred 

placeret foran en glasvæg, hvilket 

  

blev afvist af arkitekterne af æstetiske 

grunde. Det endte herefter med en indret-

ning med 2 LED-skærme, hvilket var i over-

ensstemmelse med registreringen i dRofus. 

I indretningen af mellem mødelokaler var 

problemet, at der var projekteret en løsning 

med en videoskærm på væggen bag ryggen 

på nogle af deltagerne i et møde i rummet, 

hvilket ikke var hensigtsmæssigt. Det blev 

ændret til, at der blev placeret et lærred på 

en anden væg. Der var således mangler i 

projektet. Det anerkendes, at leveringen af 

selve AV-udstyret var en bygherreleve-

rance, men problemet var forsyningerne til 

udstyret. 

TR har anført, at leveringen af AV-udstyr til 

mødelokalerne var en bygherreleverance. 

BH antog sin egen indregningskonsulent, og 

TR var ikke ansvarlig herfor. Projektnotatet 

indeholdt de ændringer, der var en følge af, 

at AV-leverandøren senere kom på banen, 

som ønsket af BH. Under alle omstændig-

heder må det afvises, at BH har dokumen-

teret et tab. BH har helt uden nærmere for-

klaring blot skønnet, at tabet er 50 % af 

BH's omkostninger, hvilket ikke kan danne 

grundlag for et erstatningskrav. 

UR har principalt anført, at voldgiftsretten 

bør frifinde for dette projektnotat allerede, 

fordi BH ikke har fremført nogen bevisfø-

relse til støtte for, at der foreligger en man-

gel. Af hensyn til delafgørelsens betydning 

for vurderingen af de resterende forhold i 

hovedsagen er det principielt vigtigt, at 

voldgiftsretten frifinder med denne begrun-

delse i et tilfælde, hvor BH ikke er kommet 

med en bevisførelse. BH har således ikke 

fremlagt nogen dokumentation for det for-

hold, som BH-V5 har forklaret om, hvoref-

ter der skulle have været 2 skærme i store 

mødelokaler, men at der kun var vist 1 lær-

red i projektet. Det kan ikke være op til TR 

og UR, at de skal præstere en modbevisfø-

relse. Subsidiært har UR anført, at der er 

tale om bygherreleverance, som først kom i 

spil, da AV- leverandøren var kommet ind i 

billedet i 2015. Der er ikke noget ansvars-

pådragende for UR heri. Vedrørende det 

tab, som BH har gjort gældende, har UR 

principalt anført, at der i så fald er tale om 

en glemt ydelse, men BH har ikke ført no-

get bevis herfor. BH har ikke oplyst en for-

klaring på et eventuelt ombygningstab. 

Voldgiftsrettens tekniske dommere kan ikke 

basere et skøn over tabet på den blå luft. 

Subsidiært har UR anført, at det følger af 

UR- V6's forklaring, at der ikke er foretaget 

fradrag for modgående ydelser. 

PN-MEK-236 - propanventiler på etageaf-

grening til niveau 2 og 3 

BH har anført, at det var en mangel, at 3D-

modellen ikke blev opdateret for alle eta-

gerne. 

TR henholdt sig til det, som UR har anført. 

UR har anført, at BH ikke har ført bevis for 

en mangel i projektet. Det er ikke en pro-

jektmangel, at 3D-modellen ikke blev opda-

teret. BH har ikke påvist noget aftalegrund-

lag om en forpligtelse for TR til løbende op-

datering af 3D-modellen. BH har heller ikke 

påvist, at en manglende løbende opdatering 

skulle være i strid med gældende normer. 

PN-ARK-155 og PN-ARK-173 - justering af 

porebetonvæg i kerne #1 

BH har anført, at det var en mangel, at TR 

ikke rettede projektet, før 5-8 måneder ef-

ter, at lamellerne var blevet fjernet. Den 

ændring, der blev foretaget under udførel-

sen, burde have ført TR til, at der blev ud-

arbejdet konsekvensrettelser i projektet, så 

det blev retvisende. Da dette ikke skete, 

blev det nødvendigt at udstede projektnota-

terne med en rettelse af porebetonvæggen, 

hvilket er en mangel. 

TR har anført, at BH har misforstået, hvor-

når beslutningen om, at lamellerne skulle 

udgå, blev truffet. I første omfang blev det 
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besluttet, at projektet skulle ændres til en 

udførelse med billigere lameller, hvilket ses 

af arbejdsbeskrivelsen dateret 12. decem-

ber 

  

2013. Ved udstedelsen af PN-ARK-017 revi-

deret den 11. juli 2014 udgik lamellerne 

helt. Denne besparelse blev først besluttet 

af BH efter udbud, og TR kunne derfor ikke 

indarbejde ændringen inden udbuddet af 

den ændrede udførelse med den billigere 

lameltype. Der er således ikke en mangel i 

projektet - heller ikke i omprojekteringen 

med den billigere lameltype. PN-ARK-173 er 

udtryk for en yderligere konsekvens af den 

besparelse, som BH valgte i PN-ARK-017. 

Efter besparelsen fremstod væggen i trap-

perummet ubehandlet. Væggen kunne have 

været efterladt støvbundet, men BH valgte 

af æstetiske årsager, at væggen skulle ma-

lerbehandles. 

PN-ARK-529 - blybånd i auditorier 

BH har anført, at der skulle have været bly-

bånd i mørklægningsgardinerne i auditori-

erne i det oprindelige projekt. Det er ikke 

en ændring, der er kommet til senere. 

TR har anført, at det følger af selve ordly-

den i projektnotatet, at der er tale om et 

»tilkøb«. Det fremgår også af mailkorre-

spondancen mellem bl.a. bygherrerådgive-

ren og TR. Der var tale om et ønske fra BH, 

som blev fremsat efter udbuddet, og BH har 

ikke dokumenteret, at den mørklægnings-

grad, som var fastsat i projektet, ikke var 

tilstrækkelig. Hvis problemet var, at den 

fastsatte præcise mørklægningsgrad ikke 

blev overholdt, måtte BH have krævet en 

ny leverance fra leverandøren. 

PN-ARK-280 - hærdede glasplader mellem 

inventar og mørklægningsgardiner 

BH har anført, at principperne for mørklæg-

ning blev ændret allerede i juli 2014. Først i 

april 2015 blev glaspladerne tilføjet, hvilket 

beror på, at der fejlagtigt ikke var foretaget 

konsekvensrettelser i projektet. Det er en 

ansvarspådragende mangel. 

TR har anført, at BH oprindelig ønskede en 

individuel mørklægning, hvilket blev indar-

bejdet i projektet. Først efter udbuddet blev 

det afklaret, at brugerne ønskede en anden 

løsning, hvilket BH var bekendt med. Efter-

følgende ønskede brugerne monteret en 

glasplade i tilknytning til den ændrede løs-

ning. Der foreligger derfor ikke en projekt-

mangel. 

6. Voldgiftsrettens bemærk-

ninger og resultat 

Generelt 

Denne sag er en delafgørelse, hvor par-

terne har udvalgt 18 projektnotater, som 

hævdes at være udtryk for mangler i TR og 

UR's projekt, ud af 1.270 projektnotater, 

som påberåbes i hovedsagen. I hovedsagen 

har BH rejst et erstatningskrav mod TR på 

ca. 400 mio. kr., og dette krav har TR del-

vist videreført over for UR. Hertil kommer 

krav om tilbagebetaling af honorar m.m. Af 

de ca. 400 mio. kr. har BH under den ud-

skilte sag nedlagt påstand om anerkendelse 

af BH's erstatningsberettigede tab på i alt 

4.378.493,10 kr. ekskl. moms. Alle tre par-

ter har under hovedforhandlingen anmodet 

voldgiftsretten om, om muligt, at angive 

nogle generelle retningslinjer for, hvordan 

voldgiftsretten vil bedømme krav, som er 

fremsat under hovedsagen med udgangs-

punkt i de krav, der er udvalgt til prøvelse 

under den udskilte sag. Parterne har herved 

henvist til, at der er risiko for, at de må 

imødese et årelangt forløb, der vil være 

særdeles tids- og omkostningskrævende, 

med tvist om de krav, der knytter sig til de 

resterende 1.252 projektnotater i hovedsa-

gen. Parterne har anført, at det derfor vil 

være særdeles hensigtsmæssigt for at nå til 

en nogenlunde overskuelig behandling af 

den resterende sag, hvis voldgiftsretten har 

mulighed for at angive sådanne generelle 

retningslinjer for bedømmelsen, som kan 
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danne grundlag for parternes fortsatte drøf-

telser og eventuelle tilskæring af den reste-

rende sag. 

På den baggrund udtaler voldgiftsretten føl-

gende: 

  

I overensstemmelse med dansk rets almin-

delige regler påhviler det BH at godtgøre, at 

der foreligger de mangler ved projektet, 

som BH gør gældende under sagen. Til 

godtgørelse heraf har BH i første række 

henvist til, at der må gælde en formodning 

for, at når TR fandt anledning til at præci-

sere eller korrigere projektet i form af ud-

sendelse af et projektnotat, så kan det ta-

ges som et bevis for, at projektet ikke var 

tilstrækkeligt entydigt med en tilstrækkelig 

klarhed over entreprenørernes ydelser og 

indhold. BH har anført, at det dermed som 

udgangspunkt er godtgjort, at projektet er 

mangelfuldt på det pågældende punkt, og 

at det så må være op til TR at fremkomme 

med en modgående bevisførelse for at 

godtgøre, at der ikke forelå en mangel. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at projektnotater under denne byg-

gesag blev brugt som et instrument til al-

mindelig kommunikation mellem TR og en-

treprenørerne. Der kunne være mange for-

skellige årsager til udsendelse af et projekt-

notat. Årsagen kunne f.eks. både være, at 

der var deciderede forglemmelser i projek-

tet, at projektet ikke var tilstrækkeligt en-

tydigt til, at entreprenøren med sikkerhed 

kunne se, hvordan udførelsen skulle være, 

og at BH eller [bruger] efter projektets ud-

arbejdelse havde yderligere ønsker eller øn-

sker om ændringer i forhold til det projek-

terede. Herefter finder voldgiftsretten, at 

udsendelsen af et projektnotat ikke i sig 

selv alene godtgør, at projektet var man-

gelfuldt på det pågældende punkt. 

I flere tilfælde vil bevisførelsen ikke have 

skabt fuld klarhed om årsagen til udsendel-

sen af et projektnotat, og i så fald må vur-

deringen af, om der foreligger en mangel, 

afgøres på grundlag af overvejelser om, 

hvem bevisbyrden påhviler. Ved fastlæggel-

sen af, hvem bevisbyrden påhviler, finder 

voldgiftsretten, at der må lægges betydelig 

vægt på parternes muligheder for at føre et 

bevis, og parternes muligheder for og sæd-

vanlig skik og brug med hensyn til at sikre 

sig bevis. 

Som et generelt udgangspunkt for vold-

giftsrettens vurdering af bevisbyrden finder 

voldgiftsretten herefter, at det indlednings-

vis må påhvile BH at sandsynliggøre, at 

man ikke fra BH/[bruger]s side efterføl-

gende har fremsat nye eller ændrede øn-

sker i forhold til projektet. Da en sådan be-

visførelse vedrører et negativt forhold, fin-

der voldgiftsretten, at der som udgangs-

punkt ikke kan stilles et højere beviskrav 

end sandsynliggørelse. Hvis BH sandsynlig-

gør, at der ikke foreligger nye eller æn-

drede ønsker, finder voldgiftsretten, at det 

påhviler TR at godtgøre, at årsagen til ud-

stedelse af et projektnotat var en anden 

end en egentlig fejl eller forglemmelse i 

projektet. Voldgiftsretten lægger herved 

vægt på, at TR, som var udsteder af pro-

jektnotaterne, var de nærmeste til at sikre 

sig, at det i forbindelse med udstedelsen 

blev registreret, hvad der var den sags-

mæssige årsag til, at det var nødvendigt at 

udstede det pågældende projektnotat. 

TR og UR har anført, at der i et så stort og 

kompliceret byggeri som i den foreliggende 

sag gælder en generel tålegrænse, således 

at der er et ansvarsfrit område under en vis 

tærskelværdi, hvor bygherren uden ansvar 

for rådgiverne må acceptere, at der sker til-

retninger og tilpasninger af projektet, mens 

byggeriet skrider frem. TR og UR har an-

ført, at de mangler, som påberåbes af BH 

for de udvalgte projektnotater, både hver 

for sig og tilsammen ligger inden for den 

grænse for projektmangler, som en byg-

herre må tåle i et stort og komplekst pro-

jekt. 
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Voldgiftsretten finder, at det ved et byggeri 

af en størrelse og kompleksitet som det fo-

religgende er sædvanligt, at visse typer af 

arbejder anvises af rådgiverne og udføres 

som ekstraarbejder i takt med, at behovet 

konstateres. I et vist omfang kan der såle-

des for visse typer af arbejder ske efterføl-

gende projekttilretninger og projekttilpas-

ninger uden ansvar for rådgiverne, selv om 

det teoretisk ville have været muligt at be-

skrive arbejdet allerede i projektet. 

  

Voldgiftsretten finder imidlertid, at der ikke 

gælder en generel tålegrænse i den for-

stand, at enhver projekttilretning eller ef-

terfølgende ændring af projektet under en 

vis beløbsmæssig værdi ikke skal anses for 

en projektmangel. Der er ikke et generelt 

mangelfrit område for projektfejl under en 

vis beløbsmæssig grænse, hverken for hver 

fejl for sig eller for den samlede værdi af 

projektfejl i et byggeri. Dog finder voldgifts-

retten, at der efter voldgiftspraksis ikke på-

lægges rådgivere ansvar for fejl, der er 

rene bagateller. 

TR og UR har anført, at udstedelsen af 

nogle af de udvalgte projektnotater skyld-

tes den udbudsstrategi, som BH havde 

valgt, og som indebar, at fagentrepriserne 

blev udbudt og aftalt forskudt over en peri-

ode på mere end tre og et halvt år. Vold-

giftsretten finder, at TR og UR ikke for no-

gen af de udvalgte projektnotaters vedkom-

mende har godtgjort, at udbudsstrategien 

bør føre til ansvarsfrihed for dem af årsa-

ger, som de ikke burde have forudset ved 

hovedprojektets udarbejdelse. 

TR og UR har som et generelt synspunkt 

anført, at alle BH's erstatningskrav under 

alle omstændigheder bør afvises, fordi BH 

ikke har dokumenteret, at man faktisk har 

betalt de beløb til entreprenørerne, som gø-

res gældende under sagen i henhold til de 

fremlagte aftalesedler fra entreprenørerne. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at BH, som er en offentlig myndig-

hed, har betalt alle entreprenørers krav i 

forbindelse med byggesagen, og at BH så-

ledes har haft en udgift svarende til de af-

talesedler, som er fremlagt. I den forbin-

delse har voldgiftsretten ikke fundet det 

godtgjort, at der er grundlag for at antage, 

at disse beløb ikke skulle være betalt fuldt 

ud af BH som følge af forlig eller lignende 

med de pågældende entreprenører. 

Samlede omkostninger 

  

PN-MEK-442 og PN-EL-377 - iltalarmer 

Voldgiftsretten finder, at BH ikke har sand-

synliggjort, at tilføjelsen af iltalarm i rum 

nr. 07-5-152A ikke skyldtes et brugerøn-

ske, som blev fremsat efterfølgende. Vold-

giftsretten finder endvidere, at BH ikke har 

sandsynliggjort, at installation af advarsels-

signaler foran rum nr. 09-01-49 ikke skyld-

tes et brugerønske, som blev fremsat efter-

følgende. For så vidt angår rum nr. 09-01-

61 lægger voldgiftsretten efter UR-V5's for-

klaring til grund, at der ikke blev tilføjet no-

get til dette rum i forhold til projektet. 

Herefter frifinder voldgiftsretten TR for ud-

giften vedrørende rum nr. 07-5-152A, rum 

nr. 09-01-49 og rum nr. 09-01-61. Denne 

udgift skal derfor fradrages i BH's erstat-

ningskrav. 

I overensstemmelse med UR's anerken-

delse finder voldgiftsretten, at BH har godt-

gjort, at der i øvrigt foreligger en mangel i 

tilknytning til PN-MEK-442 og PN-EL-377 for 

så vidt angår rum nr. 07-2- 149A, rum nr. 

07-7-145A og rum nr. 07-7-154B, og vold-

giftsretten finder, at TR har handlet an-

svarspådragende over for BH vedrørende 

denne post. 

I overensstemmelse med UR's påstand 1.1 

skal UR anerkende at være erstatningsan-

svarlig over for TR for så vidt angår rum nr. 

07- 2-149A, rum nr. 07-7-145A og rum nr. 

07-7-154B. 

Herefter og efter bevisførelsen, herunder 

UR-V5's forklaring, lægger voldgiftsretten til 
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grund, at beløbene ifølge aftalesedlerne nr. 

411 af 13. oktober 2016 og nr. 674 af 23. 

december 2016 skal fradrages i BH's erstat-

ningskrav. Endvidere skal ¼ af beløbet i af-

taleseddel nr. 44 af 26. januar 2017 fradra-

ges. 

Herefter opgør voldgiftsretten BH's erstat-

ningsberettigede tab således: 

PN-MEK-442: 

298.073,00 kr. 

  

Fradrag for forholdsmæssig andel af aftale-

seddel nr. 593 og nr. 361 

Fradrag for aftaleseddel nr. 411 Fradrag for 

aftaleseddel nr. 674 

Fradrag for 1 af 4 rum i aftaleseddel nr. 44 

I alt 

  

85.898,80 kr. 

10.344,00 kr. 

54.672,00 kr. 

4.577,50 kr. 

142.580,70 kr. 

 

Voldgiftsretten finder, at der ved opgørel-

sen af BH's tab tillige bør ske en regulering 

af beløbet, som skønsmændene har vurde-

ret ville være prisen, som en entreprenør 

ville have budt ved en licitation, som følge 

af voldgiftsrettens frifindelse af TR for så 

vidt angår tre af de rum, som BH har påbe-

råbt sig. Herefter regulerer voldgiftsretten 

skønsmæssigt skønsmændenes beløb fra 

258.800,00 kr. til 124.200,00 kr. 

Som følge heraf opgør voldgiftsretten tabet 

for PN-MEK-442 til 142.580,70-124.200,00 

= 18.380,70 kr. 

Der er ikke grundlag for at afvise kravet, 

fordi det må anses for bagatelagtigt. 

PN-EL-377: 

Voldgiftsretten har ikke fundet grundlag for 

at korrigere det beløb på 30.845,60 kr., 

som BH har opgjort. 

Der er ikke grundlag for at afvise kravet, 

fordi det må anses for bagatelagtigt. 

Herefter tages BH's påstande vedrørende 

PN-MEK-442 og PN- EL-377 til følge med i 

alt 18.380,70 + 30.845,60 = 49.226,30 kr. 

I overensstemmelse med UR's påstand 1.2 

skal UR friholde TR. PN-EL-322 - ADK på 

døre 

Voldgiftsretten lægger til grund, at det 

fremgik af Designmanualen til projektforsla-

get, at der bl.a. skulle være ADK på alle ud-

vendige døre, herunder dørene fra kantinen 

ud til terrassen. Voldgiftsretten finder, at 

BH har sandsynliggjort, at dette krav ikke 

er fraveget ved en senere aftale indgået 

mellem BH/[bruger] og TR. Voldgiftsretten 

bemærker herved, at TR ikke alene ved for-

klaringen fra UR-V1, der er uoverensstem-

mende med forklaringen fra BH-V6, har 

godtgjort, at der med bindende virkning for 

BH skulle være indgået en aftale om en 

ændring på dette væsentlige punkt, som i 

givet fald fraveg det centrale princip for ad-

gangskontrol til hele bygningen. Voldgifts-

retten bemærker endvidere, at voldgiftsret-

ten finder det mindre sandsynligt, at [bru-

ger], som forklaret af UR-V1, skulle ønske 

en ændring, hvorefter dørene fra kantinen 

til terrassen alene skulle være flugtveje, 

hvilket ville have den konsekvens, at med-

arbejdere og studerende ikke havde en na-

turlig adgang til terrassen. Endelig bemær-

ker voldgiftsretten hertil, at TR ikke kunne 

etablere en aftale om ændring af et så væ-

sentligt forhold med bindende virkning for 

BH alene ved [bruger]s passivitet over for 

UR-V1's mail af 9. oktober 2012 til bl.a. BH-

V6. 

Herefter finder voldgiftsretten, at BH har 

godtgjort, at der foreligger en mangel i til-

knytning til PN-EL-322, og voldgiftsretten 
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finder, at TR har handlet ansvarspådrag-

ende over for BH vedrørende denne post. 

I overensstemmelse med UR's påstand 1.1 

skal UR anerkende at være erstatningsan-

svarlig over for TR. 

Voldgiftsretten har ikke fundet grundlag for 

at korrigere det beløb på 476.171,00 kr., 

som BH har opgjort. 

  

Der er ikke grundlag for at afvise kravet, 

fordi det må anses for bagatelagtigt. 

Herefter tages BH's påstande vedrørende 

denne post til følge med 476.171,00 kr. I 

overensstemmelse med UR's påstand 1.2 

skal UR friholde TR. 

PN-MEK-544 - ventilation for logistik og fry-

sedepoter 

I overensstemmelse med UR's anerken-

delse finder voldgiftsretten, at BH har godt-

gjort, at der foreligger en mangel i tilknyt-

ning til PN-MEK-544, og voldgiftsretten fin-

der, at TR har handlet ansvarspådragende 

over for BH vedrørende denne post. 

I overensstemmelse med UR's påstand 1.1 

skal UR anerkende at være erstatningsan-

svarlig over for TR. 

Voldgiftsretten finder, at UR ikke har godt-

gjort, at der er grundlag for at tilsidesætte 

den krævede difference mellem de udgifter, 

som BH har afholdt, og skønsmændenes 

vurdering ud fra et synspunkt om, at diffe-

rencen alene kan henføres til sædvanlig 

margin for usikkerhed ved budgettering af 

entrepriser forud for indhentelse af tilbud, 

og at der derfor ikke er tale om dokumen-

tation for en forringet indkøbsposition. End-

videre finder voldgiftsretten, at der ikke er 

grundlag for at tilsidesætte beløbene ifølge 

de fremlagte aftalesedler som værende uri-

melige, herunder har voldgiftsretten fundet, 

at der ikke er grundlag for et fradrag som 

følge af, at arbejderne er udført i regning. 

Det fremgår af skønsmændenes besvarelse 

i skønserklæringen af 

18. juni 2020 af spørgsmålene UR B og UR 

D sammenholdt med deres besvarelse i 

skønserklæringen af 28. august 2019 af 

spørgsmål 1.1, at skønsmændenes vurde-

ring af en pris på 2.650.000 kr. ekskl. 

moms ved en licitation var uden medta-

gelse af de- og genmonteringsarbejder og 

efterfølgende udbedringsarbejder. Fra de 

forelagte aftalesedler angående ventilation 

har skønsmændene fremhævet, at det 

kunne konstateres, at der var udført arbej-

der af denne art vedrørende demontagear-

bejder for PIR, flytning af automatikkompo-

nenter, ændring i opmærkning, tilpasning 

af CTS hovedcenter og tillæg for ekstra ka-

nalspild, og skønsmændene har efter en 

vanskelig vurdering svaret, at værdien af 

sådanne udførte 

  

at den afgørende årsag var, at støbningerne 

udført af råhusentreprenøren ikke var til-

fredsstillende med deraf følgende forsin-

kelse, og at der derfor uanset projekte-

ringsfejlen i murerprojektet ikke foreligger 

et ansvarspådragende forhold. Over for den 

klare og erkendte fejl i murerprojektet fin-

der voldgiftsretten, at TR ikke med den for-

nødne sikkerhed har godtgjort, at arbej-

derne i henhold til PN-ARK-338, PN-ARK-

374 og PN-ARK-525 alligevel ikke er forår-

saget af denne, men har sammenhæng 

med et hævdet mangelfuldt arbejde med 

støbningen af råhuset. Der foreligger såle-

des ikke en skønserklæring til belysning af, 

hvordan den tekniske sammenhæng er 

mellem de hævdede årsager og ændrings-

arbejdet. 

Herefter finder voldgiftsretten, at BH har 

godtgjort, at der foreligger en mangel i til-

knytning til PN-ARK-338, PN-ARK-525 og 

delvist PN-ARK-374, og voldgiftsretten fin-

der, at TR har handlet ansvarspådragende 

over for BH vedrørende dette. 
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Voldgiftsretten finder, at det malerarbejde 

og opsætning af fliser i lysningerne, som 

knytter sig til PN-ARK-374, ikke er forårsa-

get af den ansvarspådragende fejl, idet 

voldgiftsretten lægger til grund, at disse ar-

bejder efter bevisførelsen havde sammen-

hæng med et efterfølgende brugerønske, 

hvor der generelt i området ønskedes ma-

ling, hvilket havde som konsekvens, at der 

også skulle males 

m.m. i lysningerne. Der skal derfor foreta-

ges fradrag for disse arbejder. I dette fra-

drag skal der dog indregnes et modgående 

skønsmæssigt beløb svarende til støvbin-

ding af fibercementpladerne i lysningerne, 

idet voldgiftsretten finder, at fibercement-

pladerne, som har årsagssammenhæng til 

den ansvarspådragende fejl, under alle om-

stændigheder skulle have været støvbun-

det, hvis ikke brugerne i stedet havde øn-

sket maling. 

Ved opgørelsen af det tab, som TR skal an-

erkende at være erstatningspligtig for, må 

der således ske fradrag for maling og flise-

opsætning med modregning af støvbinding, 

hvilket voldgiftsretten har fastsat således: 

Samlede omkostninger for PN-ARK-338 og 

  

arbejder kan ansættes til 385.000 kr. 

På denne baggrund finder voldgiftsretten, 

at der i en sammenligning mellem skøns-

mændenes ansættelse af prisen på en lici-

tation og de omkostninger, som BH har af-

holdt, skal fradrages det nævnte beløb på 

385.000 kr. i BH's omkostninger ved vurde-

ringen af BH's tab vedrørende »forringet 

indkøbsposition«. På den anden side svarer 

de 385.000 kr. til, at BH har haft et ombyg-

ningstab af denne størrelse, som i så fald 

ikke er dækket af 

»forringet indkøbsposition«, og som vold-

giftsretten finder, at BH har dokumenteret 

ved de fremlagte aftalesedler sammenholdt 

med skønsmændenes besvarelse navnlig af 

spørgsmål D. Voldgiftsretten finder heref-

ter, at BH har dokumenteret det krævede 

tab vedrørende denne post ved de frem-

lagte aftalesedler 

  

PN-ARK-374 

Fradrag for arbejde knyttet til PN-ARK-374 

aftaleseddel nr. 98A af 2. marts 2016, 

- fliser 

- vådrumssikring 

Fradrag for arbejde knyttet til PN-ARK-374 

aftaleseddel nr. 51 af 31. marts 2016 

Fradrag for arbejde knyttet til PN-ARK-374 

aftaleseddel nr. 54 af 15. april 2016 

Modregning med støvbinding skønsmæssigt 

I alt 

  

421.851,50 kr. 

 

 

-5.000,00 kr. 

-1.000,00 kr. 

 

-28.381,50 kr. 

 

-29.460,00 kr. 

+10.000,00 kr. 

368.010,00 kr. 

  

sammenholdt med skønsmændenes erklæ-

ring. 

Der er ikke grundlag for at afvise kravet, 

fordi det må anses for bagatelagtigt. 
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Herefter tages BH's påstande vedrørende 

denne post til følge med 585.316,00 kr. 

I overensstemmelse med UR's påstand 1.2 

skal UR friholde TR. PN-ARK-338, PN-ARK-

374 og PN-ARK-525 - skrå lysninger mel-

lem vindueskarme og betonvægge og luk-

ning af false Voldgiftsretten finder, at BH 

har sandsynliggjort, at udførelsen af de 

skrå lysninger og lukning af false ikke 

skyldtes et brugerønske, som blev fremsat 

efterfølgende. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at hovedårsagen til, at den ændrede 

udførelse blev nødvendig, var, at projektet 

til murerentreprisen som følge af en culpøs 

fejl ikke indeholdt false i udførelsen af vin-

duesåbningerne. TR har anført, 

  

Voldgiftsretten finder, at der ved opgørel-

sen af BH's tab tillige bør ske en forholds-

mæssig regulering af beløbet, som skøns-

mændene har vurderet ville være prisen, 

som en entreprenør ville have budt ved en 

licitation, svarende til voldgiftsrettens fra-

drag i BH's afholdte omkostninger. Herefter 

regulerer voldgiftsretten skønsmæssigt 

skønsmændenes beløb fra 355.000,00 kr. 

til 310.000,00 kr. 

Som følge heraf opgør voldgiftsretten tabet 

for PN-ARK-338 og PN-ARK-374 til 

368.010,00-310.000,00 = 58.010,00 kr. 

Der er ikke grundlag for at afvise kravet, 

fordi det må anses for bagatelagtigt. 

For så vidt angår arbejdet knyttet til PN-

ARK-525 har voldgiftsretten ikke fundet 

grundlag for et fradrag, og voldgiftsretten 

tager derfor BH's krav på 167.855,00 kr. til 

følge. 

Der er ikke grundlag for at afvise kravet, 

fordi det må anses for bagatelagtigt. 

  

Herefter tages BH's påstande vedrørende 

PN-ARK-338, PN-ARK- 374 og PN-ARK-525 

til følge med i alt 58.010,00+167.855,00 = 

225.865,00 kr. 

PN-MEK-477 overflødige kondensvagter og 

manglende inkubatorer 

Kondensvagter 

I overensstemmelse med UR's anerken-

delse finder voldgiftsretten, at BH har godt-

gjort, at der foreligger en mangel i tilknyt-

ning til PN-MEK-477, idet UR ved en fejl 

havde indarbejdet kondensvagter i projek-

tet. Voldgiftsretten finder, at TR har handlet 

ansvarspådragende over for BH vedrørende 

dette forhold. 

Voldgiftsretten finder, at det var berettiget, 

at BH krævede de overflødige kabler til de 

fejlprojekterede kondensvagter fjernet, og 

voldgiftsretten finder således, at der ikke 

skal bortses fra denne følge ud fra et syns-

punkt om, at kravet ville være i strid med 

en offergrænse, uanset at BH senere accep-

terede, at nogle af kablerne blev liggende. 

Herefter tages BH's påstand 5.1 til følge 

vedrørende kondensvagter. 

I overensstemmelse med UR's påstand 1.1 

tager voldgiftsretten TR's påstand 1 over 

for UR til følge for så vidt angår kondens-

vagter. Inkubatorer 

UR har anerkendt, at der var projekteret for 

få inkubatorer, men har gjort gældende, at 

der kun var projekteret 42 for lidt. Vold-

giftsretten lægger til grund, at der blev ud-

ført 163 inkubatorer, hvilket er 111 flere 

end det fejlagtige antal i projektet, som 

parterne er enige om var 52. UR har til 

brug for sagen fremlagt optællinger af, hvor 

mange inkubatorer brugerne havde ønsket, 

og UR-V3 har forklaret om disse optællinger 

foretaget af bl.a. hende. Parterne er uenige 

om, hvor stort et antal BH/[bruger] oprin-

delig havde krævet. Voldgiftsretten finder, 

at der er en sådan usikkerhed om de frem-

lagte optællinger, at voldgiftsretten ikke på 

grundlag heraf kan lægge til grund, at bru-

gerne ikke forud for projektet havde ønsket 

det antal, som faktisk blev udført, 163. TR 
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og UR findes heller ikke i øvrigt at have 

godtgjort, at brugerne efterfølgende har 

fremsat ønsker om et øget antal inkubato-

rer. 

I lyset af at UR har anerkendt, at der fore-

ligger en projekteringsfejl for et betydeligt 

antal inkubatorer, finder voldgiftsretten 

herefter, at BH har sandsynliggjort, at udfø-

relsen af 163 inkubatorer ikke skyldtes et 

brugerønske, som blev fremsat efterføl-

gende, og voldgiftsretten finder, at BH har 

godtgjort, at der foreligger en mangel i 

form af 111 manglende inkubatorer. Vold-

giftsretten finder, at TR har handlet an-

svarspådragende over for BH vedrørende 

dette. Herefter tages BH's påstand 5.1 til 

følge vedrørende inkubatorer. I overens-

stemmelse med UR's påstand 1.1 tager 

voldgiftsretten TR's påstand 1 over for UR 

til følge for så vidt angår inkubatorer. Efter 

bevisførelsen finder voldgiftsretten, at der 

er betydelig usikkerhed om, hvilket tab der 

er forårsaget af TR's ansvarspådragende 

forhold angående projekteringen af overflø-

dige kondensvagter og projekteringen af for 

få inkubatorer. Selv om der er nogle ele-

menter i de fremlagte aftalesedler, der kan 

antages at relatere til henholdsvis overflø-

dige kondensvagter eller manglende inku-

batorer, finder voldgiftsretten, at BH ikke 

med den fornødne sikkerhed har godtgjort, 

hvilke udgifter der relaterer sig til den ene 

eller til den anden problemstilling. Det be-

mærkes herved, at de to problemstillinger 

teknisk og årsagsmæssigt ikke har noget 

med hinanden at gøre. Endvidere giver be-

visførelsen ikke voldgiftsretten et tilstræk-

keligt grundlag for at vurdere, om der er 

ydet byggeri for pengene for så vidt angår 

de yderligere udførte inkubatorer. Tabet er 

ikke søgt dokumenteret ved syn og skøn. 

Voldgiftsretten finder derfor, at BH ikke 

med den fornødne sikkerhed har dokumen-

teret et tab, der er en følge af projekterin-

gen af kondensvagter og inkubatorer. 

  

Herefter frifinder voldgiftsretten TR for BH's 

erstatningspåstand 

5.2 vedrørende PN-MEK-477. 

Samlet tager voldgiftsretten BH's påstand 

5.1 til følge over for TR, og voldgiftsretten 

frifinder TR for BH's erstatningspåstand 5.2 

vedrørende PN-MEK-477. 

I overensstemmelse med UR's påstand 1.1 

skal UR anerkende at være erstatningsan-

svarlig over for TR. 

PN-EL-464 og PN-ARK-633 - OTV 

I overensstemmelse med UR's anerken-

delse finder voldgiftsretten, at BH har godt-

gjort, at der foreligger en mangel i tilknyt-

ning til PN-MEK-464 og PN-ARK-633, og 

voldgiftsretten finder, at TR har handlet an-

svarspådragende over for BH vedrørende 

denne post. I overensstemmelse med UR's 

påstand 1.1 skal UR anerkende at være er-

statningsansvarlig over for TR. 

Voldgiftsretten har ikke fundet grundlag for 

at korrigere det beløb på 575.919,00 kr., 

som BH har opgjort som sit tab. 

Der er ikke grundlag for at afvise kravet, 

fordi det må anses for bagatelagtigt. 

Herefter tages BH's påstande vedrørende 

denne post til følge med 575.919,00 kr. 

I overensstemmelse med UR's påstand 1.2 

skal UR friholde TR. 

PN-EL-142 - forsyningskabler til elevatorer 

Voldgiftsretten finder, at det ved et byggeri 

af en størrelse og kompleksitet som det fo-

religgende er sædvanligt, at anvisning af 

stedet for boring af mindre huller først sker 

efter, at betonelementerne er udført, og at 

arbejdet udføres som ekstraarbejder i takt 

med, at behovet konstateres. For sådant 

arbejde kan der således ske efterfølgende 

projekttilretning uden ansvar for rådgi-

verne. 

På denne baggrund finder voldgiftsretten, 

at TR har godtgjort, at der ikke foreligger 
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en ansvarsdragende projektmangel vedrø-

rende dette forhold, og voldgiftsretten fri-

finder TR for ansvar vedrørende PN-EL-142. 

Herefter bortfalder TR's påstand 1 over for 

UR for så vidt angår PN-EL-142. 

PN-EL-145 - belysning af vindeltrappe 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at BH/[bruger] efterfølgende øn-

skede en ændring i forhold til det projekte-

rede belysningsarmatur, således at der i 

stedet blev monteret et armatur af typen X. 

Voldgiftsretten finder, at årsagen til, at der 

skete et yderligere skift til et armatur af ty-

pen SPOON tondo rund, herunder sammen-

hængen med udførelsen af trappen, ikke er 

klarlagt med den fornødne sikkerhed. Årsa-

gen er ikke belyst ved syn og skøn. På 

denne baggrund finder voldgiftsretten, at 

BH ikke har sandsynliggjort, at det arbejde, 

som PN-EL-145 vedrører - skiftet til et ar-

matur af typen SPOON tondo rund - ikke er 

en følge af brugerønsker, som blev fremsat 

efterfølgende. 

Herefter finder voldgiftsretten, at BH ikke 

har godtgjort, at der foreligger en projekt-

mangel i tilknytning til PN-EL-145, og vold-

giftsretten frifinder TR for dette forhold. 

Herefter bortfalder TR's påstand 1 over for 

UR for så vidt angår PN-EL-145. 

PN-EL-194 - ny indretning af mødelokaler 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at indretningen af mødelokalerne 

med AV-udstyr var en bygherreleverance, 

idet det var planen, at BH selv ville sørge 

for en efterfølgende levering af selve AV-

udstyret, mens TR skulle projektere instal-

lationerne til udstyret. Ved vurderingen af 

forholdet tager voldgiftsretten udgangs-

punkt i, at den endelige projektering af in-

stallationerne derfor først kunne finde sted 

efterfølgende, når brugernes ønsker med 

hensyn til typen af udstyr og med hensyn til 

installationernes nærmere karakter var 

kendt. BH har anført, at der uanset dette 

forhold forelå en projektmangel vedrørende 

de store mødelokaler, 

  

idet der kun var projekteret 1 lærred mod-

sat den oprindelige registrering i dRofus 

med 2 lærreder, hvilket BH i det væsentlig-

ste har baseret på forklaringen afgivet af 

BH-V5. 

Voldgiftsretten finder, at det nævnte ud-

gangspunkt må sidestilles med, at BH ikke 

har sandsynliggjort, at arbejdet i henhold til 

PN- EL-194 ikke har sammenhæng med 

brugerønsker, som blev fremsat efterføl-

gende. 

Voldgiftsretten finder, at BH ikke har godt-

gjort, at der på trods af dette udgangs-

punkt alligevel forelå en projektmangel 

alene ved forklaringen fra BH-V5, som 

modsiges af forklaringen fra UR-V6 og til 

dels af forklaringen fra TR-V1. Forholdet er 

ikke belyst ved syn og skøn. 

På denne baggrund finder voldgiftsretten, 

at BH ikke har godtgjort, at der foreligger 

en projektmangel i tilknytning til PN-EL-

194, og voldgiftsretten frifinder TR for dette 

forhold. 

Herefter bortfalder TR's påstande over for 

UR for så vidt angår PN-EL-194. 

PN-MEK-236 - propanventiler på etageaf-

grening til niveau 2 og 3 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at udstedelsen af PN-MEK-236 

skyldtes en fejl i udførelsen hos entreprenø-

ren. BH har anført, at det var en projekt-

mangel, at 3D-modellen ikke blev opdateret 

for alle etagerne. 

Voldgiftsretten finder, at BH ikke har godt-

gjort, at TR var forpligtet til løbende at op-

datere 3D-modellen for alle etagerne. Her-

efter finder voldgiftsretten, at BH ikke har 

godtgjort, at der 
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inddeling af rummene i mørkezoner, og at 

det i den forbindelse blev aftalt, at der 

skulle monteres glasvægge m.m. på de ste-

der, hvor mørklægningsgardinerne skulle 

parkeres, når de ikke var i brug. Ved PN-

ARK-280 blev dette ændret til, at der skulle 

monteres glasplader direkte på inventaret. 

Voldgiftsretten finder, at BH ikke har sand-

synliggjort, at dette ændrede princip for 

glasafdækningen ikke fulgte af et efterføl-

gende brugerønske, som erstattede det før-

ste brugerønske om glasvægge monteret 

ved parkeringsstedet. 

Herefter finder voldgiftsretten, at BH ikke 

har godtgjort, at der foreligger en projekt-

mangel i tilknytning til PN-ARK-280, og 

voldgiftsretten frifinder TR for dette forhold. 

Konklusion 

TR skal anerkende, at udgivelsen af føl-

gende projektnotater skyldes ansvarspå-

dragende projekteringsfejl, som TR er er-

statningsansvarlig for, jf. BH's påstand 5.1: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 for så vidt an-

går rum nr. 07- 2-149A, rum nr. 07-7-145A 

og rum nr. 07-7-154B 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-544 

• PN-ARK-338, PN-ARK-374 OG 

PN-ARK-525 

• PN-MEK-477 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633 

Voldgiftsretten tager BH's påstand 5.2 til 

følge med følgende samlede beløb: 

PN-MEK-442 og PN-EL- 

  

foreligger en projektmangel i tilknytning til 

PN-MEK-236, og voldgiftsretten frifinder TR 

for dette forhold. 

Herefter bortfalder TR's påstand 1 over for 

UR for så vidt angår PN-MEK-236. 

PN-ARK-155 og PN-ARK-173 - justering af 

porebetonvæg i kerne #1 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at arbejdet i tilknytning til PN-ARK-

155 og PN-ARK-173 havde sammenhæng 

med den anden efterfølgende ønskede æn-

dring angående lameller på væggen i ker-

nen, som blev iværksat ved udstedelsen af 

PN- ARK-017 revideret den 11. juli 2014. 

Ved denne ændring udgik lamellerne helt. 

Ved en tidligere efterfølgende ændring var 

  

377 

PN-EL-322 PN-MEK-544 

PN-ARK-338 OG PN- ARK-374 

PN-ARK-525 

PN-EL-464 og PN-ARK- 633 

 

Samlet beløb 

  

49.226,30 kr. 

476.171,00 kr. 

585.316,00 kr. 

 

58.010,00 kr. 

167.855,00 kr. 

 

575.919,00 kr. 

 

1.912.497,30 kr. 

  

lamellerne ændret til at skulle udføres af et 

billigere materiale. Voldgiftsretten finder, at 

BH ikke har sandsynliggjort, at justeringen 
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af porebetonvæggen og malingen af væg-

gen ikke er en følge af det andet efterføl-

gende ønske om udeladelse af lamellerne. 

BH har anført, at det var en projektmangel, 

at TR ikke rettede projektet før 5-8 måne-

der efter, at lamellerne var blevet fjernet 

fra projektet. Voldgiftsretten finder, at BH 

ikke har godtgjort, at det var en fejl, at PN-

ARK-155 og PN-ARK-173 blev udstedt den 

15. januar 2015 og den 9. marts 2015 i for-

hold til, at PN-ARK-017 blev udsendt den 

11. juli 2014. 

Herefter finder voldgiftsretten, at BH ikke 

har godtgjort, at der foreligger en projekt-

mangel i tilknytning til PN-ARK-155 og PN- 

ARK-173, og voldgiftsretten frifinder TR for 

dette forhold. 

PN-ARK-529 - blybånd i auditorier 

Voldgiftsretten finder, at BH ikke har sand-

synliggjort, at tilføjelsen af blybånd i mørk-

lægningsgardinerne i auditorierne ikke er 

en følge af brugerønsker, som blev fremsat 

efterfølgende. 

Herefter finder voldgiftsretten, at BH ikke 

har godtgjort, at der foreligger en projekt-

mangel i tilknytning til PN-ARK-529, og 

voldgiftsretten frifinder TR for dette forhold. 

PN-ARK-280 - hærdede glasplader mellem 

inventar og mørklægningsgardiner 

Efter forklaringen fra TR-V1 lægger vold-

giftsretten til grund, at det i april 2014 blev 

aftalt mellem [bruger] og TR, at der skulle 

ændres princip for mørklægning i laborato-

rierne til en større 

  

Voldgiftsretten frifinder TR for BH's påstand 

5.1. vedrørende PN- MEK-442 og PN-EL-

377 for så vidt angår rum nr. 07-5-152A, 

rum nr. 09-01-49 og rum nr. 09-01-61, PN-

EL-142, PN-EL-145, PN- EL-194, PN-MEK-

236, PN-ARK-155, PN-ARK-173, PN-ARK- 

529 og PN-ARK-280. 

Voldgiftsretten frifinder TR for BH's påstand 

5.2 om erstatningskrav vedrørende PN-

MEK-477 og PN-EL-194. 

I forholdet TR - UR tages TR's påstand 1 til 

følge for så vidt angår PN-MEK-442 og PN-

EL-377 for så vidt angår rum nr. 07-2-

149A, rum nr. 07-7-145A og rum nr. 07-7-

154B, PN-EL-322, PN-MEK- 544, PN-MEK-

477, PN-EL-464 og PN-ARK-633. 

UR skal friholde TR for de erstatningskrav, 

som er taget til følge ovenfor i forholdet 

mellem BH og TR for så vidt angår PN-MEK- 

442, PN-EL-377, PN-EL-322, PN-MEK-544, 

PN-EL-464 og PN- 

ARK-633. Beløbet udgør i alt 1.686.632,30 

kr. Sagsomkostninger og om-

kostninger ved voldgiftsrettens 

behandling sagen af sagen 

Voldgiftsretten finder, at stillingtagen til 

parternes betaling af sagsomkostninger i 

forbindelse med den udskilte sag og om-

kostningerne ved voldgiftsrettens behand-

ling af den udskilte sag bør udskydes til be-

handling sammen med behandlingen af den 

resterende del af sagen (»hovedsagen«). 

  

Thi bestemmes 

TR skal anerkende, at udgivelsen af føl-

gende projektnotater skyldes ansvarspå-

dragende projekteringsfejl, som TR er er-

statningsansvarlig for: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 for 

så vidt angår rum nr. 07- 2-149A, rum nr. 

07-7-145A og rum nr. 07-7-154B 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-544 

• PN-ARK-338, PN-ARK-374 OG 

PN-ARK-525 

• PN-MEK-477 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633 
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TR skal anerkende, at BH's tab udgør 

1.912.497,30 kr. ekskl. moms som følge af 

udgivelsen af følgende projektnotater: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-544 

• PN-ARK-338 og PN-ARK-374 

• PN-ARK-525 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633. 

TR frifindes for BH's påstande vedrørende 

følgende projektnotater: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 for 

så vidt angår rum nr. 07- 5-152A, rum nr. 

09-01-49 og rum nr. 09-01-61 

• PN-EL-142 

• PN-EL-145 

• PN-EL-194 

• PN-MEK-236 

• PN-ARK-155 og PN-ARK-173 

• PN-ARK-529 

• PN-ARK-280 

TR frifindes for BH's påstand om anerken-

delse af et tab vedrørende følgende pro-

jektnotater: 

• PN-MEK-477 

• PN-EL-194 

UR skal anerkende, at udgivelsen af føl-

gende projektnotater skyldes ansvarspå-

dragende projekteringsfejl, som UR over for 

TR er erstatningsansvarlig for: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-544 

• PN-MEK-477 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633 

UR skal over for TR anerkende, at BH's tab 

udgør 1.686.632,30 kr. ekskl. moms som 

følge af udgivelsen af følgende projektnota-

ter: 

• PN-MEK-442 og PN-EL-377 

• PN-EL-322 

• PN-MEK-544 

• PN-EL-464 og PN-ARK-633
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Accepteret AB18, da udført arbejde henviste til AB18 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.41.1 

Som gengivet i TBB 2021.1142 / Sag nr. C-15355 

Totalentreprenør TE (advokat Jan Witten-

born) mod Bygherre BH (advokat …) Adci-

teret af TE: Underentreprenør UE (advokat 

…) Adciteret af UE: Under-underentreprenør 

UUE (advokat …) 

Voldgiftsnævnet 

Advokat Jan Wittenborn har ved klageskrift 

modtaget den 30. januar 2020 anmodet 

Voldgiftsnævnet om at nedsætte en vold-

giftsret til afgørelse af en tvist mellem to-

talentreprenør TE og bygherre BH om beta-

ling for kontraktarbejder og ekstraarbejder i 

forbindelse med opførelse af et nyt klubhus 

i …. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« med landsdommer Ole 

Dybdahl som eneste voldgiftsdommer. 

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 8. 

marts 2021 har TE inddraget underentre-

prenør UE i sagen. 

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 6. 

april 2021 har UE inddraget underunderen-

treprenør UUE i sagen. 

Der har under sagens forberedelse været 

afholdt telefonmøde den 18. maj 2021 med 

voldgiftsrettens formand. 

Under voldgiftssagen er akademiingeniør 

Flemming Koch udmeldt som skønsmand. 

Der er afgivet skønserklæring af 15. januar 

2021. 

Parterne har under sagens forberedelse 

fremlagt følgende processkrifter: 

… 

UUE har navnlig vedrørende spørgsmålet 

om værneting anført: 

»Sammenfattende så kan det konkluderes 

at der ikke foreligger en skriftlig aftale om 

anvendelse af AB 18 parterne i mellem, 

at der ikke i UUE’s tilbud er henvist til AB 

18, 

at den fremlagte aftaleseddel ikke under-

skrevet af UUE, 

at aftalesedlen er et nyt tilbud som ikke er 

accepteret af UUE, 

at der i UUE’s fakturaer ikke er henvist til 

aftalesedlen som aftalegrundlag, men til en 

aftale med … (som ikke er aftalesedlen), 

hvor det ikke er bevist, 

atAB 92 skulle være aftalt, 

at der ikke er fremlagt dokumentation for 

at UE - før nu - lægger vægt på om AB 18 

var aftalt imellem parterne, 

at den leverede ydelse ikke naturlig forud-

sætter en regulering efter AB 18, der er da 

heller ikke forlangt en AB 92 entreprenør-

garanti.« 

UE har om dette spørgsmål anført bl.a.: 

»Det væsentlige faktum i forhold til spørgs-

målet om rette værneting er, at AB 18 … er 

vedtaget mellem UE og UUE, hvilket sker 

ved UE’s accept af UUE’s tilbud med angi-

velse af, at arbejdet skal udføres i henhold 

til AB 18. 

Dette er tilstrækkeligt til, at AB 18 anses 

for vedtaget. 

AB 18 er, som det naturligvis er alle parter 

bekendt, et standardvilkår - et såkaldt ag-

reed document - som er blevet til efter for-

handling mellem byggeriets parter, herun-

der Dansk Byggeri, som både UUE og UE er 

medlem af. 

AB-Udvalget har i deres betænkning nr. 

1570 fra juni 2018 beskrevet de meget lave 

krav til vedtagelse af AB 18 således: 
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»Vedtagelse af AB 18 

AB 18 er standardvilkår, som kun finder an-

vendelse på et konkret retsforhold, hvis 

parterne har aftalt, at de skal finde anven-

delse. AB 18 er i vidt omfang i overens-

stemmelse med almindelige obligationsret-

lige principper, men vilkårene indeholder 

også en række bestemmelser, som ikke er, 

f.eks. reglerne om sikkerhedsstillelse, for-

sikring, mangelansvarets ophør og voldgift. 

Da vilkårene er bredt anvendt og meget 

indarbejdet på entrepriseområdet, er rets-

praksis dog i nogle tilfælde kommet frem 

til, at AB er gældende mellem parterne, 

selvom betingelserne ikke er direkte vedta-

get for den konkrete aftale. I praksis er der 

bl.a. lagt vægt på, om AB må anses for 

sædvanlig inden for den branche, som afta-

leparterne driver virksomhed i, om der er 

tale om aftaleparter, som hovedsageligt 

udøver deres erhverv inden for entreprise-

området, samt om aftaleparterne i deres 

tidligere samarbejde har aftalt AB for lig-

nende aftaler.« [min understregning] 

Erik Hørlyck har i bogen Entreprise - AB 18 

med kommentarer, side 48, beskrevet det 

således: 

»Den principielle forskel på en normering 

ved lovgivning og en normering ved stan-

dardkontraktsvilkår er, at lovregler finder 

anvendelse uden særlig vedtagelse, hvor-

imod kontraktvilkårene skal vedtages i det 

konkrete kontraktforhold. 

På den anden side skal der næppe meget 

til, før AB må betragtes som stiltiende ved-

taget som led i kontrakter vedrørende 

bygge- og anlægsvirksomhed, idet AB er al-

mindelig bekendt og sædvanligvis anven-

des.« [min understregning] 

Der er med andre ord i modsætning til det 

advokat Høxbro anførte intet krav om for-

handlinger, udarbejdelse af entreprisekon-

trakter, henvisninger i fakturaer med vi-

dere, ligesom UE’s bevæggrunde for at øn-

ske AB 18 vedtaget, er uden betydning. I 

nærværende sag er bevæggrunden dog klar 

og tydelig, idet der er vedtaget AB 18 i en-

trepriseforholdet mellem TE og UE, hvorfor 

UE naturligvis også ønsker AB 18 vedtaget i 

forhold til underentreprenøren UUE, herun-

der for at undgå den uhensigtsmæssige si-

tuation, som UUE angiveligt opsøger, at en 

tvist om mangler skal afgøres ved flere 

fora. Det er ikke hensigtsmæssigt, og også 

af den grund bør anmodningen om inddra-

gelse af UUE under nærværende sag imø-

dekommes. 

… 

Endelig og afslutningsvis bemærkes, at AB 

18 er så sædvanlig inden for entreprise-

branchen, hvor både UUE og UE driver virk-

somhed i, at det nærmere har formodnin-

gen imod sig, at AB 18 ikke er vedtaget, 

hvilket ej heller er tilfældet i nærværende 

sag, hvor AB 18 blev vedtaget ved UE’s af-

taleseddel af 15. maj 2019, … som UUE stil-

tiende og de facto accepterede, da de påbe-

gyndte og udførte arbejdet omfattet af afta-

lesedlen.« 

Der afsagdes sålydende 

Kendelse 

TE har den 30. januar 2020 for Voldgifts-

nævnet indbragt en sag mod BH vedrø-

rende betaling for kontraktarbejder og eks-

traarbejder i forbindelse med opførelse af et 

nyt klubhus i … i totalentreprise. Af de to 

entreprisekontrakter, der er indgået mellem 

parterne, fremgår, at entreprisesummen 

udgør 12,8 mio. kr. 

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 8. 

marts 2021 har TE inddraget UE som i sa-

gen. UE har i underentreprise udført jord-, 

kloak-, beton- og belægningsarbejder på 

byggeriet. Af entreprisekontrakten mellem 

disse parter fremgår, at entreprisesummen 

udgør 1,8 mio. kr. 

Det fremgår af kontrakterne mellem BH og 

TE og mellem TE og UE, at ABT 93, respek-

tive AB 92, finder anvendelse i forholdet 

mellem disse parter. 
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Ved adcitationsklageskrift modtaget den 6. 

april 2021 har UE inddraget UUE i sagen, 

idet UUE som underentreprenør for UE har 

udført terrændæk. 

UUE har påstået sagen afvist, idet selskabet 

gør gældende, at der ikke er aftalt anven-

delse af AB 18. 

Om aftaleforholdet mellem disse to parter 

fremgå det af sagens oplysninger, at UUE 

den 19. april 2019 til UE fremsendte et til-

bud på udførelse af terrændækket ved 

klubhuset, opgjort til 757 m2, pris 567.750 

kr. Den 15. maj 2019 fremsendte UE en un-

derskrevet aftaleseddel på anslået 683 m2 

terrændæk lydende på 512.250 kr. Af afta-

lesedlen fremgår, at antal m2 skal opmåles 

efter udførelse, og at betaling skal ske med 

den af UUE anførte m2-pris på 750 kr. Af 

aftalesedlen fremgår endvidere: »Arbejdet 

udføres iht AB 18«. 

UUE har herefter udført de omhandlede ar-

bejder. 

Voldgiftsretten finder det på baggrund af 

sagens oplysninger godtgjort, at parterne 

har opfattet, at der ved fremsendelsen af 

tilbuddet den 19. april 2019 og ved UE’s 

besvarelse heraf den 15. maj 2019 blev 

indgået en aftale om udførelse af terræn-

dækket. 

Under disse omstændigheder, og da be-

stemmelsen om, at arbejdet udføres iht. AB 

18, fremstår tydeligt i en overskuelig aftale-

seddel, må AB 18 anses for vedtaget. 

Sagen er derfor med rette anlagt ved Vold-

giftsnævnet og afvises ikke. 

…  
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Medhold i 10% af krav mod forsikringsselskab 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.42.1 

Som gengivet i TBB 2020.788 / Sag nr. C-14190 

Kommune (advokat Nicolaj Brøndal Jacob-

sen) 

Mod Forsikringsselskab FS (advokat Asger 

Birkegaard) 

1. Indledning 

Mellem klageren, Kommune … (herefter 

kommunen), og indklagede, forsikringssel-

skabet FS (herefter FS), er der opstået en 

tvist om forsikringsdækning under entrepri-

seforsikringen af vandskader på … Skole 

beliggende i …. 

I den anledninger der nedsat en voldgiftsret 

i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling 

inden for bygge- og anlægsvirksomhed« 

med direktør, akademiingeniør Niels Anker 

Jørgensen, arkitekt 

m.a.a. Erik Jørgensen og højesteretsdom-

mer Lars Apostoli, med sidstnævnte som 

formand. 

2. Påstande og hovedforhand-

ling 

Kommunen har nedlagt påstand om, at FS 

skal betale 8.000.000 kr. med tillæg af ren-

ter i henhold til renteloven fra den 14. no-

vember 2014, subsidiært betaling af et 

mindre beløb. 

FS har nedlagt påstand om frifindelse subsi-

diært betaling af et mindre beløb og for-

rentning fra et senere tidspunkt. 

Under voldgiftssagen er direktør Flemming 

Correll udmeldt som skønsmand, og han 

har afgivet skønserklæring af 16. marts 

2018 samt tillægserklæring 1 af 19. sep-

tember 2018 og tillægserklæring 

2 af 2. januar 2019. Skønsomkostningerne 

på i alt 164.871,26 kr. inkl. moms og afgift 

til Voldgiftsnævnet er foreløbig betalt af 

kommunen med 81.979,38 kr. og af FS 

med 82.891,88 kr. Udgifter til skønsman-

den på i alt 10.125 kr. inkl. moms i forbin-

delse med afhjemling af skønserklærin-

gerne under hovedforhandlingen er forelø-

big betalt af kommunen. 

Hovedforhandling har fundet sted den 29.-

30. juni 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, 

Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København 

V. 

Arkitekt A (fagtilsyn), bygningskonstruktør 

B (byggeledelse), bygningsingeniør C (byg-

herrerådgiver) og tidl. overtaksator i FS D 

har afgivet vidneforklaring under hovedfor-

handlingen. Endvidere er skønserklærin-

gerne som nævnt afhjemlet af skønsman-

den direktør Flemming Correll. 

Parterne har erklæret sig indforstået med, 

at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges på 

sædvanlig vis uden fuldstændig sagsfrem-

stilling og uden fuldstændig gengivelse af 

forklaringerne, men med gengivelse af par-

ternes påstande og hovedsynspunkter samt 

voldgiftsrettens konklusioner og begrundel-

sen herfor. 

3. Sagsfremstilling 

Ved entreprisekontrakt af 2. november 

2012 mellem kommunen som bygherre og 

HE som hovedentreprenør påtog HE sig ud-

førelsen af hovedentreprisen vedrørende 

udvidelse af … Skole i … for en entreprise-

sum på 124.946.937 kr. inkl. moms. BH-R 

var bygherrerådgiver og UR varetog byg-

herrens byggeledelse som underrådgiver til 

BH-R. Fagtilsyn og projektopfølgning blev 

varetaget af totalrådgiver TR. 

Kommunen havde tegnet entrepriseforsik-

ring (»all risk- forsikring«) hos FS med en 

forsikringssum på 130 mio. kr. I forsik-

ringsbetingelserne hedder det bl.a.: 

»120. Forsikringens omfang 
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121. Forsikringen dækker fysisk tab af og 

skade på de forsikrede genstande ved ufor-

udsete begivenheder med de undtagelser, 

som er angivet nedenfor og på de vilkår, 

som er skrevet i policen. 

… 

130. Forsikrede genstande 

131. Forsikringen omfatter entrepri-

sen, som beskrevet i policen, herunder ma-

terialer, der er beregnet til indføjelse i den 

færdige konstruktion, hvis de er sikredes 

ejendom, eller sikrede bærer risikoen for 

dem. Desuden omfattes midlertidige arbej-

der til brug for udførelse af entreprisen, 

hvis de udelukkende udføres i forbindelse 

med entreprisen, og hvis den fulde værdi af 

dem, inklusive materialer, er indregnet i 

den totale entreprisesum. 

140. Undtagelser 

141. Forsikringen dækker ikke: 

… 

141.20 Tab og skade, der skyldes: 

- mangelfulde materialer 

- slid eller gradvis forringelse 

- mekanisk eller elektrisk afbry-

delse (maskinhavari) på arbejdsmaskiner 

eller andet entreprenørmaterie I 

- mangelfuld udførelse af pro-

jektering, beregning eller konstruktion 

141.21 Undtagelserne i pkt. 141.20 

gælder kun den bygningsdel eller det kon-

struktionselement, hvori den mangelfulde, 

slidte, gradvist forringede eller fejlprojekte-

rede, -beregnede eller - konstruerede del 

indgår. 

141.22 Undtagelserne i pkt. 141.20 

vedrører ikke andre dele af entreprisen, 

som derefter skades som følge af den første 

skade. 

141.30 Tab eller skade, der skyldes 

mangelfuldt udført arbejde, herunder man-

gelfuld afstivning eller afdækning. 

141.31 Undtagelserne i pkt. 141.30 

gælder kun den del af entreprisen, som bli-

ver skaderamt som en direkte følge af det 

mangelfulde arbejde. 

141.32 Undtagelsen i pkt. 141.30 ved-

rører ikke andre dele af entreprisen, som 

derefter skades som følge af den første 

skade. 

… 

141.80 Driftstab eller andet indirekte tab af 

enhver art. 

… 

590. Anmeldelse af skade 

591. Ethvert tab og enhver skade, som sik-

rede antager, at forsikringen dækker, skal 

straks anmeldes skriftligt til FS. 

… 

592. Udbedres en skade før FS har haft 

mulighed for at besigtige det beskadigede, 

fortabes retten til erstatning, medmindre 

sikrede kan godtgøre skadens omfang og 

årsag, og at den er dækket af forsikringen. 

593. Afværgelse eller begrænsning af skade 

skal altid forsøges. 

… 

610. Skadeopgørelse 

611. Skade opgøres som de normale om-

kostninger ved nødvendig udskiftning eller 

reparation af beskadigede genstande tilden 

stand, som de befandt sig i umiddelbart før 

skaden skete. 

612. I opgørelsen medregnes: 

- udgifter til materialer, arbejds-

løn, materielindsats og andre nødvendige 

ydelser efter normale takster 
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- normal avance til den genopfø-

rende entreprenør 

- meromkostninger til nødven-

dige og normale arkitekt- og ingeniørhono-

rarer 

- oprydning af beskadigede gen-

stande og transport heraf til nærmeste af-

faldsdepot 

- rimelige omkostninger til af-

værgelse eller begrænsning af dækningsbe-

rettigede skader ifølge aftale med FS. 

… 

999. Ordforklaring Indirekte tab 

Ved indirekte tab forstås f.eks. tab af leje-

indtægt, rentetab, genhusningsudgifter.« 

I forsikringsvilkårenes punkt 230 om undta-

gelser er der bl.a. anført følgende: 

»230. Undtagelser 

231. Forsikringen dækker ikke: 

… 

231.20 Tab og skade på de genstande, der 

direkte beskadiges på grund af mangelfuldt 

udført arbejde. 

231.30 Tab og skade, der skyldes: 

- at udførelsen er i strid med of-

fentlige forskrifter, eller 

- at der i planlægningen af ar-

bejdet ikke er taget forsvarlige forholdsreg-

ler mod skade ved udførelse af sikrings-

mæssige foranstaltninger, herunder afdæk-

ning og afstivning. Afdækning og afstivning 

skal være tilpasset arbejdets karakter, den 

eksisterende bygning samt perioden, hvori 

entreprisen udføres.« 

Den nye skolebygning er beliggende ved si-

den af og fysisk adskilt fra den gamle skole-

bygning, og det er ubestridt, at byggeriet af 

den nye bygning havde et normalt forløb og 

fulgte tidsplanen i perioden frem til efter-

året 2013. Omkring oktober 2013 indtraf en 

reduktion i HE’s fremdrift og aktiviteter, 

hvilket formentlig havde sammenhæng med 

økonomiske problemer i denne virksomhed, 

der gik konkurs den 19. november 2013. 

Den 1. oktober 2013 modtog kommunen 

fra HE en acontofaktura (nr. 11) på ca. 

10,8 mio. kr. inkl. moms for udført kon-

traktarbejde og en acontofaktura (nr. 7) på 

750.000 kr. inkl. moms for ekstraarbejder i 

henhold til aftalesedler. De to fakturaer gav 

anledning til en stadeopgørelse med henblik 

på kontrol af grundlaget for og rimelighe-

den af de to fakturaer. Stadeopgørelsen 

blev gennemført den 29. oktober 2013 og 

er understøttet af fotodokumentation, der 

bl.a. viser betydelige problemer med mang-

lende afdækning af åbninger og samlinger i 

facade mv. samt heraf følgende problemer 

med vandindtrængen og fugtskader. Resul-

tatet af stadeopgørelsen blev, at der efter 

kommunens opfattelse alene var grundlag 

for at betale HE en del af det fakturerede 

beløb. Denne delbetaling fandt sted den 14. 

november 2013, og HE blev som nævnt er-

klæret konkurs 5 dage senereden 

19. november 2013. 

Konkursen gav anledning til en omhyggelig 

gennemgang af hele byggeriet, hvilket 

fremgår af en række tilsynsnotater af 21. 

november 2013, som er udarbejdet af … 

Arkitekter. Tilsynsnotaterne og den tilhø-

rende fotodokumentation viser, at der på 

dette tidspunkt, hvor byggeriet somfølge af 

konkursen var gået 

i stå, og byggepladsen var forladt, fortsat 

var store problemer med utilstrækkelig af-

dækning og værn mod vandindtrængen i 

bygningen navnlig via åbninger og samlin-

ger i facaden og risiko for opfugtning af træ 

og facadeelementer mv. samt behov for un-

dersøgelse og behandling af eventuelle råd- 

og svampeskader. Problemerne var ikke be-

grænset til enkelte steder, men blev obser-

veret på alle dele af bygningsfacaderne og 

på alle etager samt på taget. 
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Den 26. november 2013 foretog … Labora-

toriet ApS en besigtigelse, som resulterede 

i en rapport af 27. november 2013 til 

… Arkitekter. I rapporten hedder det bl.a.: 

»Efter aftale har vi den 26. november 2013 

besigtiget ovennævnte byggeplads med 

henblik på at vurdere risikoen for evt. føl-

geskader fra fugt i ikke-færdigjorte skole-

bygninger. 

… 

Besigtigelsen er udført visuelt udefra, og vi 

har ikke besigtiget bygningerne indvendigt. 

Der er ikke undersøgt i skjulte konstruktio-

ner. 

Bygningerne fremstår beklædt med uorga-

niske vindplader af mærket Power Board-M 

som eneste beskyttelse mod fugtindtræng-

ning udefra. Disse plader har en begrænset 

holdbarhed med hensyn til direkte fugtpå-

virkning og egner sig ikke som egentlig kli-

maskærm. 

Imellem plader er der flere steder åbne 

sprækker, revner og skader, som kan med-

føre indtrængning af fugt. 

Der er flere steder udækkede hjørner og 

åbninger, som også øger risikoen for ind-

trængning af fugt. 

Sokler og betondæk fremstår flere steder 

udækkede med overflader, der kan suge 

fugt ved regn- og snevejr. 

Foruden risikoen for frostsprængninger og 

kosmetiske skader er der stor risiko for fugt 

i de opsatte elementer. 

De opsatte elementers opbygning egner sig 

ikke til fugtpåvirkning. Op står der fugt i 

disse, er der stor risiko for skader såsom 

skimmelsvamp og konstruktionsnedbry-

dende svampe. 

Der er enkelte steder allerede begyndende 

skimmelvækst på udækkede trækonstrukti-

oner og tydelige fugtaftegninger i bunden af 

disse elementer. 

Konklusion 

Vi har ved den visuelle gennemgang kon-

stateret mindre områder med begyndende 

skimmelvækst. Der er på nuværende tids-

punkt ikke konstateret større synlige mikro-

biologiske skader på bygningerne. 

Opstår der fugt i elementerne, kan det blive 

nødvendigt at kassere vindplader, isolering 

og indvendige gipsplader. Foruden dette 

skal der påregnes afrensning og evt. partiel 

udskiftning af trækonstruktioner. 

Under optimale forhold kan skimmelsvampe 

udvikle sig på 4-6 dage, og det er derfor-

vigtigt, at der handles hurtigt mht. af dæk-

ning og beskyttelse af de ufærdige bygnin-

ger. 

Skades bygningerne med fugt, kan man ri-

sikere, at indeklimaet påvirkes negativt i de 

fremtidige skolelokaler. 

… 

Vi anbefaler, at man efter endt afdækning, 

og inden byggeriet genoptages, undersøger 

bygninger visuelt for herefter at vurdere 

behovet for yderligere undersøgelser og 

evt. prøveudtagninger. 

Handles der hurtigt mht. afdækning, kan 

større følgeskader og reparationer forment-

lig undgås.« 

Ifølge erklæring af 31. oktober 2017 fra 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 

blev der udsendt varsel om voldsomt vejr 

den 1. december 2013, og det første egent-

lige stormvarsel for Københavnsområdet 

blev udsendt den 4. december 2013. På 

skolens adresse faldt der ifølge DMI 5,6 mm 

nedbør den 5. december og 3,0 mm nedbør 

den 6. december, og den højeste middel-

vind var begge dage stiv kuling, men med 

vindstød af stormstyrke. 

»Meteorologisk set har der ikke været 

storm på adressen under Bodil, da 10-mi-

nuttersmiddelvinden ikke på noget tids-

punkt nåede op på 24,5 m/s, der er græn-
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seværdien for storm.« Af de fremlagte kli-

madata fremgår det bl.a., at den samlede 

nedbørsmængde på adressen i december 

2013 var på 58,8 mm, hvilketer lidt over 

klimanormalen for perioden 1961-1990, 

som var på 56 mm. Der var 21 døgn med 

nedbør i december 2013, hvilket er omtrent 

det dobbelte af normalen forperioden 1961-

1990. 

Arkitekt A, som på daværende tidspunkt 

var partner i … Arkitekter, har forklaret 

bl.a., at der under stormen »Bodil« den 5.-

6. december 2013 var trængt betydelige 

mængder vand ind i bygningen, ikke kun på 

grund af vind og regn, men også på grund 

af strømsvigt og heraf følgende stop for 

vandpumper. Efter hendes opfattelse med-

førte stormskaderne en forsinkelse af byg-

geriet med 3 måneder, og kombinationen af 

hovedentreprenørens konkurs og stormska-

derne medførte 4 måneders merarbejde for 

rådgiver. Hun har udarbejdet fakturaover-

sigten, der er fremlagt som bilag 44 og om-

talt i skønserklæringen. Der er tale om fak-

turaer, som efter hendes opfattelse alle an-

går merarbejde som følge af stormska-

derne. Bygningskonstruktør B fra UR har 

forklaret bl.a., at han lige efter hovedentre-

prenørens konkurs engagerede 6-8 mand 

med henblik på de mest nødvendige afdæk-

ningsforanstaltninger, inden byggeriet 

kunne genoptages. Efter hans opfattelse 

medførte stormskaderne en samlet forsin-

kelse af byggeriet på 3-4 måneder. 

Bygningsingeniør C fra BH-R har forklaret 

bl.a., at der efter 

»Bodil« på byggepladsen var synlige tegn 

på, at der havde været storm, men »at det 

ikke så slemt ud.« Man var ikke umiddel-

bart klar over, at der var sket skader af be-

tydning, hvilket er årsagen til, at man ikke 

straks efter stormen rettede henvendelse til 

FS om stormskaden. 

Skadeanmeldelse til FS blev indsendt den 

19. februar 2014. I skadeanmeldelsen hed-

der det bl.a.: 

»Hvorledes er skaden opstået? 

Skaden opstod i forbindelse med skybrud 

den 5-6 december 2013. Kapaciteten på de 

midlertidige afvandingsforanstaltninger-

kunne ikke udlede de ekstreme nedbørs-

mængder. 

Skadens omfang: 

Store dele afmonterede gipsvægkonstrukti-

oner, lette ydervægge og udhængskon-

struktion har optaget fugt, og efter udtør-

ring pågår der nu registrering af skadesom-

fang ved hjælp af eksternt konsulentfirma, 

der registrerer evt. råd og svamp.« 

I skadesanmeldelsen er de samlede udgifter 

til udbedring, herunder byggeledelse, an-

slået til 630.000 kr. 

Daværende overtaksator i FS D har forkla-

ret, at han besigtigede byggepladsen første 

gang den 25. februar 2014, og at det van-

skeliggjorde hans arbejde, at der var gået 

så lang tid fra stormen 

»Bodil« den 5.-6. december 2013, der var 

angivet som skadeårsag, inden skadean-

meldelsen - og dermed inden det tidspunkt, 

hvor han havde mulighed for besigtigelse. 

I slutningen af december 2013 og begyn-

delsen af januar 2014 blev der gennemført 

en delvis overdækning af byggeriet, således 

at bygningsfacaderne og bygningstårnene 

blev overdækket. Endvidere indgik kommu-

nen kontrakt med fagentreprenørerne, som 

tidligere havde arbejdet for HE, med hen-

blik på at få dem til at fortsætte deres ar-

bejde - nu med kommunen som kontrakt-

part. I overensstemmelse med anbefalin-

gerne i … Laboratoriets rapport af 27. no-

vember 2013 blev der også foretaget nær-

mere undersøgelser af fugt- og svampeska-

der. 

… Laboratoriet har afgivet supplerende rap-

porter den 21. februar 2014, den 22. april 

2014, den 25. april 2014 og den 9. maj 

2014. I rapporten af 21. februar 2014 er 

der bl.a. anført følgende i konklusionen: 
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»Vi har ved besigtigelsen af bygningerne 

målt forhøjede skimmelforekomster og for-

højede fugtværdier, som kan udgøre et pro-

blem med henblik på fremtidig brug/inde-

klima af bygningerne. Vi anbefaler derfor, 

at der igangsættes udtørring af fugtskader,  

og at skimmelvækst fjernes fra inficerede 

konstruktioner. 

Følgende problematikker er registreret: 

1. Fugt og skimmel i ydervægge 

mod bundrem i stueplan. 

2. Fugt og skimmel i ydervægge 

under vinduer og ved hjørner i tårne. 

3. Skimmelvækst på indvendige 

vægge i stueplan. 

4. Forhøjet fugt og synlig vand 

forskellige steder i bygningen fra betonele-

menter. 

5. Skimmelvækst på trækon-

struktioner under udhæng (primær forskal-

ling). 

… 

Ydervægge (punkt 1 og 2): 

… 

På baggrund af den visuelle undersøgelse, 

fugtmålinger og prøveresultater vurderer vi, 

at der er risiko for, at indeklimaet i de 

fremtidige lokaler kan påvirkes negativt af 

fugt og skimmelsvamp. Der skal derfor fo-

retages en udtørring af fugtskaderne og en 

efterfølgende afgrænsning af følgeskader i 

form af skimmelsvamp. Vores vurdering er, 

at der skal åbnes i ydervægge omkring hele 

bygningen indvendigt, fra gulv og ca. 1,0 

meter op. Her fjernes isolering og udtørring 

kan begynde. Alle vægge under vinduer og 

hjørner i tårne kontrolleres for fugt. I områ-

der med fugt/skimmel åbnes der, indtil der 

ikke længere er fugt/misfarvninger. 

Der skal påregnes afrensning af skimmel-

svamp i alle de blotlagte områder, dog for-

moder vi, at man inden afrensningen kan 

gennemgå området og justere/mindske 

omfang af afrensning. Pga. lokalernes frem-

tidige anvendelse bør der vælges afrens-

ning med tørdamp (Micro Clean-metoden), 

hvorved skimmelvæksten fjernes fra over-

fladen og eventuelle svampehyfer inde i 

materialet destrueres. Fravælges tørdamp, 

kan der som alternativ afrenses ved afslib-

ning og brug af egnet desinfektionsmiddel. 

Indvendige vægge i stueplan (punkt 3) 

På tegning 01 er der markeret områder, 

hvor gips fjernes fra gulv og ca. 1,5 meter 

op. 

Gipsplader fjernes og tilbagestående stål-

skellet støvsuges grundigt med en støvsu-

ger, som er monteret mikrofilter. 

Der skal anvendes åndedrætsværn under 

hele arbejdet. 

Forhøjet fugt og synligt vand forskellige 

steder i bygningen fra betonelementer 

(punkt 4) 

Vi formoder, at der er igangsat udtørring af 

fugt/vand fra betonelementer. Risiko for 

følgeskader af organiske materialer i områ-

derne bør følges nøje. 

Skimmelvækst på trækonstruktioner under 

udhæng (punkt 5) Synlig angrebet træ (pri-

mært forskalling) udskiftes. Er der tale om 

bærende konstruktioner, kan disse afrenses 

ved afslibning og behandling med et egnet 

desinfektionsmiddel.« 

I rapporten af 22. april 2014 fra … Labora-

toriet hedder det bl.a.: 

»2. Undersøgelse af skimmelvækst bag 

vindspærreplade Oplukningen til konstrukti-

onen bag vindspærrepladen mellem lokale 

007 og 006 afslørede kraftige mørke mis-

farvninger. 

Ved udtagning af prøve er påvist høj kimbe-

lastning fra bl.a. Penicillium glabrum (T), og 
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Cladosporium sphaerospermum (A) som er 

kendt for hhv. toksiske og allergene. Der er 

derfor behov for at foretage afrensning af 

skimmelvæksten. Udbredelsen af misfarv-

ningerne giver mistanke om, at skimmel-

væksten skyldes indtrængende vand i sam-

linger mellem vindspærrepladerne samt ved 

sømhuller. Hvis dette er tilfældet, må det 

formodes, at skimmelvæksten ikke udeluk-

kende er afgrænset til denne del af faca-

den, og der er behov for at få dette forhold 

undersøgt nærmere.« 

I … Laboratoriets rapport af 25. april 2014 

er der bl.a. anført følgende: 

»Vi har ved besigtigelse af … Skole den 24. 

april 2014 konstateret følgende: 

1. Kontrol af fugtniveau af væg-

konstruktion, etape 1 Fugtniveauet i yder-

væggen er generelt nedbragt til acceptabelt 

niveau, ligesom der kun kunne observeres 

få punkter med blankt vand på gulvet. Dog 

med undtagelse af følgende punkter: 

2. Undersøgelse af skimmelvækst 

bag vindspærreplade 

Vi har foretaget undersøgelse af yderligere 

8 oplukkede punkter 

- heraf 2 i østfacadestueplan og 

6 i tårnene. 

… 

På baggrund af observationerne er det vo-

res vurdering, at der er en betydelig risiko 

for skimmelvækst i den øvrige del af faca-

den, og vi anbefaler derfor, at der foretages 

tilsvarende oplukninger i den nord- og vest-

vendte del af facaden. 2 oplukninger i nord-

facaden og 3 i vestfacaden.« 

I … Laboratoriets rapport af 9. maj 2014 

findes en handlingsplan om fjernelse af 

skimmelvækst i konstruktionen Det fremgår 

heraf, at en stor del af arbejdet med skim-

melafrensning mv. allerede var udført på 

dette tidspunkt, og at der skulle foretages 

udtørring og afrensning i de manglende 

områder, og at genopsætning af damp-

spærre og vægkonstruktion herefter kunne 

finde sted. Endvidere skulle bl.a. vindspær-

replader og isolering fjernes og klimaskærm 

retableres. 

I en overordnet redegørelse af 19. august 

2014 vedrørende vandindtrængning/fugt-

skader har BH-R bl.a. udtalt følgende: 

»I forbindelse med skybruddet den 6. de-

cember 2013 var denne fulde overdækning 

således endnu ikke etableret og særligt ved 

denne lejlighed var der tale om vandind-

trængning. Vandindtrængningen blev ved 

denne lejlighed forstærket af, at de midler-

tidige afløbsordninger ikke kunne følge med 

og dertil var det midlertidige afløbs-/pum-

pesystem ude af funktion på grund af 

strømsvigt under skybruddet. 

… 

Samlet kan det konstateres, at kombinatio-

nen af manglende af dækning op til konkur-

sen og tidspunktet for konkursen (årstiden) 

har medført vandindtrængning før og i en 

kortere periode efter konkursen, hvilket har 

ført til omfattende udbedringsarbejder pga. 

de fugtfølsomme materialer primært i faca-

derne.« 

Den 31. oktober 2014 gav FS afslag på an-

modningen om forsikringsdækning. I afsla-

gethedder det bl.a.: 

»BH-R konkluderer i deres redegørelse fra 

den 19. august 2014, at skaderne skyldes 

manglende afdækning i kombination med 

årstiden. 

Som det fremgår af redegørelsen samt til-

synsnotaterne udarbejdet af… Arkitekter er 

der i perioden før og efter hovedentrepre-

nøren HE’s konkurs konstateret adskillige 

fejl og mangler, primært i form af mang-

lende afdækning af tagkonstruktionen samt 

lukning af facader. 

Afdækningen/sikringen af byggeriet blev 

startet medio december og var fuldtetable-

ret primo januar 2014. 
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Det er vores vurdering, at skaderne alene 

skyldes vandindtrængen gennem tag og fa-

cader i perioden medio oktober og frem til 

primo januar 2014, hvor afdækningen var 

etableret. 

Forsikringen dækker ikke skade, der skyl-

des mangelfuldt udført arbejde, herunder 

mangelfuld afdækning iht. vilkårenes punkt 

141.30. Vi kan derfor ikke betale erstatning 

i sagen.« 

Byggeriet blev afleveret i januar 2015 - 

med en forsinkelse på ca. 

½ år. I et notat af 8. april 2015 har kom-

munens totalrådgiver, TR, afgivet følgende 

erklæring: 

»Opfugtning af facader 

Stormen Bodil den 6. december 2013 forår-

sagede skader på det igangværende byg-

geri i forbindelse med udvidelsen af … Skole 

…. På tidspunktet for vandets indtrængning 

i bygningen var byggeriet sat i stå på grund 

af hovedentreprenørens konkurs, og … 

Kommune var i samarbejde med byggele-

delse og totalrådgiver i gang med at løse en 

afdækning af byggeriet frem mod en ny en-

treprenør kunne overtage den fortsatte ud-

førelse. 

Byggeriet består af en meget stor tagflade 

over stueetagen samt mindre tårne/bygnin-

ger, som stikker op igennem tagfladen. 

Størstedelen af den store tagflade var af-

dækket med en midlertidig byggemembran, 

som ikke var tæt alle steder. Tårnene 

havde færdig tagpapbelægning. Hvor den 

store tagflade ikke var dækket af bygge-

membranen var tagelementer/betonele-

menter blotlagt og manglede udstøbning af 

samlingerne mellem betonelementerne. Det 

vurderes, at det meste af det vand, der er 

trængt ind i bygningen under stormen, er 

trængt ind gennem den store tagflade, 

hvorved vandet har fun-

det vej gennem ka-

nalerne i betonelementerne, idet de er 

udført som huldæk. Fra huldækkene vurde-

res det, at vandet er løbet ned i facaderne i 

stueetagen, som efterfølgende alle har måt-

tet blive udtørrede, skiftet isolering samt 

facadebeklædning. 

Vandskade Tilsyn før storm 

Tilsynsnotaterne før stormen beskriver par-

tielle mangelfulde afdækninger af enkelte 

dele af facadeelementer, hvor der er kon-

stateret opfugtning af synligt træværk. 

Før konkursen blev disse mangler afhjulpet 

af hovedentreprenøren umiddelbart efter de 

blev konstateret. 

Efter konkursen blev der, den 21. novem-

ber 2013, ligeledes konstateret partiel man-

gelfuld afdækning af enkelte facadeelemen-

ter samt mangelfuld afdækning af enkelte 

vinduesåbninger i tårn A, B og C. 

I stueetagen blev der konstateret mangel-

fuld af dækning af enkelte facadeelementer. 

Ligeledes blev det konstateret, at tag-

flade/betonelementer over stueetage ikke 

var tilstrækkeligt lukket med membran og 

dele af dækkonstruktionen ikke var færdig-

gjort med risiko for indtrængen af vand. 

Byggeledelsen iværksatte straks de nød-

vendige tiltag for at afdække i nødvendigt 

omfang og fugtspecialister … fra Laborato-

riet besigtiger samtidig det samlede byggeri 

og påpeger, at der i mindre områder kan 

registreres begyndende skimmelvækst, 

men at der ikke kan konstateres større mi-

krobiologiske skader på byggeriet. Vand-

skade efter storm 

Efter stormen den 6. december 2013 kon-

staterer byggeledelsen, at der er trængt 

vand ind i bygningen. 

… Laboratoriet tilkaldes og bliver bedt om 

at foretage undersøgelser af, hvorvidt faca-

deelementerne i tårne og stueetage er op-

fugtet. Der foretages partielle opluk af faca-

deelementer indefra i både tårne og i stue-

etagen. 
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I tårn A, B og C konstateres der partiel op-

fugtning i nogle af elementerne og i den del 

af elementet, der ligger under vindues-

brystningernes niveau. Det besluttes at 

åbne elementerne indefra i de opfugtede 

områder, udtørre disse og tage prøver og 

afrense for begyndende skimmelvækst. 

I stueetagen viser de partielle opluk, at ele-

menter er opfugtet i langt højere grad, og 

det besluttes at åbne elementer op både in-

defra og udefra, hvorved det kan konstate-

res, at der er behov for at udtørre samtlige 

elementer og efterfølgende afrense for be-

gyndende skimmelvækst i hele stueetagen. 

Fugtskaderne i tårnene må efter vores skøn 

tilskrives, at der var mangelfuld afdækning 

af enkelte af facadeelementerne og af de 

vinduesåbninger, hvor der endnu ikke var 

monteret vinduespartier. 

  

Endvidere er det vores skøn, at fugtska-

derne i stueetagen må tilskrives den mang-

lende færdiggørelse af membran på tag og 

udstøbning af dækelementer over stue-

etage, idet skaderne var omfattende på alle 

dele af stueetagens 4 facader. Endvidere 

pågik arbejdet med afdækning af de få 

mangelfuldt afdækkede elementdele, og 

ydermere var facaderne lukket med færdige 

vinduespartier.« 

Ved klageskrift af 2. december 2016 har 

kommunen indbragt sagen for Voldgifts-

nævnet med den begrundelse, at størstede-

len af de udgifter, som har været forbundet 

med afhjælpning af vand- og fugtskaderne, 

er dækket af entrepriseforsikringen i FS. 

Ifølge kommunens opgørelse udgør de 

samlede udgifter, herunder udgifterne som 

følge af den forsinkelse af byggeriet, som 

afhjælpningsarbejdet medførte, 10.087.652 

kr. ekskl. moms. Efter skønsmæssig reduk-

tion for den del af skaderne, som ifølge for-

sikringsbetingelsernes undtagelsesbestem-

melser ikke er dækket, udgør det dæk-

ningsberettigede tab efter kommunens op-

fattelse påstandsbeløbet på 8 mio. kr. 

ekskl. moms. 

Under afhjemlingen af skønserklæringerne 

har skønsmanden, Flemming Correll, beteg-

net sit arbejde med syn og skøn som en 

»skrivebordsopgave«, idet sagen angår 

skader, som allerede var udbedret på det 

tidspunkt, hvor hans besigtigelse og besva-

relse af spørgsmål fandt sted. Han har der-

for været henvist til at løse opgaven så 

godt som muligt i det væsentlige på grund-

lag af de bilag, der er fremlagt i sagen. 

I skønserklæringen af 16. marts 2018 hed-

der det bl.a.: 

»Svar på spørgsmål 3: 

Skønsmanden kan ikke ud fra det fremlagte 

materiale udskille skader forvoldt før, under 

eller efter stormen Bodil. 

Når det lægges til grund, at de af DMI oply-

ste nedbørsmængder, herunder forekom-

sten af betydelig slagregn som følge af 

vindstød og oplysningerne i bilag 8.1-8.9 

om manglende afdækning, er det skøns-

mandens vurdering, at stormen Bodil har 

medført vandindtrængning. 

… 

Svar på spørgsmål 7: 

Med udgangspunkt i de i bilag 21 og bilag 

24 anførte fakturaer har skønsmanden 

skønnet, at udbedringsomkostningerne for-

bundet med aktuel skimmelafrensning, ud-

skiftning af våde materialer og udtørring 

beløber sig til kr. 2.968.699 ekskl. moms. 

… 

Svar på spørgsmål 8: 

Med udgangspunkt i oplysningerne angivet i 

bilag 7.1-7.3 og 8.1- 8.9, er det skønsman-

dens vurdering, at der på tidspunktet forud 

for stormen Bodil er konstateret opfugtning 

og dermed basis for skimmelvækst i kon-

struktionerne. 
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… 

Svar på spørgsmål 10: 

Det er ikke skønsmandens vurdering nød-

vendigt at udskifte MgO- vindspærrepla-

derne som en direkte følge af stormen Bo-

dil, men andre bygningsfysiske, klimatiske 

og materialetekniske forhold kan nødven-

diggøre udskiftning af MgO-vindspærrepla-

der. 

… 

Svar på spørgsmål 14: 

Med henvisning til svar på spørgsmål 3 vur-

deres det, at stormen Bodil har medført 

vandindtrængning, men at det ikke ud fra 

det fremlagte materiale vurderes muligt at 

udskille skader forvoldt før, under eller efter 

Bodil. 

Skønsmanden finder det ikke på det forelig-

gende grundlag muligt at afgøre, hvilke ud-

bedringsomkostninger, anført i bilag 21 og 

22, der kan henføres til stormen Bodil. 

… 

Svar på spørgsmål C: 

  

Efter skønsmandens vurdering var det mu-

ligt at foretage visse skadesforebyggende 

tiltag i perioden fra første varsel frem til 

stormen, men det vurderes ikke muligt at 

tilvejebringe tiltag, der kunne imødegå en-

hver form for vandindtrængning/skade un-

der stormen. 

… 

Svar på spørgsmål E: 

Skønsmanden har ikke mulighed for at af-

gøre, hvorvidt og hvilke af skaderne, der 

kan henføres til stormen Bodil. 

… 

Svar på spørgsmål F: 

Skønsmanden har ikke mulighed for at op-

dele omkostningerne i bilag 20-24 i hen-

holdsvis storm- og vandskader. 

… 

Svar på spørgsmål G: 

Det er skønsmandens vurdering, at det er 

behæftet med særdeles stor usikkerhed at 

bestemme årsagen til og omfanget af en 

potentiel vandskade, efter at retable-

ring/udbedring har fundet sted.« 

Fra den supplerende skønserklæring 1 af 

19. september 2018 kan fremdrages føl-

gende citater: 

»Svar på spørgsmål K: 

Det vurderes, at omkostninger anført i svar 

på spørgsmål 7 i begrænset omfang kunne 

have været mindsket, såfremt der var fore-

taget udbedring før stormen Bodil. Det er 

dog under forudsætning af, at totalinddæk-

ning af bygningen var blevet gennemført, 

før stormen Bodil indtraf. 

… 

Svar på spørgsmål SB: 

… 

Det findes ikke muligt at udskille de anførte 

omkostninger, der direkte kan henføres til 

stormen Bodil. Det er dog skønsmandens 

vurdering, at en forlængelse af tidsplanen 

med 3-4 måneder alene som følge heraf er 

en lang periode. 

… 

Svar på spørgsmål SD: 

… 

Skønsmanden kan ikke ud fra det forelig-

gende materiale udlede, hvilke skader der 

er forvoldt af stormen Bodil, og hvilke ska-

der, der er forvoldt i den efterfølgende peri-

ode, indtil tilstrækkelig overdækning og 

fugtsikring har fundet sted. Det vurderes 
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således ikke muligt at afgøre, hvor stor for-

holdsmæssig skadevirkning stormen Bodil 

har haft på det samlede skadesbillede.« 

I den supplerende skønserklæring 2 af 2. 

januar 2019 hedder det bl.a.: 

»Der er modtaget yderligere bilagsmateri-

ale i form af bilag 44 i forbindelse med 

dette 2. supplerende skønstema. 

… 

Klagers tillægsspørgsmål TE: 

Skønsmanden anmodes om at lægge oplys-

ningerne i bilag 44 til grund, idet det be-

mærkes, at parterne ikke er enige om disse 

oplysninger, og herefter oplyse, om det gi-

ver anledning til en ændret vurdering af 

størrelsen af de udgifter, der er forbundet 

med skimmelafrensning, udskiftning af 

våde materialer og udtørring, jf. besvarel-

sen af spørgsmål 7 og indholdet af erklæ-

ringsbilag 2. Svar på spørgsmål TE: 

Det er skønsmandens vurdering, at de i bi-

lag 21 nævnte fakturaoplysninger, som lig-

ger til grund for skønsmandens besvarelse 

af spørgsmål 7 samt oplistningen i erklæ-

ringsbilag 2, kan ændres på baggrund af de 

i bilag 44 oplysninger iht. nedenstående ta-

bel 1: 

… 

Det er skønsmandens vurdering, at der nu 

på baggrund af de i bilag 44 tydeliggørelser 

kan medtages yderligere kr. 1.266.461,23 

  

ekskl. moms til de i erklæringsbilag 2 opli-

stede fakturaer, som vurderes at være rela-

terede til stormskader. Total sum (bilag 21 

+ tabel 1): 2.968.699 + 1.266.461,23 = 

4.235.160,23 ekskl. moms. 

Klagers tillægsspørgsmål TF: 

Skønsmanden bedes foretage en skøns-

mæssig ansættelse af de yderligere om-

kostninger til fx drift af byggeplads, for-

brug, projekt, tilsyn mv., der er påløbet i 

forbindelse med arbejdet med skimmelaf-

rensning, udskiftning af våde materialer og 

udtørring, jf. besvarelsen af spørgsmål 7 og 

indholdet af erklæringsbilag 2. Svar på 

spørgsmål TF: 

Det er skønsmandens vurdering, at føl-

gende skønsmæssige ansættelse af om-

kostninger i forbindelse med skimmelaf-

rensning, udtørring og udskiftning af våde 

materialer mv. - på baggrund af de i tidli-

gere erklæringsbilag 2 skønnede omkost-

ningssummer på henholdsvis 2.968.699 kr. 

(grå ciffer) og med i besvarelsen af spørgs-

mål TE med entreprisesum på 4.235.160,23 

kr. kan estimeres således: 

- Fortsat byggepladsdrift i perio-

den (3% af 2.968.699 =89.000) 

o 3% af 4.235.160,23 - 127.000 

- Projektering og kontrol af 

skimmelafrensning og udskiftning af våde 

materialer (12% af 2.968.699 =356.000) 

o 12% af 4.235.160 = 508.000 

- Byggeledelse, fagtilsyn og ar-

bejdsmiljø (5% af 2.968.699 = 148.000) 

o 5% af 4.235.160 = 212.000 

- Udtørring skønsmæssigt ansat: 

200.000 

- Sum (793.000) 

• 1.047.000« 

Under afhjemlingen af skønserklæringerne 

har Flemming Correll præciseret, at efter 

inddragelse af oplysningerne i bilag 44 er 

det hans vurdering, at summen af beløbet 

på 4.235.160 og beløbet på 

1.047.000 kr. = 5.282.160 kr. ekskl. moms 

udgør de samlede udgifter til afhjælpning af 

vand- og fugtskader - og ikke kun dem, der 

skyldes stormen »Bodil«, som efter hans 

opfattelse ikke kan udsondres, jf. herved 

svarene på spørgsmål 3, spørgsmål 14, 

spørgsmål E, spørgsmål F, spørgsmål SB og 
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spørgsmål SD. Hvis der bortses fra oplys-

ningerne i bilag 44, er det relevante tal 

summen af 2.968.699 kr., jf. svaret på 

spørgsmål 7, og beløbet i parentes (grå cif-

fer) på 793.000 kr. = 3.761.699 kr. ekskl. 

moms. Hvad særligt angår MgO-pladerne 

var det ikke stormen, som gjorde udskift-

ning nødvendig, men derimod, at de er 

uegnede til formålet i det danske klima. 

Han har endvidere bemærket, at det sær-

lige ved stormen »Bodil« var, at den med-

førte indtrængning af betydelige mængder 

vand fra siden - ind gennem facadeåbninger 

- i modsætning til nedbør, som ikke falder i 

forbindelse med en storm, og som derfor 

overvejende kommer ind via åbninger på 

oversiden af byggeriet. 

 

4. Parternes hovedsynspunk-

ter 

Kommunen har anført, at stormen »Bodil« 

påførte entreprisen vandskader, som skulle 

udbedres. Den samlede pris for udbedring 

af skaderne kan opgøres til 10.087.652 kr. 

ekskl. moms og beror navnlig på den for-

sinkelse af byggeriet og det merarbejde ved 

udtørring og udskiftning af facadeelementer 

mv., som vandskaderne efter stormen nød-

vendiggjorde. 

I erkendelse af, at en del af skaderne ikke 

er dækket af forsikringen, er kravet mod FS 

reduceret skønsmæssigt til 8 mio. kr. ekskl. 

moms. Det er således kun vandskaderne i 

stueetagens facader, der kræves erstattet - 

og ikke skaderne i tårnbygningerne. I mod-

sætning til vandskaderne i tårnene skyldes 

vandskaderne i stueetagens facader vand-

indtrængning fra den store tagflade. Denne 

vandindtrængning var en uundgåelig følge 

af stormen og skyldes ikke mangelfuldt ar-

bejde, mangelfulde materialer eller mangel-

fuld afdækning. Men selv om skaderne helt 

eller delvis måtte være forårsaget af så-

danne mangler, ville de alligevel være dæk-

ningsberettigede, idet der under alle om-

stændigheder er tale om sekundære ska-

der, der ifølge forsikringsbetingelsernes 

punkt 141.21, pkt. 141.22, pkt. 141.31 og 

pkt. 141.32 i alle tilfælde er dækket af for-

sikringen. Det er således kun hullerne i ta-

get, der er den primære skade, som i givet 

fald er undtaget fra forsikringsdækning - 

ikke de følgeskader i stueetagens facade-

elementer, som skyldes, at vandet har fun-

det vej gennem 

- Rådgiverhonorar for ekstra 4 

mdr.: 

- Forlænget byggepladsdrift i 3 

mdr.: 

- Udgift til udtørring: 

- Ekstra håndværkerudgifter: 

- 3 mdr. ekstra leje af pavilloner 

mm. 

 

Udgifterne er tilstrækkeligt dokumenteret 

med de fremlagte fakturaer samt vidnefor-

klaringerne og de fremlagte erklæringer. 

Skønsmanden har undervurderet udgifter-

nes størrelse, men har dog ansat de sam-

lede udgifter til 5.282.160 kr. ekskl. moms. 

Skadeanmeldelsen er ikke indgivet for sent, 

selv om der gik mere end to måneder efter 

forsikringsbegivenheden. Det stod nemlig 

ikke straks efter stormen klart for kommu-

nen og dens rådgivere, at stormen havde 

medført de omfattende vandskader, der var 

tale om. Det var først efter nærmere under-

søgelser udført af … Laboratoriet, at det 

blev klart, at der var tale om alvorlige ska-

der, som var dækket af entrepriseforsikrin-

gen. Og selv på dette tidspunkt undervur-

derede man skadernes omfang og størrel-

sen af udbedringsudgifterne. Derfor kan 

man ikke bebrejde kommunen, at der gik 

nogen tid inden skadeanmeldelsen, ligesom 

man naturligvis heller ikke kan kritisere 

kommunen for straks at have iværksat af-

hjælpningsforanstaltninger, herunder gen-

nemførelse af den overdækning, som var 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 518 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

sket inden taksators første besigtigelse af 

byggepladsen i februar 2014. 

Efter forsikringsaftalelovens § 24, stk. 2, 

har forsikringstageren krav på forrentning 

af erstatningen fra 14 dage efter det tids-

punkt, hvor forsikringsselskabet har været i 

stand til at indhente de oplysninger, der er 

nødvendige til bedømmelse af forsikrings-

begivenheden og fastsættelse af erstatnin-

gens størrelse, jf. § 24, stk. 1. Da selskabet 

må antages at have haft de nødvendige op-

lysninger, senest da FS gav afslag på er-

statningskravet den 31. oktober 2014, skal 

renteberegningen derfor ske fra den 14. no-

vember 2014. 

FS har anført, at forsikringsdækning er ude-

lukket, allerede fordi kommunen ikke har 

godtgjort, at de omhandlede vand- og fugt-

skader skyldes en »uforudset begivenhed«, 

jf. forsikringsbetingelsernes punkt 121. Det 

fremgår af de meteorologiske data om for-

holdene på adressen i …, at der var regn og 

blæst, men at hverken kriterierne for storm 

eller skybrud var opfyldt den 5.-6. decem-

ber 2013, hvor »Bodil« ramte området. 

Hertil kommer, at de fremlagte oplysninger 

fra stadeopgørelsen den 29. oktober 2013 

og tilsynsnotaterne af 21. november 2013 

viser, at der allerede længe før »Bodil« 

havde været store problemer med vand og 

fugt i bygningen som følge af mangelfuld 

afdækning. De omhandlede vand- og fugt-

problemer har derfor ikke karakter af en 

storm- eller skybrudsskade, men skyldes et 

langstrakt forløb, som begyndte længe før 

»Bodil« og sluttede længe efter. Der er så-

ledes tale om en skade, som langsomt har 

udviklet sig over en længere periode, og 

som skyldes mangelfuldt arbejde, navnlig i 

form af utilstrækkelig sikring af byggeriet 

mod vand og fugt. FS 

  

kanalerne i betonelementerne og ned i 

stueetagens facader som nærmere beskre-

vet i TR’s erklæring af 8. april 2015. 

Efter forsikringsbetingelsernes punkt 121 er 

der dækning for uforudsete begivenheder, 

og der kan ikke være tvivl om, at denne be-

tingelse er opfyldt i det foreliggende til-

fælde, hvor forsikringsbegivenheden er 

stormen »Bodil«. Det må lægges til grund, 

at de mangler mv., som er omtalt i tilsyns-

notaterne, allerede var udbedret inden stor-

men, og det fremgår i øvrigt også af skøns-

erklæringerne, at der er trængt vand ind i 

bygningen under stormen. Ifølge kommu-

nens erstatningsopgørelse er det samlede 

tab på 10.087.652 kr. ekskl. moms sam-

mensat af følgende poster: 

3.313.000 kr. 

1.313.427 kr. 

256.000 kr. 

4.941.247 kr. 263.978 kr. 

 

har derfor med rette givet afslag på kravet 

om forsikringsdækning af skaden. 

Det er også forkert, når kommunen hæv-

der, at vand- og fugtskaderne har karakter 

af sekundære skader. Der er tværtimod tale 

om primære skader direkte som følge af 

manglende eller mangelfuld afdækning af 

byggeriet, og sådanne skader er udtrykke-

ligt undtaget fra forsikringsdækning ifølge 

forsikringsbetingelsernes punkt 141.30. 

Dette gælder ikke kun skaderne i tårnene, 

men også skaderne i stueetagen, hvor vand 

er trængt ind - ikke kun fra taget, men 

også fra alle de uafdækkede åbninger og 

samlinger i facaden, som er udførligt be-

skrevet i tilsynsnotaterne af 21. november 

2013. 

Det er udokumenteret, at de mange fejl og 

mangler ved afdækningen, som fremgår af 

tilsynsnotaterne, skulle være udbedret in-

den »Bodil«, som indtraf blot et par uger 

senere. 

Realiteten er, at byggeriet i denne periode 

lå stille på grund af hovedentreprenørens 

konkurs. Skønsmanden har ikke tiltrådt 
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kommunens tabsopgørelse, og den er da 

også helt udokumenteret. Det bestrides 

ikke, at byggeriet blev forsinket, men det 

bestrides som udokumenteret, at forsinkel-

sen skyldtes »Bodil«. Hovedårsagen til for-

sinkelsen må antages at være hovedentre-

prenørens konkurs, som medførte, at hele 

byggeriet gik i stå i en længere periode. 

Vand- og fugtskaderne har vel også med-

ført forsinkelse, men disse skader skyldes 

som nævnt ikke »Bodil«, men derimod at 

byggeriet i en lang periode både før og ef-

ter »Bodil« havde været udsat for vand ind-

trængning gennem de mange huller og åb-

ninger i såvel facader som tag. De frem-

lagte fakturaer indeholder ikke den specifi-

kation, som er nødvendig for at kunne fast-

slå, om de angår arbejde med vandskader 

eller andet, og skønsmanden har da også 

taget forbehold. Hertil kommer, at kommu-

nen også har medregnet udgifter, som helt 

klart intet har med vandskaderne at gøre, 

herunder udskiftning af MgO-plader, som 

under alle omstændigheder skulle udskiftes, 

fordi de er uegnede somvindskærm i det 

danske klima. Kommunen har anmeldt ska-

den mere end 2 måneder efter den påstå-

ede forsikringsbegivenhed, hvilket i sig selv 

afsvækker kommunens påstand om, at det 

er stormen »Bodil«, som skulle være ska-

desårsag. Den sene anmeldelse betød, at 

det var helt umuligt for taksator at danne 

sig et billede af forholdene på skadestids-

punktet, da han besigtigede byggeriet, og 

den heraf følgende bevisusikkerhed må i 

hvert fald komme kommunen til skade. 

Det bestrides endvidere, at der kan kræves 

renter allerede fra den 

14. november 2014. Betingelserne i forsik-

ringsaftalelovens § 24 er ikke opfyldt. 

  

Efter loven er det relevante tidspunkt ikke, 

hvornår forsikringsselskabet har afvist kra-

vet om forsikringsdækning, men hvornår 

det er muligt at forholde sig til kravet og 

dets størrelse. 

 

5. Voldgiftsrettens bemærk-

ninger og resultat 

Voldgiftsretten finder, at selv om nedbørs-

mængden under stormen 

»Bodil« i hvert fald ikke på adressen i … 

havde et sådant omfang, at der var tale om 

skybrud ifølge den meteorologiske defini-

tion (mere end 15 mm nedbør på 30 minut-

ter), og selv om vindstyrken kun var stiv 

kuling med vindstød af stormstyrke - og så-

ledes ikke havde karakter af storm i meteo-

rologisk forstand - var kombinationen af 

vind og nedbør samt strømsvigt en forsik-

ringsbegivenhed, som opfylder kriteriet om 

»uforudsete begivenheder« i henhold til for-

sikringsbetingelsernes punkt 121. Forsik-

ringsbegivenheden, der består af denne 

kombination, vil i det følgende for nemheds 

skyld blive betegnet som »Bodil«. Hoveden-

treprenørens konkurs og konsekvenserne 

heraf er derimod ikke en forsikringsbegi-

venhed, som er dækket af entrepriseforsik-

ringen. 

Efter bevisførelsen er det voldgiftsrettens 

opfattelse, at kommunen ikke har ført bevis 

for, at »Bodil« var den eneste årsag eller 

blot hovedårsagen til de vand- og fugtska-

der, som sagen drejer sig om. Ved bevisbe-

dømmelsen har voldgiftsretten navnlig lagt 

vægt på de oplysninger om vand- og fugt-

skader samt problemer medhelt utilstræk-

kelig afdækning af især facaderne på alle 

dele af byggeriet, som fremgår af stadeop-

gørelsen den 29. oktober 2013 og af til-

synsnotaterne af 21. november 2013. Disse 

oplysninger viser, at byggeriets facade i en 

længere periode i efteråret og den første 

del af vinteren havde henstået i det væ-

sentlige ubeskyttet mod vandindtrængning i 

facadeelementerne med den risiko for ska-

der, som også er beskrevet allerede i den 

første rapport af 27. november 2013 fra … 

Laboratoriet. … Laboratoriet havde besigti-

get byggeriet den 26. november 2013, men 

ikke indvendigt, og der blev heller ikke fo-



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 520 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

retaget undersøgelse i skjulte konstruktio-

ner ved den lejlighed. Da man senere fore-

tog undersøgelser indvendigt og i de skjulte 

dele, viste detsig, at der var udbredte fore-

komster af skimmelvækst overalt i facade-

konstruktionerne, og at en meget omfat-

tende indsats med nedtagning, udtørring og 

retablering var nødvendig. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til 

grund, at problemerne med manglende af-

dækning af åbninger og samlinger i facaden 

mv., som er beskrevet bl.a. i tilsynsnota-

terne af 21. november 2013 og i rapporten 

af 27. november 2013 fra … Laboratoriet, 

ikke var løst, da »Bodil« indtraf den 5.-6. 

december 2013, men at situationen i det 

væsentlige var uændret på dette tidspunkt. 

Ved bevisbedømmelsen lægger voldgiftsret-

ten herved navnlig vægt på, at byggeriet på 

dette tidspunkt stod stille på grund af ho-

vedentreprenørens konkurs, og på mang-

lende skriftlig dokumentation for andet. Ved 

bevisbedømmelsen kommer det også kom-

munen til skade, at der ikke blev indsendt 

en skadeanmeldelse til FS før den 19. fe-

bruar 2014 - mere end 2 måneder efter 

»Bodil«, og at FS derfor var afskåret fra at 

foretage en besigtigelse umiddelbart efter 

forsikringsbegivenheden. Først i begyndel-

sen af januar 2014 var der udført en sådan 

overdækning af facader mv., at proble-

merne med fortsat indtrængning af vand 

var bragt til ophør, og arbejdet med udbed-

ring af vand- og fugtskader kunne påbe-

gyndes. 

Ligesom skønsmanden finder voldgiftsret-

ten, at »Bodil« har bidraget til vand- og 

fugtskaderne, idet det findes godtgjort, at 

betydelige mængder vand er trængt ind i 

bygningen også den 5.-6. december. Den 

stærke blæst må antages at have været 

særlig problematisk, fordi den medførte 

ekstraordinært vandpres på facaderne, der 

havde talrige ubeskyttede åbninger. 

  

Voldgiftsretten finder efter en samlet vur-

dering, at den indtrængning af vand, som 

fandt sted under »Bodil«, var ganske bety-

delig, og at det kunne have begrænset 

denne indtrængning af vand væsentligt, 

hvis afdækningen havde været i orden. De 

ekstreme vejrforhold under »Bodil« var 

imidlertid af en sådan karakter, at der efter 

voldgiftsrettens opfattelse også ville være 

trængt vand ind i facadeelementerne, hvis 

afdækningen havde været i orden - blot i 

væsentligt mindre omfang og med meget 

mindre skade til følge. Den del af skaden, 

som ville være indtrådt som følge af »Bo-

dil«, også hvis afdækningen af byggeriet 

havde været i orden, er en direkte følge af 

forsikringsbegivenheden og derfor omfattet 

af forsikringsdækningen. Kommunen er 

derfor ikke afskåret fra erstatning for denne 

del af skaden, selv om den manglende af-

dækning af byggeriet medførte, at »Bodil« 

forårsagede betydelig større vand- og fugt-

skade, end den, der ville være indtrådt, 

hvis afdækningen havde været i orden. Det 

er således kun merskaden, der beror på 

den manglende eller mangelfulde afdæk-

ning, som er undtaget fra forsikringsdæk-

ning i henhold til forsikringsbetingelsernes 

punkt 141.30. 

Efter forsikringsbetingelsernes punkt 

141.30 er skade, som skyldes mangelfuld 

afdækning ikke dækket af forsikringen. Ef-

ter punkt 

141.31 gælder denne undtagelse kun den 

del af entreprisen, som bliver skaderamt 

som en direkte følge af den mangelfulde af-

dækning (primære skader) - og ikke andre 

dele af entreprisen, som derefter skades 

som følge af den første skade (sekundære 

skader), jf. punkt 141.32. Kommunens er-

statningskrav angår det tab, som skyldes 

vand- og fugtskaderne i stueetagens faca-

dekonstruktioner, og som nødvendiggjorde 

en omfattende indsats med nedtagning, ud-

tørring og retablering med forsinkelse og 

fordyrelse af byggeriet til følge. Efter forsik-

ringsbetingelserne er det derfor af afgø-

rende betydning, om vand- og fugtskaderne 
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i facaderne, der var en følge af manglende 

eller mangelfuld afdækning, må anses for 

en primær skade, jf. punkt 141.31, eller en 

sekundær skade, jf. punkt 141.32. 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten 

som nævnt til grund, at »Bodil« hverken 

var den eneste årsag eller blot hovedårsa-

gen til de omhandlede vand- og fugtskader 

i byggeriets facadeelementer. Hovedårsa-

gen var, at byggeriet i en lang periode i ef-

teråret og den førstedel af vinteren havde 

stået med helt utilstrækkelig afdækning af 

åbninger og utætte samlinger i facaden. 

Endvidere lægger voldgiftsretten til grund, 

at størstedelen af det vand, der trængte ind 

i stueetagens facader under »Bodil«, netop 

skyldtes den helt utilstrækkelige afdækning 

af åbninger og utætte samlinger i facaden - 

og ikke vand, som er løbet til facaden gen-

nem huller i taget via kanaler i betonele-

menterne, sådan som TR har anført i sit no-

tat af 8. april 2015 efter afslaget fra FS. 

Det er herefter voldgiftsrettens vurdering, 

at forsikringsbegivenheden (»Bodil»), ikke 

var hovedårsag til vand- og fugtskaderne, 

og at den mindre del af skaderne, som »Bo-

dil« faktisk var årsag til, overvejende skyl-

des manglende eller mangelfuld afdækning. 

Hvad angår denne mindre del af skaderne, 

er der tale om sådanne primære skader, 

som er omfattet af undtagelsesreglen i for-

sikringsbetingelsernes punkt 141.31, jf. 

punkt 141.30. Der er derfor ingen forsik-

ringsdækning for den merskade, som beror 

på manglende eller mangelfuld afdækning - 

heller ikke for den merskade, som »Bodil« 

medførte. 

På den anførte baggrund er det herefter 

nødvendigt at sondre mellem den forsik-

ringsdækkede skade, som består af den del 

af den samlede vand- og fugtskade på 

stueetagens facade, som under alle om-

stændigheder ville være indtrådt som følge 

af Bodil - altså også hvis afdækningen 

havde været i orden - og den merskade, 

som beror på manglende eller mangelfuld 

afdækning, og som ikke er dækket af for-

sikringen. 

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten det 

ikke muligt at foretage en præcis afgræns-

ning af den del af skaderne og udbedrings-

udgifterne, som skyldes »Bodil«, og som 

ville være indtrådt, selv om afdækningen 

havde været i orden, og den merskade, der 

beror på manglende eller mangelfuld af-

dækning. En skønsmæssig ansættelse er 

derfor nødvendig. 

Ved den skønsmæssige ansættelse lægger 

voldgiftsretten til grund, at den manglende 

mulighed for en præcis afgrænsning må 

komme kommunen til skade under hensyn 

til, at kommunen har bevisbyrden for dæk-

ningsberettigede skader, og at kommunen 

bærer risikoen for den afsvækkelse af be-

vismulighederne, som skyldes, at skadean-

meldelsen først blev indgivet mere end to 

måneder efter 

»Bodil«. Endvidere lægger voldgiftsretten 

som nævnt til grund, at 

»Bodil« ikke var hovedårsagen til vand- og 

fugtskaderne. Under disse omstændigheder 

er et forsigtigt skøn nødvendigt ved ansæt-

telsen af den del af skaderne og de hermed 

forbundne afhjælpningsudgifter, som må 

tilskrives »Bodil« - og ikke den manglende 

eller mangelfulde afdækning. 

Ved den skønsmæssige ansættelse lægger 

voldgiftsretten endvidere til grund, at kom-

munen ikke har ført tilstrækkeligt bevis for 

sine oplysninger om størrelsen af de sam-

lede udgifter til afhjælpning af vand- og 

fugtskader. Det bemærkes herved, at vold-

giftsretten ikke finder det bevist, at disse 

skader medførte en samlet forsinkelse af 

byggeriet på 3-4 måneder, men at største-

delen af den samlede forsinkelse af bygge-

riet skyldtes de problemer, som hoveden-

treprenørens konkurs gav anledning til. Det 

bemærkes endvidere, at voldgiftsretten kan 

tilslutte sig skønsmandens vurdering, hvor-

efter de fremlagte fakturaer ikke i tilstræk-

kelig grad gør det muligt at afgrænse de 
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udgifter, som var en direkte følge af vand- 

og fugtskaderne, fra øvrige udgifter, og at 

dette problem også gør sig gældende, for 

så vidt angår fakturaoversigten, der er 

fremlagt sombilag 44 og indgår i grundlaget 

for skønsmandens svar på spørgsmål TE og 

TF. Hertil kommer, at der ved ansættelsen 

skal bortses fra den del af de samlede ud-

gifter, som ikke angår facaden i stueeta-

gen, idet parterne er enige om, at vand- og 

fugtskaderne i tårnene ikke er dækket af 

forsikringen. 

Under hensyn til det anførte finder vold-

giftsretten herefter, at udgifterne til af-

hjælpning af den del af vand- og fugtska-

derne, som alene skyldes »Bodil«, og som 

ikke beror på manglende eller mangelfuld 

afdækning, skønsmæssigt kan ansættes til 

700.000 kr. Efter forsikringsbetingelserne 

har kommunen derfor kun krav på forsik-

ringsdækning med dette beløb. 

Voldgiftsretten finder, at betingelserne for 

forrentning af kravet fra den 14. november 

2014 ikke er opfyldt, jf. forsikringsaftalelo-

vens § 24, stk. 2, jf. stk. 1. 

Det bemærkes herved, at FS hverken 

havde modtaget dokumentation for kravets 

berettigelse eller størrelse på dette tids-

punkt. Voldgiftsretten finder derfor ikke 

grundlag for at tilkende kommunen renter 

af kravet på 700.000 kr. fra noget tidligere 

tidspunkt end sagens anlæg, jf. rentelovens 

§ 3. 

 

6. Sammenfatning og konklu-

sion 

FS skal til kommunen betale 700.000 kr. 

med procesrente fra sagens anlæg den 2. 

december 2016. Beløbet udgør mindre end 

1/10 af kommunens betalingspåstand, og 

kommunen har derfor i det væsentlige tabt 

sagen. Efter sagsgenstandens størrelse 

samt udfald og forløb skal kommunen be-

tale sagsomkostninger til FS med i alt 

382.892 kr., heraf 300.000 kr. til dækning 

af advokatudgifter og 82.892 kr. til dæk-

ning af de udgifter til syn og skøn, som fo-

reløbigt er betalt af FS. Hvad angår de om-

kostninger, der har været forbundet med 

voldgiftsrettens behandling af sagen, for-

holdes som nedenfor bestemt. 

Thi bestemmes: 

Indklagede FS Forsikring A/S skal til klager 

… Kommune betale 

… 700.000 kr. med procesrente fra den 2. 

december 2016. 

I sagsomkostninger skal klageren … Kom-

mune … til indklagede FS Forsikring A/S be-

tale 382.892 kr. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af klageren … Kommune … efter op-

gørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse.
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Hvordan kan man opnå en tillægsfrist i forbindelse med forældelse? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.43.1 

Som gengivet i TBB 2021.1130 / Sag nr. C-15485 

Rådgiver R (advokat Tim Leckl) mod Byg-

herre BH (advokat Kim Christian Hove 

Thomsen) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

Mellem rådgiver R og bygherre BH er der 

opstået en tvist om betaling af krav i hen-

hold til incitamentsaftale indeholdt i rådgiv-

ningsaftale vedrørende opførelse af bolig-

blokke i …. 

Sagen angår spørgsmålet, om R har doku-

menteret at have et krav efter incitaments-

aftalen, og i givet fald om kravet er foræl-

det. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« med landsdommer Henrik 

Bjørnager Nielsen som eneste voldgifts-

dommer. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klager, R, har nedlagt påstand om, at ind-

klagede, BH, skal betale 488.287 kr. med 

tillæg af moms, i alt 610.358,75 kr., med 

procesrente fra sagens anlæg den 28. maj 

2020. 

BH har nedlagt påstand om frifindelse. 

Hovedforhandling har fundet sted den 29. 

april 2021 på Hotel …. 

… (R) og … (BH) har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. 

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af 

… og advokat …. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden gengivelse af for-

klaringerne og proceduren, men med gengi-

velse af parternes påstande og voldgiftsret-

tens resultat og begrundelsen herfor. 

3. Formalitetsspørgsmål 

Voldsgifteretten traf den 8. september 2020 

følgende afgørelse, hvorefter indklagedes 

påstand om sagens afvisning ikke blev ta-

get til følge: 

»… 

Den mellem parterne indgåede rådgivnings-

aftale omfatter teknisk rådgivning og bi-

stand i totalrådgivning vedrørende arkitekt- 

og ingeniørarbejder. Det fremgår af afta-

lens punkt 13, at tvister behandles i hen-

hold til ABR pkt. 9, og det følger herefter af 

pkt. 9.0.1, at det er voldgiftsretten, der er 

kompetent. 

Af pkt. 9.0.3 fremgår, at såfremt der i en 

rådgivningsaftale ikke er truffet beslutning 

om behandling af honorartvister, skal disse 

behandles af et af organisationen herfor 

nedsat permanent udvalg. Honorartvister 

behandlet af ovennævnte udvalg kan ind-

bringes for voldgiftsretten som appelin-

stans. Det fremgår af bemærkningerne til 

bestemmelsen bl.a., at undtagelsen er ind-

sat for at undgå at belaste voldgiftsretten (i 

1. instans) med sager, der alene vedrører 

honorarberegning. 

Sagen angår spørgsmålet, om klager efter 

»Incitamentsaftalen« i rådgivningsaftalens 

punkt 14 kan kræve yderligere betaling. 

Der er herunder uenighed budgetforudsæt-

ningerne og om grundlaget for beregningen 

af et eventuelt krav efter bestemmelsen, 

hvilket indebærer bl.a. en vurdering af be-

visspørgsmål. Tvisten vedrører således ikke 

alene en honorarberegning. 

Selv for det tilfælde, at tvisten måtte anses 

som en ren honorartvist omfattet af pkt. 

9.0.3, eksisterer der efter de oplysninger, 
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der foreligger for voldgiftsretten, ikke på 

nuværende tidspunkt et udvalg, der kan 

behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten må 

derfor i dette tilfælde under alle omstæn-

digheder være kompetent. 

Indklagedes påstand om sagens afvisning 

fra voldgiftsretten tages derfor ikke til 

følge. 

…« 

4. Kort sagsfremstilling 

Den 9. august 2012 indgik parterne en råd-

givningsaftale i forbindelse med BH’s opfø-

relse af boligblokke beliggende … gade …. 

Efter aftalen skulle R udføre »teknisk råd-

givning og bistand i totalrådgivning vedrø-

rende arkitekt- og ingeniørarbejder«. Ifølge 

aftalen var bebyggelsens arealer opgjort til 

3.400 m2 boligareal og 35 lejligheder. Byg-

geriet blev senere forøget med 121 m2. 

I aftalen hedder det bl.a.: 

»… 

4. RÅDGIVERENS YDELSER 

Omfatter rådgivningsfaserne anført under 

ABR 89 pos 2.3.2, jf. afkrydsninger i til-

knyttede ydelsesbeskrivelse, dateret 

2012.05.10. 

… 

7. ØKONOMISK GRUNDLAG FOR OPGAVENS 

LØSNING 

Rådgiveren projekterer i den af klienten fo-

reskrevne standard og klienten er ansvarlig 

for den anlægsøkonomiske ramme på 35,1 

mio. kr. ekskl. moms. 

… 

8. HONORAR 

Honorar for ydelserne anført under aftalens 

pos. 4. er beregnet på basis af en honorar-

procent på 7,5 % af budgetlagte honorar-

bærende håndværkerudgifter aftalt til fast 

sum 2.167.500,00 kr. ekskl. moms. 

Evt. øvrige ydelser skal skriftligt aftales 

forud og honoreres efter medgået tid eller 

efter anden aftale i det enkelte tilfælde. 

… 

14. SÆRLIGE BESTEMMELSER 

… 

Incitamentsaftale. 

Såfremt projektet udføres inden for klien-

tens samlede økonomiske ramme på 35,1 

mio. kr. ekskl. moms, fordeles det oversky-

dende rådighedsbeløb med 80 % til klienten 

og 20 % til rådgiver. 

Hvis licitationsresultatet er under budgettet 

overføres forskellen mellem licitationsresul-

tatet og budgettet til rådighedsbeløbet. 

Hvis den økonomiske ramme overskrides 

skal rådgiveren ikke bidrag til betaling af 

denne overskridelse. 

…« 

Det er oplyst, at byggeriet blev afleveret i 

februar 2014, og den 10. april 2014 med-

delte … Kommune ibrugtagningstilladelse. 

I »Byggeregnskab«, bilag B, udskrevet pr. 

6. november 2014 var byggeomkostnin-

gerne opgjort til 31.586.479 kr. ekskl. 

moms. »Rådighedsbeløb« var angivet til -

10.911,90 kr. ekskl. moms, og omkostnin-

ger til rådgivning, byggesagsgebyr mv. var 

opgjort til 2.523.000 kr. ekskl. moms. I be-

løbet indgik rådgivningshonoraret på 

2.167.500 kr., hvortil kom udlæg, akusti-

ker, byggesagsgebyr, landmåler og tæt-

hedsprøvning. Regnskabet blev sendt til BH 

den 19. november 2014. Af følgemailen, bi-

lag 13, fremgår bl.a.: 

»… 

Emne: VS: 2012.29.00.12 …-gade - Slut-

økonomi 

… 
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Hermed som aftalt sidst opgjorte bygge-

regnskab samt udkast til opgørelse vedr. 

vores honorar fra … pr. november 2014 

samt sum af internt registrerede timer/om-

kostninger på sagen. 

Som det fremgår af tallene har sagen ud-

viklet sig til den kedelige side, hvoraf en del 

nok må tilskrives et tungt samarbejde syd-

over. 

Lad os tales ved om det. 

PS. Byggeregnskabet ligger i xls fil også, 

men mangler de sidste input vedr. elafreg-

ninger inden det kan afleveres endeligt. 

…« 

I den medsendte opgørelse vedr. honorar 

pr. november 2014 var »Ikke anvendt rå-

dighedsbeløb« opgjort til 3.223.263 kr., og 

20 % heraf til rådgiver i henhold til incita-

mentsaftalen var opgjort til 644.653 kr. Un-

der kolonnen »Byggeregnskab realiseret« 

var ud for beløb på 1.914.774 kr. og 

1.000.000 kr. anført henholdsvis »Bygher-

releverance Inventar« og »Bygherreleve-

rance mobilsug«. 

Den 29. maj 2015 fremsendte klager 20. 

acontofaktura på 62.553 kr. ekskl. moms. 

Det fremgår af der forinden var sendt acon-

tofakturaer for 2.104.947 kr. ekskl. moms, 

således at det samlede fakturerede beløb 

herefter var på 2.167.500 kr. ekskl. moms 

svarende til honoraret ifølge rådgivningsaf-

talens punkt 8. Acontofakturaen omfattede 

efter sit indhold bl.a. mangelafhjælpning 

samt 1 års gennemgang. 

R’s krav fremgår sagens bilag 2, der er be-

nævnt »Økonomiopstilling til Incitamentsaf-

tale« og med en »Rev. Dato« den 17. fe-

bruar 2017. Kravet er opgjort således: 

»… 

Oprindeligt budget med 3.400 m2 tillagt 

121 m2 35.778.892 

Endeligt byggeregnskab ekskl. bygherretil-

køb 33.337.458 

Overskydende rådighedsbeløb

 2.441.433 

20 % af overskydende rådighedsbeløb

 488.287 

…« 

Bilaget var vedhæftet mail af 22. marts 

2017 fra R til BH. I mailen hedder det bl.a.: 

»… 

Til …gade, som ved endnu et årsregnskab 

står som værende uafsluttet, har jeg nu ud-

arbejdet en opstilling af økonomien med 

udgangspunkt i det oprindelige budget fra 

aftaleindgåelse og endeligt byggeregnskab. 

Sidst vi gennemgik budget og regnskab 

fremlagde du din oversigt med hhv. budget 

og licitation. 

Budgettal og licitationsresultat er vi enige 

om. 

Men vedr. indholdet af licitationsresultatet i 

forhold til budgettet er der nogle divergen-

ser. 

Jeg har i vedhæftede opstilling, synliggjort 

samtlige tilkøb, der ikke fremgår af budget-

tet og når således frem til et »overskud« på 

2.44 mio. kr. til fordeling i incitamentsafta-

len. 

Tilhørende entreprisekontrakter og aftale-

sedler vedr. tilkøb, som er grundlag for 

økonomien er vedhæftet, benævnt Doku-

mentation. 

Så kan det diskuteres om det oprindelige 

budget er på 35.1 mio. kr. eller 35.8 mio. 

kr., men da aftalen oprindeligt tager afsæt i 

3.400 kvadratmeter og 35.1 mio. kr., vil de 

tillagte 121 kvadratmeter blot indgå som et 

tilkøb, svarende til differencen på de to 

budgettal. 

Til orientering kan jeg oplyse at … gade 

blinker med et minus på ca. 900 tusind 

uden incitamentsaftalen. 
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På … gade har håndtering af beboerrekla-

mationer også fyldt meget i timeforbruget, 

men samarbejdet sydover, var heller ikke 

frugtbart for os og så han håndtering af 

skraldesug samt øvrige tilkøb ift. Budgettet 

også som forventet taget tid. 

…« 

7. Procedure 

R har med udgangspunkt i påstandsdoku-

mentet nærmere bl.a. anført, at incita-

mentsaftalen tager udgangspunkt i et bud-

get på 35, 1 mio. kr. ekskl. moms, og så-

fremt byggeriet blev økonomisk gunstigere 

for indklagede end budgetteret, skulle dette 

overskydende rådighedsbeløb fordeles med 

80 % til indklagede og med 20 % til klager. 

Det forudsatte byggeri var på 3.400 m2 og 

det endelige byggeri på 3.521 m2 og der-

med 121 m2 større end oprindelig planlagt. 

Klager har i forbindelse med opgørelsen af 

påstandsbeløbet taget hensyn til denne are-

alforøgelse, hvilket fremgår af bilag 2, der 

indeholder klageres specificerede opgørelse 

over det beløb, som klageren mener sig be-

rettiget til at modtage i henhold til indgåede 

aftaler. Indklagede har været bekendt med 

de ændrede budgetforudsætninger og selv 

medvirket ved beregning af rådighedsbelø-

bet. 

Indklagede skal i henhold til den indgåede 

aftale betale det påståede beløb, herunder 

afholde de ekstraudgifter, som indklagede i 

forhold til budgettet har påført byggeriet og 

i opgørelsen over rådighedsbeløbet skal 

lægges indklagede til last. 

Forceringsudgifter, der skyldes indklagedes 

forhold, idet indklagede ved en fejl har haft 

påført indgåede lejeaftaler en tidligere dato 

end byggeriet skulle stå færdigt i henhold 

til tidsplanen, hvorfor en forcering blev nød-

vendiggjort, skal afholdes af indklagede og 

ikke komme klager til skade. 

Endeligt byggeregnskab og opgørelse af in-

citamentsaftalen kunne ikke finde sted alle-

rede på tidspunktet for ibrugtagningstilla-

delse den 10. april 2014. Forældelse af kla-

gers krav kan ikke udspringe i aflevering og 

ibrugtagning af byggeriet, idet rådgivnings-

aftalen og incitamentsaftalen indbefatter 

ydelser ud over datoen for disse terminer. 

Bilag B af 6. november 2014 er ikke et en-

deligt byggeregnskab, men et anvisnings-

regnskab, idet klager ikke i bilag B har ind-

sat indklagedes totale økonomi for bygge-

riet, men beløb svarende til licitation og en-

treprisekontrakter vedr. håndværkerudgif-

ter og rådgivningshonorar uden endelig op-

gørelse. Udgifter til bygherretilkøb er ind-

regnet i dette regnskab under de enkelte 

entrepriser svarende til de anviste fakturaer 

og ekstraarbejder. 

Mailen af 19. november 2014, bilag C, inde-

holder ikke et endeligt byggeregnskab, jf. 

bilag B, og der mangler f.eks. el-afregnin-

ger, inden endeligt byggeregnskab kunne 

udarbejdes. Der er siden fremkomsten af 

bilag B og C modtaget efterfaktureringer på 

byggesagen, og som er fremlagt som sa-

gens bilag 7, faktura af 5. februar 2015 fra 

… A/S med tilhørende mailkorrespondance, 

bilag 8 mailkorrespondance af 27. februar 

2015 mellem klager og … A/S og indklage-

des manglende endelige godkendelse/beta-

ling af … A/S’ slutfaktura af 31.12.2014, bi-

lag 9 mailkorrespondance af 25. marts 

2015 med klager og indklagede vedr. kla-

gers manglende godkendelse af nogle fak-

turaer, bilag 10 mailkorrespondance af 27. 

marts 2015 med tilhørende bilag mellem 

klager og indklagede vedr. endelig fakture-

ring fra … A/S af 27. marts 2015 og bilag 

11, mail og faktura fra klager til indklagede 

af 2. juni 2015. 

Bilag 13 indeholder en oplistning, redegø-

relse og foreløbig beregning af incitaments-

aftalens overskudsbeløb, vedhæftet sumar-

ket for det foreløbige anvisningsregnskab. 

Det i bilag B opgjorte rådighedsbeløb er så-

ledes ikke reguleret for den realiserede 

økonomi svarende til forskel mellem budget 
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ekskl. mobilsug og inventar, og den realise-

rede økonomi, der fremgår af bilag 13’s fo-

reløbige opgørelse, som opgøres til 

4.356.222 kr. efter licitation. Det i bilag B 

beregnede og forbrugte rådighedsbeløb 

1.225.911,90 kr. er inkl. bygherretilkøb i 

form af mobilsug og inventar. At det forelø-

bige anvisningsregnskabs rådighedsbeløb i 

bilag B således udviser en negativ saldo på 

10.911,90 kr. ekskl. moms skyldes, at an-

visningsregnskabets post (bilag B) ikke er 

justeret efter det realiserede byggeregn-

skabs økonomi. 

Incitamentsaftalen kan først endelig opgø-

res i forbindelse med gennemgang af bud-

getøkonomi kontra realiseret økonomi - og 

det krævede i nærværende sag som ud-

gangspunkt en dialog parterne imellem. 

En almindelig sprogforståelse kan ikke 

medføre, at tekst angivet i bilag B, C eller 

13 ved en udvidende fortolkning bliver til et 

»afsluttende byggeregnskab«. 

Der er således heller ikke indtrådt foræl-

delse 3 år efter indklagedes modtagelse 

heraf. 

Klager udsteder så sent som den 29. maj 

2015 sin 20. acontofaktura og slutfaktura 

12931 udstedes først den 30. november 

2017 med en rekapitulation af klagers sam-

lede fakturering, jf. rådgivningsaftalen. 

Bilag 13 understøtter klagers anbringende 

om, at opgørelsen af incitamentsaftalen 

krævede nærmere dialog klager og indkla-

gede imellem. En dialog som indklagede af-

brød den 22. marts 2017, hvorefter indkla-

gede ikke længere besvarede henvendelser 

i sagen. Indtil den 22. marts 2017 var der 

en dialog klager og indklagede imellem om-

kring byggeregnskabet og hvilke beløb, der 

skulle indgå heri for beregning af incita-

mentsaftalen. Det er først herefter, indkla-

gede afbrød dialogen, og det gøres gæl-

dende, at forældelsesfristen skal beregnes 

fra udgangen af maj/primo juni måned 

2017, hvor det måtte have stået klager 

klart, at indklagede ikke længere ønskede 

en dialog, og hvor klager burde have frem-

sendt en faktura på baggrund af et ensidig 

opgjort byggeregnskab og en ensidig ud-

regnet incitamentsaftale. 

Parternes direktører havde tidligere et ven-

skabeligt og personligt forhold og en tæt og 

god dialog omkring de opgaver klager 

skulle udføre for indklagede. Opgørelse af 

byggeregnskabet og beregning af incita-

mentsaftalen skulle på samme måde ske i 

tæt dialog parterne imellem, hvorfor det 

gøres gældende, at dette tidspunkt, hvor 

det måtte stå klager klart, at dialogen blev 

afbrudt/ind klagede ikke længere vender til-

bage i sagen, er det tidligste tidspunkt, kla-

ger kunne kræve opfyldelse. Det gøres gæl-

dende, at klager efter den 22. marts 2017 - 

henset til tidligere samhandel parterne 

imellem - må imødekommes en rimelig 

frist, førend det må have stået klager klart, 

at dialogen var afbrudt endeligt, og at dette 

tidspunkt passende kan fastsætte til tidligst 

at have været ultimo maj/primo juni måned 

2017. 

l juni 2018 rettede advokat Tim Leckl på 

vegne af klager henvendelse til indklagedes 

advokat …, jf. bilag 4, vedrørende den i sa-

gen omhandlede incitamentsaftale. l hen-

hold til det i bilag 4 anførte var der flere 

mellemværender parterne imellem. Den 14. 

august 2018 afholdtes et møde parternes 

advokater imellem vedrørende det af nær-

værende sag omfattede forhold samt afkla-

ring af andre mellemværender parterne 

imellem. Et af disse yderligere mellemvæ-

render var spørgsmålet om betaling af ar-

bejde bestilt af advokat Kim Christian Hove 

Thomsen på vegne af indklagede vedrø-

rende …. Advokat … gjorde til mødet den 

14. august 2018 forskellige indsigelser, her-

under at eventuelt krav efter incitamentsaf-

talen kunne medregnes i et eventuelt er-

statningskrav, som indklagede havde rejst 

ved voldgiftsretten mod klager i forbindelse 

med projektering af …. Efter mødet betalte 

indklagede enkelte faktura til klager, men 

undlod betaling af (ekstra)arbejde bestilt af 
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advokat Kim Christian Hove Thomsen ved-

rørende …. Den 3. maj 2019 fremsendtes 

udkast til klageskrift med tilsvarende ind-

hold som i nærværende sag til indklagedes 

advokat …, jf. bilag 5. Advokat … rettede 

herpå telefonisk henvendelse til advokat 

Tim Leckl med henblik på at høre, om man 

eventuelt kunne drøfte et forlig ved et 

møde. Klager var interesseret i afholdelse 

af et møde, hvorefter advokat … frem-

sendte en mail den 8. maj 2019 med for-

slag for mødetidspunkter, jf. bilag 6. Der er 

hverken i mailkorrespondance, telefonsam-

talerne advokaterne imellem eller ved det 

efterfølgende den 29. maj 2019 afholdte 

møde protesteret mod at sagen i givet fald 

vil skulle afgøres ved voldgift eller fra ind-

klagedes side gjort gældende, at forældel-

sestidspunktet skulle regnes fra ibrugtag-

ningstidspunktet. Hverken mødet i august 

2018 eller i maj 2019 havde karakter af at 

alene skulle tjene som oplysningsmøde. Når 

det af bilag D fremgår, at der ønskes en 

uforpligtende dialog, er det ikke ensbety-

dende med, at klager har fraskrevet sig ret-

ten til at påkalde sig FOL § 21, stk. 5. 

Sprogbrugen afspejler alene, at klager øn-

skede en åben og ærlig dialog et par tidli-

gere gode venner (parternes direktører) 

imellem og uden at man efterfølgende 

smed yderligere i hovedet på hinanden. Det 

giver i og sig selv heller ingen mening, at 

indklagede nu påberåber sig, at FOL § 21, 

stk. 5 ikke finder anvendelse på mødet den 

14. august 2018, når henses til at mødeaf-

holdelse den 29. maj 2019 er sket på foran-

ledning af indklagede på baggrund af et ud-

kast til et klageskrift, jf. bilag 5. Klager bli-

ver inviteret til et endnu et møde af indkla-

gede - efter fremsendelse af udkast til kla-

geskrift. 

Der har fra klagers side været en berettiget 

forventning om, at der blev indkaldt til for-

ligsmøde, når indklagedes advokat anmo-

der om et møde efter modtagelsen af ud-

kast til klageskrift. Klager har således med 

føje kunne antaget, at det på dette tids-

punkt ikke var nødvendigt at iværksætte 

retslige skridt for at undgå forældelse. 

U2020.191H har ikke ændret en tidligere 

retstilstand vedrørende forældelseslovens § 

21, stk. 5. Det er fortsat et spørgsmål, om 

der indgås realitetsforhandlinger, eller om 

en af parterne har kunne have en berettiget 

forventning herom. 

BH har med udgangspunkt i påstandsdoku-

mentet nærmere bl.a. anført, at Boligblok-

kene blev afleveret og ibrugtaget i februar 

2014. 

Klager gør gældende, at der bestod et over-

skydende rådighedsbeløb på 2.441.433 kr. 

til fordeling mellem parterne, jf. bilag 2, 

hvoraf klagers andel beløb sig til 20 % 

heraf, dvs. 488.287 kr. BH gør herover for 

gældende, at rådighedsbeløbet, jf. det af-

sluttende byggeregnskab bestod med en 

negativ saldo med -10.911,90 kr. Af den 

grund udestår der ikke noget overskydende 

rådighedsbeløb til fordeling mellem par-

terne. 

BH’s påstand om frifindelse for kravet be-

står navnlig af 2 hovedanbringender. Kravet 

er udokumenteret og opgørelsen bestrides, 

og kravet er forældet. 

Voldgiftsretten skal derfor tage stilling til, 

om kravet er dokumenteret og korrekt op-

gjort af klager og i så fald, om kravet er 

forældet. 

Ad kravet 

BH bestrider kravets opgørelse og bestri-

der, at klager har dokumenteret et tilgode-

havende i henhold til incitamentsaftalen. 

Det fremgår af klagers eget afsluttende 

byggeregnskab af 6. november 2014, jf. bi-

lag B, at der ikke udestår noget tilgodeha-

vende fra byggeriet. Tværtimod fremgår 

under linjen »rådighedsbeløb« en negativ 

saldo med kr. -10.911,90. Klager har hertil 

gjort gældende, at byggeregnskabet, jf. bi-

lag B, ikke var det afsluttende byggeregn-

skab, men alene et anvisningsregnskab. 
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Det bestrides. Det er imidlertid korrekt, at 

klager pr. den 19. juni 2014 fremsendte et 

foreløbigt afsluttende byggeregnskab (an-

visningsregnskab) til BH, jf. bilag E. Det 

fremgår af følgemailens overskrift, at det er 

et ’ikke færdigt byggeregnskab’ ligesom det 

i følgeteksten er anført, at det er et forelø-

bigt byggeregnskab jf. bilag F. Af følgemai-

len til det afsluttende byggeregnskab af 6. 

november 2014, jf. bilag B fremgår det der-

imod af følgemailens overskrift, at bygge-

regnskabet angår ’VS: 2012.29.00. 12 …-

gade - Slutøkonomi’ jf. bilag C og bilag 13. 

Hertil gør BH gældende, at klagers bygge-

regnskab af 6. november 2014, jf. bilag B, 

enten var eller i hvert fald burde have være 

det afsluttende byggeregnskab, idet bygge-

regnskabet i følgemailen er benævnt som 

’Slutøkonomi’, og da et afsluttende bygge-

regnskab i sagens natur bør foreligge enten 

forud for eller i umiddelbar forlængelse af 

aflevering. Det må lægges til grund, at man 

ikke kan aflevere et afsluttende byggeregn-

skab og/eller kan beregne sig incitament fra 

et afleveret byggeri godt 3 år efter, afleve-

ringen har fundet sted. Det bestrides under 

alle omstændigheder, at klager har doku-

menteret, at der bestod et overskydende 

rådighedsbeløb til fordeling mellem par-

terne, idet licitationsresultatet ikke var un-

der budgettet. 

BH har under hele forløbet bestridt den 

fremlagte opgørelse i bilag 2, uden at dette 

har givet klager anledning til at dokumen-

tere opgørelsens berettigelse nærmere. BH 

bemærker hertil, at rådighedsbeløbet forud 

for indgåelse af totalrådgiveraftalen, jf. bi-

lag 1, i det interne koncernnotat fra 2012 

estimeret til kr. 900.000 jf. 4. kolonne, jf. 

bilag 3, den 19. august 2013 oplyser BH til 

klager, at der arbejdes ud fra et rådigheds-

beløb på kr. 894.307, jf. økonomiopfølgning 

af 31. juli 2013, bilag G, og følgemail af 19. 

august 2013 jf. bilag H, det foreløbige af-

sluttende byggeregnskab (anvisningsregn-

skab) af 19. juni 2014 udviser et rådigheds-

beløb på kr. 75.356,10, jf. bilag E, og det 

afsluttende byggeregnskab (benævnt slut-

økonomi) af 6. november 2014 udviser et 

rådighedsbeløb på kr. -10.911,90, jf. bilag 

B. 

Det er fortsat uklart og i øvrigt helt udoku-

menteret, hvordan klager pr. den 17. fe-

bruar 2017 har beregnet sig frem til et 

overskydende rådighedsbeløb med kr. 

2.441.433, hvorfor berettigelsen af for et 

krav for 20 % heraf, kr. 488.287 bestrides. 

Ad kravets forældelse 

Ifølge forældelsesloven § 2, stk. 1 regnes 

den almindelige 3-årige forældelse fra det 

tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren 

kunne kræve at få fordringen opfyldt. Det 

afgørende er ikke det tidspunkt, hvor for-

dringshaveren faktisk kræver opfyldelse, 

men derimod det tidligste tidspunkt, til hvil-

ket opfyldelse kunne være krævet. 

Klager har gjort gældende, at forældelses-

fristen først skal begynde at løbe fra et tids-

punkt godt 3 år efter aflevering af bygge-

riet, hvor klager fremsender en økonomiop-

stilling til incitamentsaftalen til BH, jf. bilag 

2 og 12. 

Omvendt er det BH’s opfattelse, at der ikke 

består et incitamentskrav, og at et sådant 

under alle omstændigheder skulle være 

fremsat ved eller i forlængelse af aflevering 

eller senest ved fremsendelse af bygge-

regnskab af 6. november 2014 og absolut 

senest ved fremsendelse af den afsluttende 

totalrådgivningsfaktura 12186 af 29. maj 

2015. 

Voldgiftsretten skal derfor tage stilling til, 

hvornår forældelsens begyndelsestidspunkt 

er indtrådt, jf. forældelsesloven § 3, stk. 1: 

Ved byggeriets aflevering i februar 2014 = 

februar 2017 

Ved fremsendelse af afsluttende regnskab 

den 6. november 2014 = 6. november 2017 

Ved fremsendelse af totalrådgivningsfaktura 

den 29. maj 2015 = 29. maj 2018 
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Ved fremsendelse af økonomiopstilling af 

17. februar 2017 = 17. februar 2020 

Ved fremsendelse af mail af 22. marts 2017 

(med økonomiopstilling) = 22. marts 2020 

Uanset hvilke af ovenstående forældelses-

begyndelsestidspunkter der lægges til 

grund, var kravet uomtvisteligt forældet 

ved indlevering af klageskrift den 28. maj 

2020. 

Byggeriet blev afleveret i starten af 2014. 

Klager fremsendte herefter afsluttende byg-

geregnskab dateret 6. november 2014 jf. 

bilag C. Dermed løber den almindelige 3-

årige forældelsesfrist senest fra dette tids-

punkt, hvorved kravet er forældet den 6. 

november 2017. 

At klager knap 2 år efter afleveringen, den 

17. februar 2017, valgte at udarbejde en ny 

økonomiopstilling til BH, suspenderer ikke 

kravets forældelse, der skal beregnes fra 

det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaver 

kan kræve betaling jf. forældelsesloven § 2, 

stk. 1. 

Selv hvis Voldgiftsretten lagde til grund, at 

fristen var suspenderet til enten udfærdi-

gelsen af klagers økonomiopstilling den 17. 

februar 2017 eller til fremsendelse af kla-

gers mail, hvor økonomiopstillingen var 

vedhæftet, den 22. marts 2017, så er et 

krav under alle omstændigheder forældet 3 

år efter, dvs. enten den 17. februar eller 

den 22. marts 2020. 

Klager har til disse anbringender anført, at: 

»Det gøres gældende, at klager efter den 

22. marts 2017 - henset til tidligere sam-

handel parterne imellem - må imødekom-

mes en rimelig frist, førend det må have 

stået klager klart, at dialogen var afbrudt 

endelig og at dette tidspunkt passende kan 

fastsætte til tidligst at have været ultimo 

maj/primo juni måned 2017.« 

Dette bestrides, idet forældelsesfrister som 

redegjort ovenfor regnes fra det tidligste 

tidspunkt, til hvilket fordringshaveren 

kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. 

forældelsesloven § 2, stk. 1. 

Ifølge klagers egne oplysninger sker dette 

senest 29. maj 2015, hvor klager fremsen-

der totalrådgivningsfaktura 12186. 

At klager først vælger at rekapitulere slut-

faktura 12931 knap 2 år efter afleveringen 

ændrer ikke ved beregning af forældelsens 

begyndelsestidspunkt. Da klager først fore-

tager retlige skridt mod BH ved indlevering 

af klageskrift den 28. maj 2020, er kravet i 

begge situationer forældet. 

BH bestrider fortsat at have deltaget i for-

ligsforhandlinger op til, på eller efter den 

29. maj 2019, hvorfor et anbringende om 

forældelsens udskydelse tillige bestrides. 

BH har i den forbindelse blot tilstræbt at 

oplyse sagen til klager og har på intet tids-

punkt indledt forhandling med klager om 

selve kravet eller størrelsen heraf. Drøftel-

serne har udelukkende haft til hensigt at bi-

bringe klager yderligere oplysninger og ikke 

mindst afklaring/forståelse, så klager selv 

kunne konstatere, at man ikke havde noget 

berettiget krav mod BH. Det bemærkes i 

denne forbindelse, at parterne har samar-

bejdet om øvrige projekter før/sidelø-

bende/efterfølgende, hvorfor en afkla-

ring/forståelse har været ønsket fra BH’s 

side frem for en ligetil afvisning med hen-

visning til forældelse. 

Lægger Voldgiftsretten til grund, at kravet 

er forældet den 19. november 2017, er dis-

kussionen irrelevant, idet kravet i så fald 

var forældet langt tid forinden sådanne for-

handlinger måtte have fundet sted. Det 

fremgår af forældelsesloven § 21, at for-

handlinger skal være indledt inden foræl-

delsesfristens udløb. 

Lægger Voldgiftsretten derimod til grund, at 

kravet var forældet enten den 17. februar 

2020 eller den 22. marts 2020, og at par-

terne i en eller anden grad havde indledt 

forligsforhandlinger frem til den 29. maj 

2019, bl.a. da R’s advokat fremsendte ud-

kast til klageskrift, så gøres det gældende, 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 531 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

at forløbet ikke har udskudt den almindelige 

forældelse. 

Højesteret har senest gjort op med denne 

retsopfattelse i U.2020.191.H, hvor Høje-

steret fastslår, at det kræver, at debitor en-

ten direkte opfordrer kreditor til at vente 

med at foretage retslige skridt eller udviser 

klar forligsvilje ved f.eks. selv at fremsætte 

et forligstilbud til kreditor. 

Idet BH ikke tilnærmelsesvist har gjort no-

gen af delene, gøres det gældende, at ud-

skydelsesfristen i forældelsesloven § 21 

ikke finder anvendelse i nærværende sag. 

Klager har i stedet forsømt alle muligheder 

for at indgå en suspensionsaftale med BH, 

og hvis det oprigtigt var klagers intention, 

at drøftelserne skulle kunne suspendere 

forældelsen, så har klager udvist usædvan-

lig grad af retsfortabende passivitet i sagen, 

da kravet ikke inden for rimelig tid er fulgt 

op med retlige skridt til inddrivelse. 

8. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Efter forældelseslovens § 2, stk. 1, regnes 

forældelsesfristen fra det tidligste tids-

punkt, til hvilket fordringshaveren kunne 

kræve at få fordringen opfyldt. Forældelses-

fristen for kravet er 3 år, jf. forældelseslo-

vens § 3, stk. 1. 

Det beror på almindelige obligationsretlige 

regler og som udgangspunkt på aftalen, 

hvornår fordringen kan kræves betalt. 

Det er for krav efter incitamentsaftalen af-

gørende, om projektet er udført inden for 

den samlede økonomiske ramme, idet et 

overskydende beløb herefter i givet fald for-

deles. Efter aftalens karakter og indhold fin-

der voldgiftsretten, at krav i henhold til af-

talen herefter har kunnet kræves betalt af 

klager i forlængelse af byggeriets afslutning 

og aflevering, hvor det har været muligt at 

vurdere de samlede omkostninger, idet der 

dog må indrømmes en passende frist til at 

opgøre kravet. 

Det forhold, at der længe efter byggeriets 

færdiggørelse og afslutning har været en-

kelte mindre efterfaktureringer o. lign., der 

ikke nødvendigvis kan forudses, og som 

ikke har nogen særlig betydning i forhold til 

byggeriets samlede økonomi, kan under de 

foreliggende omstændigheder og med pro-

jekt som det omhandlede ikke efter aftalen 

føre til, at klager forud herfor har været af-

skåret fra at opgøre sit krav og kræve dette 

betalt. Det kan heller ikke føre til en udsky-

delse af forfaldstidspunktet, at klager har 

ment, at det krævede en nærmere dialog 

mellem parterne, for at kravet kunne opgø-

res. Herefter, og da kravet i sagen er op-

gjort i februar 2017, der under alle om-

stændigheder ligger mere end 3 år forud for 

anlæggelsen af voldgiftssagen den 28. maj 

2020, er retslige forældelsesafbrydende 

skridt først foretaget efter udløbet af foræl-

delsesfristen. 

Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne 

og indholdet af mailkorrespondancen, er 

der ikke noget grundlag for at fastslå, at 

der i 2018 og 2019 var forhandlinger mel-

lem parterne af en karakter som omhandlet 

i forældelseslovens § 21, stk. 5. Uanset om 

forældelsesfristen allerede da måtte være 

udløbet, er der herefter ikke grundlag for at 

bringe bestemmelsen i anvendelse. 

Et eventuelt krav efter incitamentsaftalen 

er herefter forældet. 

Voldgiftsretten bemærker for det tilfælde, 

at krav var rejst inden forældelsesfristens 

udløb, at incitamentsaftalen, der efter for-

klaringerne er den første aftale af sin art 

mellem parterne, og som er udarbejdet af 

dem i fællesskab, ikke indeholder nærmere 

om beregningsmæssige eller øvrige forud-

sætninger for den økonomiske ramme på 

35,1 mio. kr., som projektet tilstræbes ud-

ført indenfor. Det lægges til grund, at den 

økonomiske ramme fuldt ud eller i alt væ-

sentligt faktisk blev udnyttet. Klagers krav 

er grundlæggende baseret på, at der i for-

hold til de prisberegninger - bl.a. beregnin-
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ger efter V&S Prisdata - som klager har op-

lyst at have anvendt som grundlag for op-

gørelsen af den samlede økonomiske 

ramme på 35,1 mio. kr., foreligger »byg-

herretilkøb«, og at der, hvis sådanne byg-

herretilkøb ikke var foretaget, ville være et 

overskydende rådighedsbeløb efter aftalens 

punkt 14 på godt 2,4 mio. kr. Disse prisbe-

regninger og de heri indeholdte arbejder og 

ydelser i øvrigt bl.a. vedrørende installatio-

ner, elevatorer og inventar, der således 

ifølge klager danner grundlag for opgørel-

sen af den økonomiske ramme, er ikke 

nærmere beskrevet, og grænsedragningen 

mellem, hvad der kan anses som indeholdt 

i budgettet, og hvad der må anses som 

bygherretilkøb, er efter sagens oplysninger 

og aftalegrundlaget på flere og væsentlige 

punkter uklar og usikker. Som sagen er op-

lyst for voldgiftsretten, lægges det endvi-

dere til grund, at man ikke fra klagers side 

undervejs i byggeforløbet har forsøgt at 

skabe klarhed, så det så vidt muligt blev 

sikret, at der var en fælles forståelse af af-

talen og herunder af, hvornår ændringer og 

ønsker i øvrigt til byggeriet havde konse-

kvenser i forhold til incitamentsaftalen. Her-

efter og efter bevisførelsen i øvrigt har kla-

ger samlet set ikke godtgjort, at der efter 

incitamentsaftalen er grundlag for det rej-

ste krav. 

Efter det anførte tages BH’s påstand om fri-

findelse herefter til følge. 

Efter sagens værdi, forløb og udfald skal R 

betale sagsomkostninger til BH med 50.000 

kr. til udgifter til advokatbistand. Det er ved 

omkostningsfastsættelsen indgået, at BH 

ikke fik medhold i den tidligere nedlagte af-

visningspåstand. Der er endvidere taget 

højde for, at BH er momsregistreret. 

Efter sagens udfald skal de omkostninger, 

der har været forbundet med voldgiftsret-

tens behandling af sagen, betales af R efter 

opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet. 

… 
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Uberettiget ophævelse bl.a. pga. manglende påkrav 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.44.1 

Som gengivet i TBB 2021.761 / Sag nr. C-14710 

Underentreprenør UE (advokat Christian 

Ljørring) mod Bygherre BH (advokat Håkun 

Djurhuus og advokat Alexandre Latif Schlei-

mann-Jensen) 

Voldgiftsnævnet 

Indledning 

Mellem klageren, underentreprenør UE A/S, 

herefter UE, og indklagede, hovedentrepre-

nør HE A/S, herefter HE, er der opstået en 

tvist om berettigelsen af HE's ophævelse af 

en kontrakt om gulventreprisen på … Fæng-

sel … og om parternes økonomiske mellem-

værende efter ophævelsen, der fandt sted i 

januar 2017. Gulventreprisen hørte under 

HE's storentreprise for bygherren, BH, og 

UE havde påtaget sig opgaven som under-

entreprenør for HE. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af tekniker Pe-

ter Funch, projekt- og byggeleder Ole Løb-

ner Rosengreen og højesteretsdommer Lars 

Apostoli, med sidstnævnte som formand. 

 

Påstande og hovedforhandling 

UE har nedlagt påstand om, at HE skal be-

tale 6.610.975,00 kr. ekskl. moms til UE 

med tillæg af moms af 3.111.399,00 kr., og 

med tillæg af renter af 2.222.703,63 kr. pr. 

den 4. december 2015, af 1.347.154,04 kr. 

fra den 24. september 2016 og af 

3.041.117,33 kr. fra en 25. november 

2017. Subsidiært at HE tilpligtes at betale 

et af voldgiftsretten fastsat skønsmæssigt 

beløb mindre end 6.610.975,00 kr. med til-

læg af moms og renter som nævnt. Over 

for HE's betalingspåstand har UE nedlagt 

påstand om frifindelse, subsidiært, for så 

vidt angår påståede fejl og mangler, frifin-

delse for tiden. 

 

HE har nedlagt påstand om frifindelse. I 

forbindelse hermed har HE nedlagt en beta-

lingspåstand til kompensation med krav om 

2.872.232,98 kr. med tillæg af moms og 

med tillæg af procesrente fra den 16. au-

gust 2018. 

 

Hovedforhandling har fundet sted den 22.-

26. februar 2021 i Voldgiftsnævnets lokaler, 

Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København 

V. 

 

Direktør … (UE), afdelingschef … (HE), bog-

holder … (UE), byggeleder … (UE), gulvlæg-

ger … (UE), malermester …, projektleder … 

(HE), projektchef PC-HE (HE) og byggele-

der … (tidligere BH-R, nu … Management) 

har afgivet forklaring under hovedforhand-

lingen. Vidnet … har afgivet forklaring i et 

retsmøde afholdt via Teams den 16. februar 

2021, idet han af personlige grunde var for-

hindret i at møde som vidne under hoved-

forhandlingen. Under hovedforhandlingen 

har skønsmanden arkitekt Erik Rask Larsen 

afhjemlet sin stadeopgørelse og sine skøns-

erklæringer. 

 

Efter aftale med parterne udfærdiges ken-

delsen på sædvanlig vis uden fuldstændig 

sagsfremstilling og gengivelse af forklarin-

gerne, men med gengivelse af parternes 

hovedsynspunkter samt voldgiftsrettens 

konklusion og begrundelsen herfor. 

 

Sagsfremstilling 
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Baggrunden for sagen er nybyggeriet af 

statsfængslet … Fængsel …. Ifølge den op-

rindelige udbudstidsplan fra 2014 skulle 

byggeprojektet begynde i 2014 og være af-

sluttet inden udgangen af 2016. Projektet 

var fordelt på et antal storentrepriser, og 

HE havde indgået kontrakt med bygherren, 

BH, om kompletteringsentreprisen (E08), 

der bl.a. omfattede gulvarbejderne i alle de 

10 bygninger, som indgik i byggeriet. Den 

11. marts 2015 indgik HE kontrakt med UE 

om, at UE skulle udføre gulvbelægning mv. 

som HE's underentreprenør. Entreprisesum-

men for denne gulventreprise udgjorde 

9.372.198 kr. eks. moms. Efter kontrakt-

tidsplanen af 2. maj 2014 skulle gulvarbej-

det påbegyndes i juni 2015. Herefter var 

der indlagt en pause på en måned (juli 

2015), hvorefter arbejdet skulle fortsætte 

efter et princip med udgangspunkt i en byg-

ning ad gangen, dog også med enkelte pe-

rioder, hvor der skulle udføres gulvarbejde i 

flere bygninger på samme tid. Ifølge tids-

planen var der ud over pausen på en må-

ned i juli 2015 også en pause på en måned 

i november/december 2015. Hele underen-

treprisen skulle være færdigudført til afle-

vering den 11. marts 2016 ifølge kontrakt-

tidsplanen. 

 

Det viste sig imidlertid umuligt at følge kon-

trakttidsplanen - ikke alene for gulventre-

prisen, men også for alle de øvrige entre-

priser. Det er oplyst, at dette hovedsageligt 

skyldtes uforudsete problemer med blød og 

meget fugtig jordbund (mosejord) og pro-

blemer med at gennemføre lukning af ta-

gene (»vand fra oven og fra neden«). Ifølge 

entreprisekontrakten skulle entreprenøren 

tåle op til 3 måneders forskydning af tids-

planen uden krav om økonomisk kompen-

sation, men det viste sig hurtigt, at tidspla-

nen blev overskredet med betydeligt mere 

end 3 måneder, og at der ikke blot skete en 

forskydning af byggeperioden, men at 

denne også fik væsentligt længere varighed 

end forudsat i kontrakttidsplanen. 

 

Der blev udarbejdet nye tidsplaner, som lø-

bende blev revideret, hvilket gav anledning 

til en del korrespondance mellem parterne. 

UE tog forbehold om merbetaling, som dog 

blev afvist af HE med henvisning til util-

strækkelig dokumentation for de påståede 

merudgifter som følge af forsinkelserne. 

Det var ikke muligt for parterne at blive 

  

enige om merbetaling, og der opstod endvi-

dere uenighed om, hvornår det var muligt 

at påbegynde arbejdet med gulventrepri-

sen. I oktober 2015 begyndte UE at udføre 

forskellige dele af arbejderne, men det var 

ikke muligt at følge den oprindelige plan for 

arbejdsgangen og rækkefølgen af opga-

verne i en kontinuerlig arbejdsproces. 

Problemerne med fugt og manglende klar-

gøring gjorde det således nødvendigt at ar-

bejde mere ustruktureret »ad hoc« fra dag 

til dag i forskellige bygninger på samme tid, 

hvor plads- og fugtforhold mv. tillod det. UE 

reklamerede over forholdene og krævede 

såvel tidsfristforlængelse som erstatning for 

merudgifterne, der var forbundet med, at 

arbejdet ikke kunne gennemføres efter pla-

nen. HE erkendte, at UE havde krav på 

tidsfristforlængelse, men fandt UE's erstat-

ningskrav udokumenterede og afviste i øv-

rigt også erstatningsansvar. Uoverensstem-

melserne gav anledning til en anspændt og 

uvenlig relation mellem parterne med gen-

sidige bebrejdelser og beskyldninger, og 

parterne engagerede deres advokater med 

henblik på kommunikationen om byggeriets 

fremdrift og økonomi. Et forsøg på forlig 

mellem parterne lykkedes ikke. 

 

I februar 2016 medførte problemerne med 

fugt, at det blev nødvendigt helt at indstille 

arbejdet med gulvbelægningen på ube-

stemt tid. HE erklærede i den forbindelse, 

at man selv var lige så frustreret over for-

sinkelserne og de økonomiske tab som UE, 
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og at man havde indledt forhandlinger med 

bygherren om de tidsmæssige og økonomi-

ske konsekvenser. Problemerne med fugt 

mv. medførte også, at dele af det allerede 

udførte arbejde blev ødelagt og måtte gøres 

om og honoreres som ekstraarbejder. I den 

følgende periode udvekslede parternes ad-

vokater synspunkter om de økonomiske 

konsekvenser af forsinkelserne uden dog at 

nå til enighed herom. 

 

I entreprisekontrakten hedder det bl.a.: 

»Entreprisesummen er fast i hele byggepe-

rioden og indekseres ikke.« UE gjorde gæl-

dende, at dette vilkår var baseret på en for-

udsætning om, at byggeopgaven kunne 

færdiggøres den 11. marts 2016, og at UE 

derfor måtte have krav på indeksregulering, 

da det nu havde vist sig, at denne forud-

sætning ikke kunne opfyldes. Efter et møde 

med deltagelse af bl.a. parternes advokater 

skrev UE's advokat den 24. maj 2016 et 

brev til HE's advokat, hvori han bl.a. an-

førte følgende: »I forlængelse af mødet d.d. 

opsummerer jeg kort de aftaler, der blev 

indgået: Med henvisning til e-mail af 19. 

maj 2016 fra BH-R [bygherrerådgiver] vil 

min klient genoptage kontraktarbejde pr. 

mandag den 30. maj 2016. Det bemærkes, 

at der aktuelt ikke foreligger en gældende 

arbejdsplan, hvilket drøftes/fastlægges på 

mødet den 25. maj 2016. … Endelig skal 

jeg bekræfte, at det d.d. blev aftalt, at min 

klients entreprisesum indekseres.« Dagen 

efter modtog UE's advokat et brev fra HE's 

advokat med bl.a. skabelon til indeksregu-

lering samt skabelon til erstatningsopgø-

relse baseret på byggepladsforlængelse. 

Endvidere var der vedlagt kopi af korre-

spondance mellem HE og bygherren om de 

tidsmæssige og økonomiske konsekvenser 

af forsinkelserne. 

 

I juni 2016 måtte arbejdet med gulvbelæg-

ningen på ny afbrydes som følge af proble-

mer med fugt mv., som gjorde fremdrift 

umulig. HE's advokat havde i sit brev af 20. 

juni udtalt bl.a., at »min klient er helt på 

linje med din klient i stigende grad fortviv-

let over de evindelige udsættelser fra byg-

herrens side.« I sit svar af 22. juni 2016 

bemærkede UE's advokat bl.a., at »status 

er, at min klient aktuelt har udført ca. 10 % 

af aftalte kontraktarbejder, hvilket skal ses 

i forhold til, at min klient ifølge den oprin-

deligt aftalte tidsplan skulle have afsluttet 

entreprisen i marts måned 2016.« I korre-

spondancen mellem parterne bad UE's ad-

vokat gentagne gange forgæves om indsigt 

i de synspunkter og argumenter om krav på 

tidsfristforlængelse og merbetaling, som HE 

fremførte over for bygherren, herunder 

HE's egen tabsopgørelse. 

 

I august 2016 genoptog UE arbejdet på 

byggepladsen, der dog måtte udføres ad 

hoc efter HE's anvisninger om, hvor det var 

muligt at komme videre efter forholdene. 

Advokaterne fortsatte korrespondancen om 

de økonomiske konsekvenser af forsinkel-

serne uden dog at nå til enighed herom. 

Det fremgår i øvrigt af den i sagen frem-

lagte korrespondance, at parterne også var 

uenige om hindringer for fremdriften, idet 

HE mente, at problemerne overvejende var 

begrundet med for ringe bemanding fra 

UE's side, hvorimod UE var af den opfat-

telse, at det navnlig var fugtproblemer og 

andre håndværkere på pladsen, som var i 

vejen for UE's bestræbelser på at fremme 

processen. 

 

Forsinkelserne havde givet anledning til, at 

en række tidsplaner havde afløst hinanden. 

Den 28. oktober 2016 forelå en ny revideret 

hovedtidsplan, som bygherren ønskede lagt 

til grund for færdiggørelsen af byggeriet. 

Efter denne 
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tidsplan skulle arbejderne med belægning 

af gulve påbegyndes den 1. november 2016 

og færdiggøres på 7 måneder 

- svarende til den udførelsestid til arbejdet, 

som fulgte af kontrakttidsplanen (fraregnet 

de to stilstandsperioder, der var indlagt i 

kontrakttidsplanen). I den nye tidsplan var 

der ikke foretaget reduktion af udførelses-

perioden begrundet med de arbejder, som 

UE allerede havde udført inden den 1. no-

vember 2016. HE anmodede UE om at følge 

den nye tidsplan af 28. oktober 2016, hvil-

ket UE erklærede sig indforstået med, dog 

på vilkår om merbetaling for den forcering, 

som tidsplanen efter UE's opfattelse nød-

vendiggjorde. UE henviste i den forbindelse 

bl.a. til, at man som følge af de tidligere 

byggestop og entreprisens størrelse og be-

tydning for UE havde været nødsaget til at 

afskedige medarbejdere, og at man derfor 

nu ville være nødsaget til at søge ekstern 

bistand fra andre firmaer og i øvrigt tilbyde 

ekstra betaling for at skaffe det nødvendige 

mandskab til byggepladsen med det korte 

varsel. 

 

HE accepterede ikke UE's vilkår om en sam-

let merbetaling på 1.090.126 kr. for at 

følge den nye tidsplan af 28. oktober 2016, 

men betalte dog under tilbagesøgningsfor-

behold et acontobeløb på 500.000 kr. + 

moms til dækning af UE's krav om betaling 

for forcering i forbindelse med opstart i 

henhold til den nye tidsplan. Det skete, ef-

ter at UE's advokat havde advaret om, at 

han ellers ville se sig »nødsaget til at anbe-

fale min klient om helt at standse op, idet 

min klient i så fald er nødsaget til at ar-

bejde i et helt andet tempo.« 

 

Efter genopstarten den 1. november 2016 

fortsatte parternes uoverensstemmelser om 

fremdrift, om fremdriftshindringer og om 

økonomiske konsekvenser. Der var tale om 

gensidige beskyldninger i en hård tone, 

hvor HE kritiserede UE for at forsinke byg-

geprocessen navnlig som følge af for ringe 

bemanding på byggepladsen, og hvor UE 

omvendt kritiserede HE for dårlig organise-

ring af byggeprocessen med den virkning, 

at der opstod uklarhed om arbejdsproces-

sernes rækkefølge, og at håndværkerne 

derfor gik i vejen for hinanden - eksempel-

vis at malere arbejdede i bygninger, hvor 

der ellers var planlagt udførelse af gulvbe-

lægninger med den virkning, at belæg-

ningsarbejdet måtte standses midlertidigt, 

og folkene sendes hjem, selv om slutmaler-

arbejdet ifølge tidsplanen af 28. oktober 

2016 ikke skulle påbegyndes, før gulvarbej-

det i de enkelte bygninger var afsluttet. Ef-

ter HE's opfattelse var der tale om, at UE 

blæste småforhindringer op for at dække 

over egne problemer med at sørge for til-

strækkeligt med mandskab på byggeplad-

sen samt egne problemer med at overholde 

de gældende sikkerhedsforskrifter mv. Her-

udover var der tale om hårde meningsud-

vekslinger om kvaliteten af det arbejde, 

som UE havde udført, og om ansvar og be-

taling for, at arbejdsopgaver måtte gøres 

om. Endelig var parterne også uenige om, 

hvorvidt UE overhovedet var bundet af tids-

planen af 28. oktober 2016. HE mente, at 

parterne havde en aftale om, at UE skulle 

følge tidsplanen, hvorimod UE var af den 

opfattelse, at der ikke forelå en bindende 

aftale, idet HE aldrig havde accepteret UE's 

vilkår om merbetaling. Uanset uoverens-

stemmelserne om tidsplanen tilstræbte UE 

dog at følge tidsplanen og var selv af den 

opfattelse, at man faktisk på flere fronter 

var foran tidsplanen, og at skylden lå hos 

HE eller bygherren i de tilfælde, hvor UE 

var bagud i forhold til tidsplanen. 

 

Trods advokatbistand lykkedes det ikke 

parterne at reducere de indbyrdes spændin-

ger, og den 22. december 2016 blev der af-

holdt et møde på byggepladsen med hen-

blik på fastlæggelse af arbejdets stade og 

forventningsafstemning. I mødet deltog 

UE's direktør og HE's byggeledelse samt 
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parternes advokater. På baggrund af par-

ternes mødereferater og korrespondance 

samt forklaringerne for voldgiftsretten må 

det lægges til grund, at parterne ikke blev 

enige om, hvorvidt tidsplanen af 28. okto-

ber 2016 var bindende for UE, men at de 

dog var enige om at tilstræbe, at den i vi-

dest muligt omfang blev fulgt. Der var en 

mindre forsinkelse i forhold til tidsplanen, 

men det lykkedes ikke at nå til enighed om 

årsagen til denne forsinkelse. I en mail af 

23. december 2016 gav UE's advokat ud-

tryk for bl.a., at UE tilstræbte at blive fær-

dig med arbejdet i en af bygningerne (byg-

ning NC) den 5. januar 2017. 

 

Parternes hårde meningsudveksling fort-

satte i mailkorrespondancen i dagene efter 

mødet den 22. december 2016, og i en mail 

af 3. januar 2017 til UE's direktør gav HE's 

projektleder PC-HE udtryk for, at det efter 

HE's opfattelse indebar grov misligholdelse, 

at UE fortsat ikke havde sørget for tilstræk-

kelig bemanding og fremdrift af arbejdet 

med gulventreprisen. HE anså UE for fortsat 

at være bagud med arbejdet i flere af byg-

ningerne, og fandt endvidere væsentlige 

fejl og mangler i udførelsen af en del af ar-

bejdet. I mailen tog PC-HE forbehold om, 

»at lade eventuel afledt økonomi afholde af 

UE« og at »lade arbejdet færdiggøre for je-

res regning.« Endvidere forlangte han de 

omtalte fejl udbedret senest den 13. januar 

2013 og ville ellers lade fejlene udbedre for 

UE's regning. Allerede den 5. januar sendte 

PC-HE på ny en mail til UE's direktør, hvor 

han klagede over utilstrækkelig bemanding, 

manglende overholdelse af færdiggørelses-

terminer på de enkelte bygninger og di-

verse mangler ved det udførte arbejde. Han 

  

gentog, at der efter HE's opfattelse var tale 

om grov misligholdelse af kontrakten fra 

UE's side. Han sluttede sin mail med føl-

gende bemærkning: »HE vil opfordre UE til 

at prioritere disse aftaler og bemande disse, 

hvormed I forventes at optræde loyalt i den 

forventning om, at UE vil sikre den for-

nødne og aftalte fremdrift.« 

 

Dagen efter - den 6. januar 2017 - sendte 

HE's afdelingschef … en mail til UE's direk-

tør, hvor han med henvisning til PC-HE's 

mail af 5. januar fastslog, at de omtalte ar-

bejder ikke var udført, og at der ikke var 

tilstrækkeligt mandskab trods flere påtaler 

og påkrav om at forøge bemandingen. Han 

sluttede sin mail med følgende bemærk-

ning: »På baggrund af ovennævnte tvivler 

HE A/S stærkt på, at UE A/S kan gennem-

føre det aftalte entreprisearbejde inden for 

de fastsatte tidsrammer i henhold til tids-

plan af 28. oktober 2016, og ikke i den af-

talte kvalitet, og HE A/S skal derfor anmode 

om, at UE A/S senest i dag kl. 14.00 skrift-

ligt bekræfter, at UE bemander pladsen fra 

mandag den 9. januar 2017 ved arbejdstids 

begyndelse med mindst 15 gulvlæggere og 

skriftligt bekræfter, at man kan og vil sørge 

for en bemanding på (15 gulvlæggere) pr. 

bygning inkl. trægulve, således at det kan 

sikres at gulvlægning i de enkelte bygnin-

ger kan ske inden for de afsatte 20 arbejds-

dage. Såfremt ovennævnte bekræftelse 

ikke modtages, forbeholder HE A/S sig sine 

rettigheder i videst muligt omfang.« 

 

I et brev af 6. januar 2017 besvarede UE's 

advokat de nævnte mails fra HE. Han gen-

tog UE's opfattelse, hvorefter der ikke var 

nogen bindende aftale mellem parterne om, 

at UE skulle overholde tidsplanen af 28. ok-

tober 2016, men at UE dog alligevel i det 

væsentlige havde fulgt den. De mindre for-

sinkelser i forhold til tidsplanen skyldtes ef-

ter UE's opfattelse forhold, som UE ikke 

selv var ansvarlig for, og som begrundede 

krav om tidsfristforlængelse og økonomisk 

kompensation til UE. I brevet tilføjede ad-

vokaten endvidere bl.a. følgende: »Jeg kan 

oplyse, at min klient ikke agter at bekræfte, 

at min klient vil stille med mindst 15 gulv-

læggere …« … »Jeg kan derfor oplyse, at vi 

med sindsro ser frem til det videre forløb, 
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herunder udmeldingen om, at HE forbehol-

der sig rettigheder i videst muligt omfang. 

Jeg skal dog opfordre til, at HE søger at 

samarbejde frem for at optrappe konflikten 

imellem parterne.« 

 

Umiddelbart efter modtagelsen af brevet fra 

UE's advokat ophævede HE entreprisekon-

trakten. Det skete ved et brev af 6. januar 

2017 fra HE's advokat, hvor der blev hen-

vist til »manglende overholdelse af aftalte 

tidsterminer«, 

»anticiperede misligholdelse« og »øvrige 

forhold«. 

 

Den 12. januar 2017 blev der afholdt indle-

dende stadeforretning på byggepladsen 

med deltagelse af parternes byggeledere og 

advokater. Egentlig registrering af arbej-

dets stade fandt sted ved gennemgang på 

byggepladsen den 16. og 17. januar 2017. 

 

Der er i sagen fremlagt en række byggemø-

dereferater vedrørende byggemøder med 

deltagelse af BH-R som bygherrerepræsen-

tant og de enkelte storentreprenører, her-

under HE. I et byggemødereferat af 22. de-

cember 2016 hedder det: »… [… fra BH-R] 

udtrykte bekymring for, om E08 [HE] når at 

færdiggøre gulvbelægninger som aftalt frist 

2016.12.27. … [… fra HE] oplyste, at der 

ikke er grund til bekymring, idet gulve bli-

ver færdige som aftalt. E08 ønskede ført til 

referat, at 3 områder i NC er gennemgået 

af tilsynet og fundet i orden. … roste E08 

for, at E08's underentreprenør på maler og 

gulv nu ser ud til at levere en kvalitet, der 

kan godkendes. I byggemødereferatet af 

12. januar 2017 er der under samme punkt 

anført følgende: »…[… fra HE] oplyste, at 

E08 har hævet kontrakten med underentre-

prenør UE på gulve. Ny underentreprenør er 

allerede startet i mandags [9. januar 2017], 

og E08 forventer,   at alle forsinkelser er 

indhentet inden aflevering den 2017.04.28. 

Pt. udgør forsinkelser efter E08's opfattelse 

alene mindre forsinkelse i NC samt FK.« Af 

et byggemødereferat af 11. maj - […fra HE] 

oplyste, at HE alene er forpligtet 2017 

fremgår bl.a. følgende: »… [… til at arbejde 

efter kontrakttidsplan og iht. det arbejds-

flow, der fremgår heraf, dog med ændrin-

ger, som er accepteret af HE. - … er ikke 

enig heri og oplyste igen, at der skal arbej-

des efter gældende arbejdstidsplan.« Det er 

oplyst, at faktisk aflevering af HE's hoved-

entreprise fandt sted den 29. maj 2017. 

 

HE har oplyst, at man straks efter ophævel-

sen af kontrakten med UE engagerede en 

række forskellige gulventreprenører til at 

færdiggøre gulventreprisen. Blandt disse 

var flere af dem, som UE selv havde enga-

geret til arbejdet, og som derfor i forvejen 

kendte til opgaverne og forholdene på byg-

gepladsen. 

 

Om det efterfølgende forløb er det oplyst, 

at der har været en tvist mellem bygherre 

og HE om de økonomiske konsekvenser af 

forsinkelsen af byggeriet mv. Denne tvist er 

afgjort ved et forlig af 4. oktober 2017, der 

omfattede 

  

alle disse parters krav og modkrav »vedrø-

rende kendte forhold.« Forligsaftalen inde-

bar en forhøjelse af HE's samlede entrepri-

sesum med 28.231.900 kr. fra 83.693.100 

kr. i henhold til disse parters oprindelige 

entreprisekontrakt til et forligsresultat på 

111.925.000 kr. - svarende til en forhøjelse 

på ca. 1/3. Der er ikke fremlagt udveksling 

af parternes korrespondance med deres 

synspunkter samt krav og modkrav mv. til 

belysning af grundlaget for dette forligsre-

sultat. 
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Det var ikke muligt for HE og UE at nå til 

enighed om et forlig. I sit endelige forligs-

udspil tilbød HE betaling af 3 mio. kr. + 

moms til UE til fuld og endelige afgørelse af 

parternes mellemværende, men UE ville 

ikke acceptere et forlig uden betaling af 

mindst 4.481.741 kr. eks. moms. 

 

Skønsmanden Erik Rask Larsens stadeop-

gørelse af 23. juni 2017 er suppleret og 

korrigeret ved skønserklæringer af 13. 

marts 2020 og 23. september 2020, som er 

afhjemlet ved afhøring af ham under ho-

vedforhandlingen. 

Skønsmanden har også besvaret spørgsmål 

om fejl og mangler ved det af UE udførte 

arbejde. 

 

 

Parternes hovedsynspunkter om ophævel-

sen af entreprisekontrakten 

UE har anført navnlig, at betingelserne for 

ophævelse af kontrakten ikke var opfyldt. 

HE har hverken ført bevis for væsentlig 

misligholdelse af kontrakten eller fornødent 

påkrav i henhold til AB 92 § 40 inden op-

hævelsen. Der forelå ikke en bindende af-

tale om, at UE skulle overholde den nye re-

viderede tidsplan af 28. oktober 2016, og 

HE anså sig da heller ikke selv for bundet af 

denne tidsplan i forhold til bygherren. UE 

havde tilbudt HE at følge den nye tidsplan, 

men HE accepterede aldrig UE's økonomi-

ske vilkår for dette tilbud. Uanset den 

manglende aftale om tidsplanen valgte UE 

alligevel loyalt at gøre sit bedste for at 

overholde den og indsatte ikke alene sine 

egne folk, men engagerede også eksterne 

gulvfirmaer for at komme i mål. Det betød, 

at UE på flere punkter faktisk var foran 

tidsplanen på ophævelsestidspunktet og 

kun var en smule bagud med hensyn til en-

kelte afslutningsopgaver. I de tilfælde, hvor 

der var en mindre forsinkelse, var det til-

med bygherrens eller HE's egne forhold, 

som var årsag til forsinkelsen. HE's man-

gelsindsigelser inden ophævelsen er også 

uberettigede og kan i hvert fald ikke danne 

grundlag for en ophævelse af kontrakten. 

 

HE har anført navnlig, at der forelå en bin-

dende aftale om, at UE skulle overholde 

tidsplanen af 28. oktober 2016. Da det i lø-

bet af december 2016 blev stadig tydeligere 

for HE, at UE ikke kunne eller ville leve op 

til tidsplanen, idet man ikke havde priorite-

ret opgaven med det fornødne mandskab, 

så HE sig nødsaget til at reklamere den ene 

gang efter den anden, men modtog blot 

uforskammede svar fra UE. Det gav anled-

ning til stigende bekymring, hvilket er årsa-

gen til indkaldelsen til mødet den 22. de-

cember 2016, hvor HE fik det indtryk, at UE 

nu ville foretage den fornødne forøgelse af 

sin indsats for at komme i mål. Da HE kort 

efter mødet måtte konstatere, at UE bare 

fortsatte som hidtil, og at tidsplanen derfor 

blev overskredet, valgte HE at fremsende 

de sidste kraftige advarsler og påkrav den 

3., 5. og 6. januar 2017. Betingelserne for 

ophævelse på grund af væsentlig mislighol-

delse var derfor opfyldt, da HE ved modta-

gelsen af brevet af 6. januar 2017 fra UE's 

advokat måtte konstatere, at UE ikke var 

indstillet på at følge opfordringerne om at 

foretage den nødvendige indsats for at 

overholde tidsplanen. Det er ikke en betin-

gelse for, at der er tale om et påkrav i hen-

hold til AB 92 § 40, at ordet »ophævelse« 

indgår i teksten i påkravsbrevet. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om ophæ-

velsen af entreprisekontrakten 

Voldgiftsretten lægger til grund, at UE til-

bød HE at følge tidsplanen af 28. oktober 

2016 på vilkår om økonomisk godtgørelse 

med mere en 1 mio. kr. for forcering mv. 

HE accepterede aldrig dette vilkår, men 

valgte dog med tilbagesøgningsforbehold at 

betale et acontobeløb på 500.000 kr. + 

moms for forcering for at undgå risiko for, 
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at UE ville standse sit arbejde eller ned-

sætte sin indsats væsentligt. Under disse 

omstændigheder finder voldgiftsretten,  at 

der ikke forelå en bindende aftale om, at UE 

skulle følge den nye tidsplan af 28. oktober 

2016, og at spørgsmålet om de økonomiske 

konsekvenser af UE's genopstart af arbej-

det den 1. november 2016 i henhold til den 

nye tidsplan og bestræbelser på at følge 

terminerne i denne tidsplan fortsat henstod 

som uafklarede efter dette tidspunkt. 

 

Trods den manglende enighed om tidspla-

nen af 28. oktober 2016 og den manglende 

enighed om de økonomiske konsekvenser 

var UE forpligtet til loyalt at bidrage til 

fremme af byggeprocessen uden dog nød-

vendigvis at forcere sin arbejdsindsats i for-

hold til det, der med rimelighed kunne for-

ventes efter omstændighederne, herunder 

de 

  

forudsætninger som indgik i såvel den op-

rindelige kontrakttidsplan som i den nye 

tidsplan af 28. oktober 2016 og den beta-

ling af et beløb på 500.000 kr. + moms for 

hurtig opstart pr. 1. november 2016 og 

fremme af arbejdet, som UE modtog fra HE. 

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten det 

godtgjort, at UE rent faktisk indsatte mand-

skab og resurser i rimeligt omfang med den 

virkning, at gulvarbejderne blev udført i det 

væsentlige i overensstemmelse med tids-

planen af 28. oktober 2016 - med de æn-

dringer og korrektioner, som var nødven-

diggjort af bygherrens og HE's ønsker om 

ændringer i prioriteringen af arbejdsopga-

verne i de enkelte bygninger og af arbejds-

hindringer som følge af uorden i udførelses-

rækkefølgen af de enkelte entrepriser. Efter 

forklaringerne og den skriftlige dokumenta-

tion lægger voldgiftsretten i den forbindelse 

til grund, at HE var ansvarlig for, at maler-

arbejdet i flere tilfælde blev igangsat for 

tidligt med den virkning, at malernes ar-

bejde på pladsen kom i vejen for gulvarbej-

derne, eller at allerede udførte dele af gulv-

arbejderne måtte gøres om, selv om slut-

malerarbejdet ifølge tidsplanen af 28. okto-

ber 2016 i intet tilfælde skulle have været 

igangsat forud for færdiggørelsen af gulvar-

bejderne. Voldgiftsretten lægger endvidere 

til grund, at det var i overensstemmelse 

med HE's anvisninger, at UE prioriterede 

gulvarbejder i bygning PE frem for færdig-

gørelse af trægulvene i bygning NC med 

den virkning, at færdiggørelsen af disse 

trægulve blev lidt forsinket i forhold til tids-

planen af 28. oktober 2016, jf. revisionen af 

tidsplanen den 22. november 2016. Det 

ville have været muligt for UE at fremme 

arbejdets udførelse yderligere og at af-

værge unødvendige konflikter med HE ved 

forøget ledelsesmæssig tilstedeværelse og 

fokus og ved forøget forcering af sin indsats 

i november og december 2016, men vold-

giftsretten finder, at UE ikke var forpligtet 

til at foretage en sådan yderligere forcering, 

da det ikke var lykkedes parterne at opnå 

enighed om betalingen. 

 

Det var UE's afvisning af HE's ultimative 

krav fredag den 6. januar 2017 om at stille 

med mindst 15 gulvlæggere pr. bygning fra 

mandag den 9. januar 2017, som førte til 

ophævelsen af kontrakten samme dag, og 

voldgiftsretten finder, at HE hverken i kon-

trakten eller i det, der i øvrigt er fremlagt 

om forløbet, havde noget berettiget grund-

lag for at opstille dette krav. Ved bevisbe-

dømmelsen lægger voldgiftsretten bl.a. 

vægt på, at HE på byggemødet den 12. ja-

nuar 2017 - mindre end en uge efter ophæ-

velsen af kontrakten med UE - beroligede 

bygherren med, at der på dette tidspunkt 

kun forelå mindre forsinkelser i bygning NC 

og bygning FK, og at HE forventede alle for-

sinkelser indhentet inden aflevering den 28. 

april 2017. 

 

Det er herefter voldgiftsrettens konklusion, 

at HE ikke har ført bevis for, at der på op-
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hævelsestidspunktet forelå væsentlig for-

sinkelse af UE's arbejde med gulvbelægnin-

gen, og at det heller ikke er bevist, at UE 

selv var ansvarlig for den mindre forsin-

kelse i forhold til tidsplanen af 28. oktober 

2016, som dog forelå på dette tidspunkt. 

Herefter, og da de mails, som HE sendte til 

UE den 3. januar, den 5. januar og den 6. 

januar 2017, i øvrigt heller ikke lever op til 

kravene til påkrav i henhold til AB 92 § 40, 

var HE's ophævelse af kontrakten med UE 

uberettiget. Voldgiftsretten bemærker i den 

forbindelse, at et lovligt påkrav normalt 

ikke alene bør indeholde en tilkendegivelse 

om, at bygherren anser et forhold for væ-

sentlig misligholdelse, men også en advar-

sel om ophævelse, hvis entreprenøren ikke 

retter for sig inden udløbet af en rimelig 

frist. 

 

Parternes hovedsynspunkter om acontobe-

gæringer mv. vedr. kontraktarbejder 

UE har fremsat krav om betaling af 

1.845.779 kr., subsidiært 1.382.690 kr. + 

moms til dækning af udført kontraktarbejde 

og materialer, som HE endnu ikke har be-

talt. UE har fremsendt i alt 16 acontobegæ-

ringer med underliggende opgørelser for 

udført kontraktarbejde efter den skabelon, 

som man havde modtaget fra HE. HE be-

talte uden indsigelse de første 14 acontobe-

gæringer (i alt 5.530.763 kr. eks. moms), 

men de sidste to begæringer (nr. 15 og nr. 

16), der blev fremsendt henholdsvis den 

30. december 2016 og den 22. februar 

2017, blev ikke betalt. Faktura nr. 5266 af 

22. februar 2017 vedrørende materialer, 

som var leveret men ikke forbrugt inden 

ophævelsen, blev heller ikke betalt. Der er 

tale om krav på i alt 1.382.690 kr. ekskl. 

moms. Efter skønsmandens vurdering kan 

værdien af det udførte arbejde ifølge UE 

opgøres til 1.845.779 kr., hvilket er bag-

grunden for det principale synspunkt om, at 

UE har krav på dette beløb. Efter UE's op-

fattelse har HE uden anden begrundelse 

end ophævelsen af kontrakten og den ver-

serende sag nægtet at betale, hvilket er 

uberettiget. 

 

HE har anført, at der savnes dokumentation 

for berettigelsen af de fremsatte krav og 

har i den forbindelse henvist til en værdiop-

gørelse baseret på de leverede mængder i 

henhold til skønsmandens stadeopgørelse 

og de aftalte priser. På dette grundlag har 

HE beregnet et beløb på 306.903 kr. i UE's 

favør, som imidlertid skal modregnes med 

  

HE's modkrav på bl.a. erstatning for mer-

udgifter til færdiggørelse efter ophævelse af 

kontrakt og erstatning for mangler mv. Det 

er krav, som langt overstiger beløbet på 

306.903 kr. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om aconto-

begæringer mv. vedr. kontraktarbejder 

Efter skønsmandens erklæringer og forkla-

ring lægger voldgiftsretten til grund, at der 

er god overensstemmelse mellem den fak-

turerede entreprisesum i henhold til UE's 16 

acontobegæringer og stadet for det faktisk 

udførte arbejde på ophævelsestidspunktet 

samt værdien af dette arbejde. Endvidere 

er der overensstemmelse mellem de faktu-

rerede krav og de faktisk leverede mæng-

der af materialer og værdien af de materia-

ler, som var leveret til byggepladsen, men 

endnu ikke forbrugt, da ophævelsen fandt 

sted. Voldgiftsretten finder herefter ikke 

grundlag for kritik af UE's acontobegærin-

ger samt fakturaen vedrørende de leverede, 

men ikke forbrugte materialer. 

Voldgiftsretten bemærker herved, at HE op-

hørte med betalingen af acontobegæringer i 

forbindelse med ophævelsen af kontrakten 

med UE uden nogen nærmere specificeret 

kritik af de sidste to acontobegæringer (nr. 

15 og nr. 16), som HE nægtede at betale. 
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Der var således ikke nogen anden begrun-

delse for HE's vægring imod betalingen af 

disse to acontobegæringer samt fakturaen 

vedrørende leverede, men ikke forbrugte 

materialer end ophævelsen af kontrakten 

og parternes uoverensstemmelse om de 

økonomiske konsekvenser af denne ophæ-

velse. 

 

Skønsmandens vurdering af værdien af det 

udførte arbejde samt de leverede materia-

ler giver ikke grundlag for et betalingskrav, 

som overstiger UE's acontobegæringer og 

faktura for leverede, men ikke forbrugte 

materialer. UE er derfor kun berettiget til 

betaling af 1.382.690 kr. + moms. 

 

Da HE's ophævelse af kontrakten var ube-

rettiget, er HE også forpligtet til at betale 

den fulde pris for de leverede materialer 

uden hensyn til risikoen for, om det var 

muligt at udnytte materialerne fuldt ud i 

forbindelse med den færdiggørelse af arbej-

derne, som blev overladt til andre entrepre-

nører. Risikoen for merudgifter til færdiggø-

relse af gulventreprisen efter ophævelsen af 

kontrakten påhviler af samme grund også 

HE, der derfor heller ikke kan gøre noget 

erstatningskrav i anledning af sådanne 

merudgifter gældende mod UE. 

 

Parternes hovedsynspunkter om erstatning 

for ophævelse af kontrakten 

UE har anført navnlig, at man som følge af 

den uberettigede ophævelse af kontrakten 

er gået glip af dækningsbidrag for den sid-

ste del af kontraktarbejdet. Kravet er op-

gjort til 173.396 kr., baseret på en anta-

gelse om et dækningsbidrag på 15 % af 

kontraktsummen for den ikke udførte del af 

kontraktarbejderne. Det var ansvarspå-

dragende for HE at ophæve kontrakten med 

urette, og UE har derfor krav på erstatning 

for den mistede fortjeneste. 

 

HE har anført navnlig, at betingelserne for 

ophævelse af kontrakten var opfyldt, og at 

UE derfor ikke har krav på nogen erstatning 

i den anledning. Tværtimod har HE krav på 

erstatning for de merudgifter til færdiggø-

relse af gulvarbejderne, som var en konse-

kvens af ophævelsen. I øvrigt er UE's be-

løbsmæssige opgørelse af sit krav også 

udokumenteret. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om erstat-

ning for ophævelse af kontrakten 

Som anført ovenfor under punkt 5 finder 

voldgiftsretten HE's ophævelse af kontrak-

ten uberettiget. HE er derfor erstatningsan-

svarlig for UE's mistede fortjeneste på den 

sidste del af kontrakten, som UE blev af-

skåret fra at udføre på grund af denne op-

hævelse. Voldgiftsretten finder ikke grund-

lag for kritik af UE's ansættelse af størrel-

sen af den mistede fortjeneste og tager 

derfor erstatningskravet på 173.396 kr. til 

følge. 

 

Parternes hovedsynspunkter om UE's krav 

på godtgørelse for forlænget byggeperiode, 

merudgifter som følge af ad hoc-styring af 

arbejdsprocesser og erstatning for udgifter 

til folk i tomgang 

  

UE har gjort krav på erstatning for sit tab 

som følge af den betydelige forsinkelse af 

byggeriet, herunder tabt fortjeneste, jf. AB 

92 § 27, stk. 1. UE har i den forbindelse 

gjort gældende, at forsinkelserne må anta-

ges at bero på forhold, som HE eller byg-

herren er ansvarlig for. Hvad særligt angår 

forsinkelserne som følge af de uforudsete 

problemer med fugtige jordbundsforhold 

har UE anført, at det er nærliggende at an-

tage, at bygherren eller dennes rådgiver 

ikke har foretaget tilstrækkelige målinger 

og foranstaltninger for at sikre byggeriet 
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mod fugtproblemerne, hvilket er ansvarspå-

dragende. Subsidiært har UE gjort krav på 

godtgørelse for sit tab i medfør af AB 92 § 

27, stk. 2. 

 

Ud over tabt fortjeneste på 702.915 kr., 

beregnet med udgangspunkt i en beregnet 

fortjeneste pr. måned ved gennemførelse 

efter tidsplanen, har UE fremsat krav om 

erstatning eller godtgørelse for sine egent-

lige merudgifter til forlænget byggeperiode, 

opgjort til 1.729.222 kr. Endvidere kræver 

UE erstatning eller godtgørelse for tab på 

folk i tomgang/manglende mulighed for an-

vendelse af medarbejdernes arbejdskraft til 

andre formål. Dette tab er opgjort til 

458.323 kr., baseret på lønudgifterne til de 

pågældende i forsinkelsesperioden. Hertil 

kommer et krav om erstatning eller godtgø-

relse for det tab, som har været forbundet 

med, at forsinkelserne medførte, at det 

blev umuligt at gennemføre arbejdet i en 

effektiv kontinuerlig arbejdsgang som op-

rindeligt planlagt på grundlag af kontrakt-

tidsplanen. I stedet blev arbejdet gennem-

ført ustruktureret i henhold til HE's ad hoc-

anvisninger om, hvor der fra dag til dag var 

mulighed for at udføre arbejde med gulvbe-

lægning - tilmed forstyrret af en mangelfuld 

koordinering fra HE's side, som medførte, 

at andre håndværkere kom i vejen for UE's 

folk. Det skete således i flere tilfælde, at 

malerarbejdet blev igangsat, inden UE var 

færdig med gulvbelægningen, og at arbej-

det med gulvbelægningen derfor måtte 

standses midlertidigt eller gøres om. UE har 

ikke fundet det muligt at foretage en nøjag-

tig opgørelse af sit tab som følge af disse 

forstyrrelser og ad hoc-arbejdsprocesser, 

men har gjort gældende, at tabet skøns-

mæssigt kan ansættes til 500.000 kr. Kra-

vet om godtgørelse for dette skønsmæssigt 

opgjorte tab er ikke forældet. 

 

UE har anført, at det ved bevisbedømmel-

sen må tillægges processuel skadevirkning, 

at HE - der ved forliget med bygherren op-

nåede en godtgørelse svarende til 1/3 af sin 

samlede entreprisesum for tab og merud-

gifter som følge af forsinkelserne - har 

nægtet at følge UE's opfordringer om at 

fremlægge sin korrespondance med byg-

herren til belysning af grundlaget for dette 

forlig, herunder de krav, som HE havde 

fremsat over for bygherren og beregnings-

grundlaget for disse krav. UE har i den for-

bindelse gjort gældende, at netop merud-

gifterne til og tabet på gulvarbejderne må 

antages at have udgjort en væsentlig del af 

disse krav. En stor del af den godtgørelse, 

som HE har opnået ved forliget med byg-

herren, må således anses for at udgøre 

kompensation for det tab og de merudgif-

ter, som blev påført UE. Reelt har der der-

for været tale om beløb, der tilsigter at 

dække HE's forpligtelse til at betale erstat-

ning eller godtgørelse til sin underentrepre-

nør, UE. Det må formodes, at HE ønsker at 

skjule størrelsen af den del af den samlede 

kompensation, som tilsigter at dække ud-

gifterne til betaling af UE's krav, fordi den 

overstiger UE's krav under denne sag. Det 

må således antages at være HE's ønske at 

beholde det beløb, som i virkeligheden er 

beregnet til dækning af UE's krav på erstat-

ning eller godtgørelse. 

 

HE har erkendt, at UE var berettiget til tids-

fristforlængelse i forhold til kontrakttidspla-

nen som følge af forhold, som henhørte un-

der bygherrens risiko, men har gjort gæl-

dende, at der ikke er dokumenteret noget 

ansvarsgrundlag. Det er i den forbindelse 

bemærkelsesværdigt, at ingen del af det 

beløb, som HE modtog ved forliget med 

bygherren, var erstatning. Der var alene 

tale om godtgørelse. Uden dokumentation 

for et ansvarsgrundlag er erstatning i hen-

hold til AB 92 § 27, stk. 1, udelukket, her-

under erstatning for tabt fortjeneste. For-

sinkelsen kan derfor alene give grundlag for 

godtgørelse i henhold til § 27, stk. 2. 

 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 544 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Den omstændighed, at en entreprenør har 

krav på tidsfristforlængelse, er dog ikke 

ensbetydende med, at entreprenøren uden 

videre har krav på godtgørelse for forsinkel-

sen og den forlængede byggeperiode i 

medfør af § 27, stk. 2. Det beror på, om 

entreprenøren har fremlagt dokumentation 

for tab i form af egentlige merudgifter, og 

det har UE ikke. De fremsatte krav om 

godtgørelse på henholdsvis 1.729.222 kr. til 

forlænget byggeperiode, 458.323 kr. til folk 

i tomgang og 500.000 kr. til fordyrelse som 

følge af ad hoc-udførelse af arbejdet er så-

ledes alle fuldstændig udokumenterede og i 

øvrigt baseret på helt uanvendelige opgø-

relsesprincipper og egne skøn. HE anerken-

der dog, at UE er berettiget til godtgørelse 

på 250.000 kr. for tab som følge af den for-

længelse af byggeperioden, som de uforud-

sete fugtproblemer gav anledning til vedrø-

rende perioden fra den 12. marts 2016 og 

frem til den 31. oktober 2016. Hvad angår 

perioden fra genstarten af arbejdet med 

gulvbelægningen den 1. november 2016 og 

frem til ophævelsen af kontrakten den 6. 

januar 2017 anerkendes derimod ingen 

godtgørelse, fordi forsinkelserne i denne 

  

periode udelukkende skyldtes UE's egne 

forhold, herunder navnlig for ringe beman-

ding på byggepladsen. Efter modregning 

med HE's krav mod UE, herunder kravet om 

tilbagebetaling af beløbet på 500.000 kr. 

eks. moms for den forcering, som UE lo-

vede, men aldrig gennemførte, er HE ikke 

UE noget beløb skyldigt - heller ikke beløbet 

på 

250.000 kr. 

 

En ikke uvæsentlig del af UE's merforbrug 

af arbejdstid på byggepladsen skyldes i øv-

rigt ekstraarbejder, som UE allerede har 

modtaget betaling for. UE har også i hele 

byggeperioden gennem betalingen for kon-

traktarbejder modtaget dækning for bygge-

pladsdrift. Det ville derfor indebære dob-

beltbetaling for disse kontrakt- og ekstraar-

bejder, hvis UE yderligere skulle kompense-

res for forlængelse af byggeperioden. Hertil 

kommer, at UE i opgørelsen af sine krav 

ikke har taget højde for, at man i henhold 

til kontrakten var forpligtet til uden økono-

misk kompensation at tåle en forskydning 

af byggeriet med 3 måneder i forhold til 

kontrakttidsplanen. 

 

Hvad særligt angår kravet om godtgørelse 

for den del af tabet, som er begrundet med 

HE's ad hoc-styring af arbejdsprocessen, og 

som uden nogen form for dokumentation er 

ansat til 500.000 kr., er der i øvrigt også 

indtrådt forældelse, idet UE først i sit pro-

cesskrift af 11. december 2020 gjorde dette 

krav gældende. 

 

Efter HE's opfattelse er der ikke grundlag 

for at tillægge den manglende fremlæg-

gelse af korrespondance mv. mellem HE og 

bygherren processuel skadevirkning, idet 

forliget ikke er baseret på en egentlig tabs-

opgørelse, men derimod er udtryk for en 

samlet sum til fuld og endelig afgørelse af 

alle kendte krav og modkrav mellem par-

terne. Det runde beløb på 111.925.000 kr. 

kan derfor ikke opdeles med bestemte be-

løb på enkelte poster, herunder godtgørelse 

for forlænget drift af byggepladsen for HE 

og HE's underentreprenører eller lignende. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om UE's 

krav på godtgørelse for forlænget byggepe-

riode, merudgifter som følge af ad hoc-sty-

ring af arbejdsprocesser og erstatning for 

udgifter til folk i tomgang 

Uden nogen egentlig bevisførelse herom 

finder voldgiftsretten det ikke godtgjort, at 

de betydelige forsinkelser af byggeriet, der 

er begrundet med uforudsete problemer 

med jordbundsforhold mv., skyldes fejl eller 
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forsømmelse fra bygherrens side eller an-

svarspådragende forhold, som bygherreråd-

giver eller anden entreprenør er ansvarlig 

for. 

Betingelserne for erstatningsansvar i hen-

hold til AB 92 § 27, stk. 1, er derfor ikke 

opfyldt, og UE er derfor allerede af den 

grund afskåret fra erstatning for tabt fortje-

neste. 

 

Det er herefter spørgsmålet, om betingel-

serne for godtgørelse i henhold til § 27, stk. 

2, er opfyldt, og i givet fald hvor stor godt-

gørelse UE er berettiget til i anledning af 

den forlængede byggeperiode mv. 

 

Voldgiftsretten finder, at forældelse af UE's 

krav mod HE i anledning af forsinkelsen af 

byggeriet blev afbrudt ved UE's indgivelse 

af klageskrift den 15. maj 2018. Det gælder 

også den del af kravet, som er begrundet 

med ad hoc- styring af arbejdsprocesser, 

selv om UE først i sit processkrift af 11. de-

cember 2020 fremførte denne begrundelse i 

sin argumentation for kravet mod HE. 

Denne del af kravet udgør således blot en 

del af den samlede godtgørelse for tab, som 

UE har krævet af HE i anledning af forsin-

kelserne. Justeringen af kravets størrelse 

og begrundelse ved processkriftet af 11. 

december 2020 skal derfor ikke bedømmes 

som fremsættelse af nyt krav og ændrer 

ikke på, at forældelsen blev afbrudt ved 

indgivelsen af klageskriftet, jf. forældelses-

lovens § 16, jf. UfR 2021.600 H. 

 

Efter bevisførelsen, herunder parts- og vid-

neforklaringerne og den fremlagte korre-

spondance og øvrige skriftlige dokumenta-

tion vedrørende byggesagens forløb og for-

løbet af arbejdet med udførelsen af UE's 

gulventreprise, lægger voldgiftsretten til 

grund, at der var tale om en væsentlig for-

længelse af byggeperioden med opstart og 

standsning flere gange efter hinanden som 

følge af forhold, som UE ikke var ansvarlig 

for. De gentagne afbrydelser og forstyrrel-

ser af arbejdet var overvejende forårsaget 

af problemer med fugt i bygningen, som 

umuliggjorde kontinuerlig fremdrift af ar-

bejdet med gulventreprisen i en hensigts-

mæssig kontinuerlig arbejdsproces som for-

udsat i kontrakttidsplanen. Voldgiftsretten 

finder det godtgjort, at UE herved blev på-

ført tab i form af merudgifter til driften af 

byggepladsen, som var placeret langt fra 

UE's forretningslokaler i …, og til merfor-

brug af mandskabstid til kontraktarbejdet 

og til aflønning af personale, som ikke 

umiddelbart kunne sættes ind på andre ar-

bejdsopgaver 

  

(»folk i tomgang«), selv om UE må antages 

at have tilstræbt tabsbegrænsning i videst 

mulig omfang, bl.a. ved afskedigelse af 

medarbejdere, som ikke kunne overføres til 

andre opgaver i stilstandsperioderne. 

 

Voldgiftsretten finder, at UE's tabsopgørel-

ser ikke kan lægges til grund ved ansættel-

sen af størrelsen af det samlede tab. I UE's 

opgørelse af tabet på forlænget byggeperi-

ode er der således hverken taget højde for 

den forskydning af byggeperioden på 3 må-

neder, som entreprenøren ifølge entreprise-

kontrakten var forpligtet til at tåle uden 

økonomisk kompensation, eller til de for-

længelser af byggeperioden, som var forår-

saget af ekstraarbejder, som UE allerede 

har modtaget betaling for. Der er heller 

ikke taget højde for, at mandskabet i for-

længelsesperioden i vid udstrækning må 

antages at have været beskæftiget med an-

dre arbejdsopgaver end kontraktarbejdet, 

netop fordi dette arbejde har været bero-

stillet i lange perioder. UE's oplysninger om 

omfanget af merforbrug af personaletid på 

kontraktarbejderne kan derfor ikke lægges 

til grund. Voldgiftsretten bemærker i den 

forbindelse, at UE ikke har fremlagt regn-

skabstal vedrørende virksomhedens om-

sætning, herunder navnlig omsætningen på 
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andre opgaver i byggeperioden og rele-

vante sammenligningstal for perioden før 

og efter gennemførelsen af byggeriet med 

henblik på at understøtte forklaringerne 

om, at man havde reserveret langt det me-

ste af firmaets kapacitet til byggeopgaven 

på Storstrøm Fængsel og derfor ikke havde 

mulighed for at overføre mandskab til andre 

arbejdsopgaver i de perioder, hvor bygge-

riet gik i stå. UE's oplysninger om medar-

bejdernes fordeling af tid på dette byggeri 

og på andre opgaver er derfor ikke tilstræk-

keligt dokumenteret. Det samme gælder 

om UE's oplysninger om omfanget af afløn-

ning til »folk i tomgang«. Det er endvidere 

en fejl, at UE i sin tabsopgørelse har med-

regnet en andel af sine faste udgifter, selv 

om disse ikke har været påvirket af den 

forlængede byggeperiode. 

 

Selv om UE's tabsopgørelser af de nævnte 

grunde er uegnede som grundlag for en 

nøjagtig ansættelse af tabets størrelse, fin-

der voldgiftsretten det dog godtgjort, at der 

har været tale om et samlet tab, der væ-

sentligt overstiger det beløb på 250.000 

kr., som HE har accepteret. I mangel af sik-

ker dokumentation for tabets nøjagtige 

størrelse er en skønsmæssig ansættelse 

nødvendig. 

 

Ved voldgiftsrettens udøvelse af skønnet 

over UE's samlede tab på den forlængelse 

af byggeperioden, som må tilskrives byg-

herrens eller HE's forhold, og som rækker 

ud over den del, som UE må tåle i henhold 

til kontraktens vilkår om forskydning af 

byggeperioden eller ekstraarbejder mv., 

som HE allerede har betalt for, er der navn-

lig lagt vægt på forklaringerne og det frem-

lagte skriftlige materiale om byggesagens 

forløb og på sagens størrelse og omfang, 

men også på oplysningerne om UE's medar-

bejdere på byggeopgaven og om deres løn-

forhold mv. 

Voldgiftsretten har endvidere lagt vægt på 

oplysningerne om størrelsen af den kom-

pensation, som HE har opnået ved sit forlig 

med bygherren. Ved bedømmelsen af kra-

vene til beviset for størrelsen af UE's tab er 

det tillagt betydning til fordel for UE, at HE 

har nægtet at imødekomme UE's opfordrin-

ger om at fremlægge sin korrespondance 

med bygherren til belysning af sine krav 

mod bygherren og grundlaget for disse krav 

under de forligsforhandlinger, som resulte-

rede i forliget, hvorved HE opnåede en 

kompensation svarende til ca. 1/3 af entre-

prisesummen i kontrakten mellem HE og 

bygherren. 

 

Efter en samlet helhedsvurdering har vold-

giftsretten på det anførte grundlag skøns-

mæssigt ansat UE's samlede godtgørelses-

berettigede tab på forlænget byggeperiode, 

merudgifter som følge af ad hoc-styring af 

arbejdsprocesser og tab på folk i tomgang 

til 2 mio. kr., jf. AB 92 § 27, stk. 2. 

 

Parternes hovedsynspunkter om HE's krav 

om tilbagebetaling af vederlag for force-

ring/merudgifter til genopstart af byggear-

bejdet med kort varsel den 1. november 

2016 i overensstemmelse med revideret 

tidsplan af 28. oktober 2016 

Den 28. oktober 2016 opfordrede HE UE til 

at foretage genstart af arbejdet med gulv-

belægningen den 1. november 2016 i hen-

hold til den nye tidsplan af 28. oktober 

2016. UE erklærede sig indforstået hermed, 

men tog samtidig forbehold om merbetaling 

for den forcerede indsats, som var nødven-

diggjort af det korte varsel for genstart, 

idet dette bl.a. ville nødvendiggøre en ha-

stig forøgelse af bemandingen. HE erklæ-

rede sig indforstået med UE's vilkår om 

merbetaling og henviste i den forbindelse 

til, at bygherren var positivt indstillet over 

for krav om merbetaling, hvilket dog forud-

satte fremsendelse af fornøden dokumenta-

tion for merudgifterne. Den 22. november 
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2016 fremsendte UE sin opgørelse over ud-

gifter ved opstart og forcering af gulvarbej-

derne. Det samlede krav udgjorde 

1.090.126 kr. HE 

  

fandt dokumentationen utilstrækkelig og 

henviste i den forbindelse til, at bygherre-

rådgiver ikke kunne godkende kravet på 

det foreliggende grundlag. Det gav anled-

ning til meningsudveksling mellem par-

terne, som dog ikke førte til enighed om 

kravets størrelse eller dokumentations-

grundlaget. HE valgte dog at betale 

500.000 kr. med tillæg af moms som et 

acontobeløb med tilbagesøgningsforbehold 

den 24. november 2016, efter at UE's advo-

kat havde truet med at anbefale sin klient 

»helt at standse op, idet min klient i så fald 

er nødsaget til at arbejde i et helt andet 

tempo.« 

 

HE har gjort gældende, at UE skal tilbage-

betale beløbet på 500.000 kr. + moms, idet 

UE ikke foretog den forcering af sin indsats, 

der var et vilkår for acontobetalingen, og at 

UE i øvrigt heller ikke sørgede for den frem-

drift, som var nødvendig for at overholde 

tidsplanen af 28. oktober 2016. UE har hel-

ler ikke dokumenteret rigtigheden af sine 

oplysninger om merudgifter til bemanding 

mv. i opgørelsen af 22. november 2016. UE 

har således ikke præsteret den modydelse, 

der var et vilkår for betalingen af beløbet. 

 

UE har anført navnlig, at den hurtige op-

start pr. 1. november 2016 og fremme af 

arbejdsprocessen i henhold til den nye tids-

plan af 28. oktober 2016 nødvendiggjorde 

indsats af ekstra arbejdskraft med meget 

kort varsel. Det påførte UE merudgifter til 

bl.a. selvstændige underleverandører, fordi 

UE ikke selv havde det fornødne mandskab 

på dette tidspunkt, hvor man som følge af 

de tidligere byggestop havde været nødsa-

get til at skille sig af med en del af sine 

egne medarbejdere for at undgå folk i tom-

gang. Der var travlhed i branchen på det 

pågældende tidspunkt, og 

»lokkemad« i form af ekstrabetaling var 

derfor også nødvendig. UE har opgjort sine 

samlede merudgifter til den hurtige opstart 

og forcerede arbejdsindsats til 1.090.126 

kr., men har under sagen valgt at frafalde 

den del, som overstiger beløbet på 500.000 

kr. + moms, som HE betalte, særligt under 

hensyn til, at UE ikke færdiggjorde sagen 

som følge af HE's ophævelse af kontrakten 

den 6. januar 2017. Der er ikke grundlag 

for HE's krav om tilbagebetaling af beløbet 

på 500.000 kr. + moms. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om HE's 

krav om tilbagebetaling af vederlag for for-

cering/merudgifter til genopstart af bygge-

arbejdet med kort varsel den 1. november 

2016 i overensstemmelse med revideret 

tidsplan af 28. oktober 2016 

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten 

ikke UE's opgørelse af sine merudgifter til 

genopstart og forcering af byggearbejdet 

med kort varsel den 1. november 2016 i 

overensstemmelse med den reviderede 

tidsplan af 28. oktober 2016 tilstrækkeligt 

dokumenteret, men lægger dog til grund, 

at UE havde betydelige merudgifter, fordi 

man i den aktuelle situation var ude af 

stand til med kort varsel at sætte hele det 

mandskab ind, som opstart og fremdrift i 

henhold til tidsplanen af 28. oktober 2016 

nødvendiggjorde. UE var derfor nødt til at 

engagere flere eksterne entreprenører til at 

bistå sig med opgaven i stedet for at udføre 

hele arbejdet med egne folk. Det var i øv-

rigt flere af disse firmaer, som HE efterføl-

gende engagerede til at færdiggøre arbej-

det efter ophævelsen af kontrakten med 

UE. Det bemærkes i den forbindelse, at HE 

selv har fremsat et erstatningskrav på 

506.752 kr. for de merudgifter til færdiggø-

relse af kontraktarbejdet efter ophævelsen 

af kontrakten, som UE efter HE's opfattelse 

var ansvarlig for. 
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Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne 

og den fremlagte skriftlige dokumentation, 

finder voldgiftsretten, at  UE's merudgifter 

til hurtig opstart og fremme af byggepro-

cessen med henblik på at følge den nye 

tidsplan af 28. oktober 2016 skønsmæssigt 

kan ansættes til det beløb på 500.000 kr. + 

moms, som HE allerede har betalt, og at 

der herefter ikke er grundlag for HE's krav 

om tilbagebetaling af nogen del af beløbet. 

 

Parternes hovedsynspunkter om indeksre-

gulering 

UE har fremsat et krav på 276.246 kr., som 

udgør den forhøjelse af betalingen, som føl-

ger af indeksregulering af kontraktsummen 

og betalingen for ekstraarbejder. Under ho-

vedforhandlingen har UE dog erkendt, at 

beregningen ikke er korrekt og har derfor 

nedsat kravet efter HE's anvisninger om be-

regningsmetode, således at resultatet af in-

deksreguleringen af kontraktsummen heref-

ter udgør 184.102 kr. UE har ikke ændret 

på sin beregning af resultatet af indeksre-

gulering af vederlaget for ekstraarbejder, 

som udgør 70.698 kr. Kravet på indeksre-

gulering er ikke forældet. 

  

HE har i første række gjort gældende, at 

kravet er forældet, fordi det første gang 

blev fremsat efter udløbet af forældelsesfri-

sten på 3 år i UE's processkrift af 11. de-

cember 2020. Under hovedforhandlingen 

har HE i øvrigt frafaldet sin indsigelse om, 

at UE aldrig har været berettiget til indeks-

regulering, men har anført, at indeksregule-

ring dog kun kan ske for krav på kontrakt-

arbejde, der er udført senere end den 11. 

marts 2016, hvor byggeriet skulle have væ-

ret færdigt ifølge kontrakttidsplanen. Hvad 

angår ekstraarbejder er indeksregulering 

udelukket, når bortses fra de tilfælde, hvor 

prisen er baseret på enhedspriser i henhold 

til de oprindelige tilbudslister. UE's bereg-

ning af resultatet af indeksreguleringen kan 

derfor ikke godkendes. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om indeks-

regulering 

Af de grunde, der er anført ovenfor under 

punkt 11, finder voldgiftsretten, at UE's 

krav på indeksregulering ikke er forældet. 

 

Voldgiftsretten tiltræder det af HE anførte 

om beregningsmetoden og bemærker, at 

UE's reviderede beregning, som er fremlagt 

under hovedforhandlingen, er i overens-

stemmelse hermed. Voldgiftsretten godken-

der derfor UE's krav på indeksregulering af 

kontraktsummen som følge af forsinkelsen, 

opgjort til 184.102 kr. UE har ikke justeret 

indeksreguleringen af honoraret for ekstra-

arbejder efter det anførte om den korrekte 

beregningsmetode, og kravet på 70.698 kr. 

kan derfor ikke godkendes. 

 

Det er herefter voldgiftsrettens konklusion, 

at UE's krav på indeksregulering kan god-

kendes med 184.102 kr. 

 

Parternes hovedsynspunkter om UE's krav 

på betaling for ekstraarbejder 

UE har i byggeperioden løbende udført og 

fået godkendt betaling for ekstraarbejder i 

henhold til aftalesedler, der er udfyldt efter 

HE's anvisninger. UE's aftalesedler og fak-

turaer er løbende fremsendt kort efter ud-

førelsen af de enkelte ekstraarbejder. Efter 

ophævelsen af kontrakten i januar 2017 op-

hørte HE imidlertid uden nogen nærmere 

forklaring med betaling for ekstraarbej-

derne, ligesom det også skete med de sid-

ste acontobegæringer. Ved mail af 

1. september 2017 - ca. 8 måneder efter 

ophævelsen af kontrakten - tilbagesendte 
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HE de ubetalte fakturaer vedrørende eks-

traarbejder til UE med følgende bemærk-

ninger: »Hermed returneres nedenstående 

fakturaer iht. ophævelsen af kontrakten. 

Det er udokumenteret, at UE ikke allerede 

har fået betaling for værdien af det udførte 

arbejde, jf. den verserende sag i voldgifts-

nævnet.« Der var tale om krav på honorar 

for ekstraarbejder på i alt 765.620 kr. 

 

Under voldgiftssagen har HE anerkendt UE's 

berettigelse til honorar for ekstraarbejder 

for i alt 315.641 kr. HE har dog ikke betalt 

beløbet, men modregnet det med sine egne 

krav mod UE. 

 

Den tilbageværende del af UE's honorarkrav 

for ekstraarbejder, som HE ikke har aner-

kendt, udgør således 449.979 kr. 

 

Om de omtvistede honorarkrav for ekstra-

arbejder har UE anført navnlig, at det ved 

bedømmelsen af beviserne for berettigelsen 

af kravene generelt må komme HE til 

skade, at nægtelsen af betalingen først 

skete mere end 7 måneder efter fremsen-

delsen af aftalesedlerne og tillige længe ef-

ter byggeriets færdiggørelse og aflevering. I 

øvrigt har UE knyttet følgende bemærknin-

ger til de enkelte aftalesedler og krav: 

 

Aftaleseddel 99: 14.000 kr. + moms for ud-

lægning af flydemørtel i bygning AB, stuen, 

rum 10.1.085. (fremsendt til HE den 31. 

oktober 2016). Ekstraarbejdet består i ud-

lægning af flydemørtel i stedet for en skra-

bespartel som forudsat i udbudsmaterialet. 

Udført i henhold til aftale med HE's … på 

baggrund af, at betonundergulvet var for 

ujævnt. 

 

Aftaleseddel 110: 17.988,75 kr. + moms 

for spartling ved måtterammer i bygning 

NC (fremsendt til HE den 30. november 

2016). Ekstraarbejdet beror på, at løsnin-

gen med udførelse af måtteramme blev 

ændret med den virkning, at det måtte ud-

føres manuelt i tilbagegang. Helt tilsva-

rende ekstraarbejde er udført andre steder 

og honoreret i henhold til aftalesedlerne 

111, 112, 113 og 114, som HE har god-

kendt. 

  

Aftaleseddel 116: 1.975 kr. + moms for 

ekstraarbejde som følge af glasvæg monte-

ret før trægulv (fremsendt til HE den 30. 

november 2016). Glasvæggen skulle ikke 

have været opsat før montering af trægulv 

ifølge udbudsmaterialet, og den forkerte 

rækkefølge har medfør merforbrug af 5 ar-

bejdstimer til gulvbelægning. 

 

Aftaleseddel 117: 3.160 kr. + moms for 

merforbrug af arbejdstid til manuel indbæ-

ring af materialer til trægulv som følge af 

manglende hejs til formålet (fremsendt til 

HE den 25. november 2016). 

 

Aftaleseddel 127 og aftaleseddel 128: 790 

kr. + 3.950 kr. + moms for arbejder med 

strøgulv i kælder udført i tilbagegang på 

grund af fugt (fremsendt til HE den 13. ja-

nuar 2017). 

 

Aftaleseddel 129: 4.200 kr. + moms for ar-

bejde udført i godkendt tilbagegang (frem-

sendt til HE den 13. januar 2017). 

 

Aftaleseddel 130: 6.122,50 kr. + moms for 

17 døre, justeret i falsen i betongulvet 

(fremsendt til HE den 13. januar 2017). Ud-

ført i regning i henhold til ordre afgivet af 

HE ved mail af 21. december 2016. Ifølge 

mailen er det et vilkår, at der skal gives un-

derretning til HE, hvis tidsoverslag på 1 
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time pr. dør ikke kan overholdes. Det sam-

lede tidsforbrug udgør 15,5 timer og er så-

ledes under overslag. 

 

Aftaleseddel 131: 6.822,50 kr. + moms for 

udførelse af ekstraarbejde med tyndpuds i 

tilbagegang i bygning NA i henhold til aftale 

med HE, jf. mail af 27. december 2016 fra 

UE til HE (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). 

 

Aftaleseddel 134 og aftaleseddel 135: 

81.655 kr. + 81.655 kr. + moms for eks-

traarbejde med tilskæring af linoleum om-

kring vægge, dørkarme og installationer 

mv. (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). Tilskæringsarbejdet var ikke en del 

af kontraktarbejdet, idet det ifølge projekt-

materialet var forudsat, at linoleum kunne 

føres under de pågældende installationer 

mv. Ekstraarbejdet er godkendt af HE i 

henhold til UE's tilbud ved mail af 9. no-

vember 2017. 

 

Aftaleseddel 136: 5.000 kr. + moms for 

montering af ekstra skinner til afslutning af 

gulve ved trapper og reposer i bygning NC, 

1. sal (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). Ekstraarbejdet svarer til det, der er 

udført i bygning NB, 1. sal til samme pris, 

og som HE har godkendt i henhold til afta-

leseddel 118. 

 

Aftaleseddel 137, aftaleseddel 138 og afta-

leseddel 139: 52.286,75 kr. + 52.286,75 

kr. + 28.027,35 kr. + moms for tilpasning 

af trappetrin til betonsokkel (fremsendt til 

HE den 16. januar 2017). Der er tale om 

ekstraarbejde, fordi HE eller bygherre øn-

skede ændret udførelse af trapperne i for-

hold til udbudsmaterialet. Det medførte, at 

de første trapper fra UE blev kasseret, og at 

der skulle udføres en række detaljer på 

trapperne, som medførte en højere pris. UE 

har i den forbindelse henvist til sin korre-

spondance med og fakturaer fra leverandø-

ren af trapperne …. 

 

Aftaleseddel 140 og aftaleseddel 141: 

19.190 kr. + 5.529 kr. + moms for opsæt-

ning af dampspærre op ad væggen før 

montering af fodpaneler (fremsendt til HE 

den 16. januar 2017). Fastgørelse af damp-

spærre er ganske vist kontraktarbejde, men 

under normale omstændigheder ved en 

kontinuerlig arbejdsgang ville man tape 

dampspærre op samtidig med montering af 

fodpaneler. Det fik UE imidlertid ikke mulig-

hed for, fordi HE den 22. december 2016 

forlangte opsætning af dampspærre uden 

at afvente montering af døre og glaspartier, 

hvilket nødvendiggjorde en ekstra arbejds-

gang, der derfor kræves honoreret som 

ekstraarbejde. 

 

Aftaleseddel 142: 16.088,16 kr. + moms 

for materialer (lim til linoleum), der måtte 

kasseres, fordi det var blevet for gammelt 

(fremsendt til HE den 16. januar 2017). 

Holdbarhedsdatoen for limen var udløbet på 

grund af forsinkelse af byggeriet, som UE 

ikke var ansvarlig for. 

 

Aftaleseddel 143 og aftaleseddel 144: 

25.173,50 kr. + 12.768 kr. + moms for di-

latationsfuger i trægulve, opklodsning til 

mobilvæg og adskillelse af trægulve under 

glaspartier mv. (fremsendt til HE den 22. 

februar 2017). Der er tale om arbejde, der 

ikke fremgår af udbudsmaterialet, og som 

HE har bestilt udført den 13. december 

2016. UE afgav herefter tilbud på ekstraar-

bejdet den 14. december 2016 og har fore-

taget udførelse og afregning i overensstem-

melse hermed. 

  

Aftaleseddel 145: 35.550 kr. + moms for 

ekstraarbejde med fordeling af linoleum, 
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der som følge af forsinkelse af byggeriet 

blev leveret samlet i stedet for fordeling di-

rekte til hver enkelt bygning som forudsat 

ved aftalens indgåelse (fremsendt til HE 

den 22. februar 2017). UE meddelte alle-

rede den 12. september 2016, at indsæt-

ning af den leverede linoleum i de forskel-

lige bygninger ville blive krævet betalt som 

ekstraarbejde, hvilket HE dog straks afvi-

ste. 

 

HE har anført navnlig, at UE har bevisbyr-

den for berettigelsen af sine krav, og at det 

svækker UE's bevismæssige position, at in-

gen af aftalesedlerne er underskrevet. UE 

har ikke løftet bevisbyrden for nogen af de 

omtvistede aftalesedler. Der savnes således 

både bevis for arbejdernes karakter af eks-

traarbejder og for rigtigheden af den be-

løbsmæssige opgørelse af de enkelte krav. I 

øvrigt har HE knyttet følgende bemærknin-

ger til de enkelte aftalesedler og krav: 

 

Aftaleseddel 99: 14.000 kr. + moms for ud-

lægning af flydemørtel i bygning AB, stuen, 

rum 10.1.085. (fremsendt til HE den 31. 

oktober 2016). Der er tale om kontraktar-

bejde, som ikke berettiger til ekstrabeta-

ling, idet udlægning af flydemørtel (tynd-

puds) er indeholdt i den betaling, som UE 

allerede har modtaget for udlægning af li-

noleumsgulv. I øvrigt er prisen, som UE for-

langer også urimeligt høj. 

 

Aftaleseddel 110: 17.988,75 kr. + moms 

for spartling ved måtterammer i bygning 

NC (fremsendt til HE den 30. november 

2016). Der er tale om kontraktarbejde, som 

blev ændret til en simplere løsning, der 

medførte mindre arbejde. Efter stadeopgø-

relsen må det i øvrigt lægges til grund, at 

arbejdet slet ikke blev udført. 

 

Aftaleseddel 116: 1.975 kr. + moms for 

ekstraarbejde som følge af glasvæg monte-

ret før trægulv (fremsendt til HE den 30. 

november 2016). HE afviste kravet ved 

mails af 1. og 2. december 2016 med hen-

visning til, at det ikke er korrekt, at glas-

væggen skulle opsættes efter montering af 

trægulv ifølge udbudsmaterialet. Der er 

derfor tale om kontraktarbejde. 

 

Aftaleseddel 117: 3.160 kr. + moms for 

manuel indbæring af materialer til trægulv 

som følge af manglende hejs til formålet 

(fremsendt til HE den 13. januar 2017). 

Håndtering af materialer var indeholdt i 

kontraktarbejdet, og det er i øvrigt udoku-

menteret, at der ikke var hejs, eller at det 

var nødvendigt at anvende hejs. 

 

Aftaleseddel 127 og aftaleseddel 128: 790 

kr. + 3950 kr. + moms for arbejder med 

strøgulv i kælder udført i tilbagegang på 

grund af fugt (fremsendt til HE den 13. ja-

nuar 2017). Kravenes berettigelse og opgø-

relse bestrides som udokumenteret. Det 

bestrides, at arbejdet er udført i tilbage-

gang. 

 

Aftaleseddel 129: 4.200 kr. + moms for ar-

bejde udført i godkendt tilbagegang (frem-

sendt til HE den 13. januar 2017). Kravets 

berettigelse og opgørelse bestrides som 

udokumenteret. Det bestrides, at arbejdet 

er udført i tilbagegang. 

 

Aftaleseddel 130: 6.122,50 kr. + moms for 

17 døre, justeret i falsen i betongulvet 

(fremsendt til HE den 13. januar 2017). Det 

anerkendes, at der er tale om ekstraar-

bejde, men kravets størrelse bestrides, idet 

timetallet på aftalesedlen ikke stemmer 

med de underliggende timesedler, og UE i 

øvrigt aldrig rettede samtlige dørhuller. 
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Aftaleseddel 131: 6.822,50 kr. + moms for 

udførelse af ekstraarbejde med tyndpuds i 

tilbagegang i bygning NA i henhold til aftale 

med HE, jf. mail af 27. december 2016 fra 

 

UE til HE (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). Kravets berettigelse og opgørelse 

bestrides som udokumenteret. 

 

Aftaleseddel 134 og aftaleseddel 135: 

81.655 kr. + 81.655 kr. + moms for eks-

traarbejde med tilskæring af linoleum om-

kring vægge, dørkarme og installationer 

mv. (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). Der er tale om kontraktarbejde, idet 

tilskæring er en naturlig del af gulvarbej-

derne i henhold til arbejdsbeskrivelsen, 

hvoraf de tilstødende bygningsdele, herun-

der døre og glaspartier fremgår. Gulventre-

prenøren er således forpligtet til at udar-

bejde løsningsdetaljer for gulvopbygning og 

overgang fra en belægning til en anden og 

for korrekt tilslutning og indbygning af an-

den entreprenørs bygningsdele, herunder 

udførelse af tilpasning på stedet. Dilatati-

onsfuger, som 

  

også indgår i grundlaget for kravene ifølge 

aftalesedlerne, er en helt sædvanlig ydelse, 

når der udlægges gulve i det i sagen om-

handlede arealmæssige omfang. 

 

Aftaleseddel 136: 5.000 kr. + moms for 

montering af ekstra skinner til afslutning af 

gulve ved trapper og reposer i bygning NC, 

1. sal (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). Kravets berettigelse og størrelse be-

strides som udokumenteret. 

 

Aftaleseddel 137, aftaleseddel 138 og afta-

leseddel 139: 52.286,75 kr. + 52.286,75 

kr. + 28.027,35 kr. + moms for tilpasning 

af trappetrin til betonsokkel (fremsendt til 

HE den 16. januar 2017). På baggrund af 

stadeopgørelsen bestrides det, at arbejdet 

overhovedet er udført. Endvidere bestrides 

det, at der er tale om projektændring som 

hævdet af UE. Det skal således anses for 

kontraktarbejde, som ikke under nogen 

omstændigheder kan begrunde et krav om 

merbetaling som ekstraarbejde. Den oprin-

delige træbelægning af trapperne blev kas-

seret, men ikke som følge af projektæn-

dring. Problemet var, at den håndværks-

mæssige kvalitet ikke var i orden. Prisen for 

arbejdet ifølge kontrakten var 4.494,60 kr., 

hvilket derfor også må være det beløb, som 

UE er berettiget til, hvis voldgiftsretten 

overhovedet finder et krav berettiget. 

 

Aftaleseddel 140 og aftaleseddel 141: 

19.190 kr. + 5.529 kr. + moms for opsæt-

ning af dampspærre op ad væggen før 

montering af fodpaneler (fremsendt til HE 

den 16. januar 2017). Kravets berettigelse 

og størrelse bestrides som udokumenteret. 

Arbejdet med opsætning af dampspærre er 

indeholdt i kontraktarbejderne, som UE al-

lerede har fået betaling for. I øvrigt er det 

omhandlede arbejde slet ikke udført. 

 

Aftaleseddel 142: 16.088,16 kr. + moms 

for materialer (lim til linoleum), der måtte 

kasseres, fordi det var blevet for gammelt 

(fremsendt til HE den 16. januar 2017). 

Kravets berettigelse og størrelse bestrides 

som udokumenteret. 

 

Aftaleseddel 143 og aftaleseddel 144: 

25.173,50 kr. + 12.768 kr. + moms for di-

latationsfuger i trægulve, opklodsning til 

mobilvæg og adskillelse af trægulve under 

glaspartier mv. (fremsendt til HE den 22. 

februar 2017). Der er tale om kontraktar-

bejder, og kravets berettigelse og størrelse 

bestrides. Det er sædvanligt, at der skal 

udføres dilatationsfuger i trægulve over så 
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stort areal som i den omhandlede sag. I øv-

rigt er der slet ikke udført dilatationsfuger i 

bygning PE. 

 

Aftaleseddel 145: 35.550 kr. + moms for 

ekstraarbejde med fordeling af linoleum 

(fremsendt til HE den 22. februar 2017). 

Kravets berettigelse og størrelse bestrides, 

jf. HE's mail af 12. september 2016. Der er 

tale om kontraktarbejde. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om UE's 

krav på betaling for ekstraarbejder 

Efter bevisførelsen, herunder navnlig oplys-

ningerne om UE's praksis med hensyn til 

fremsendelse af acontobegæringer vedr. 

kontraktarbejder og aftalesedler samt fak-

turaer vedr. ekstraarbejder, lægger vold-

giftsretten til grund, at UE i intet tilfælde 

har fremsat krav på betaling for arbejde, 

som ikke er udført. Voldgiftsretten bemær-

ker i den forbindelse, at det i væsentlig 

grad afsvækker HE's bevismæssige position 

i de tilfælde, hvor HE har gjort gældende, 

at omtvistede ekstraarbejder slet ikke er 

udført, at indsigelsen herom først er frem-

sat under voldgiftssagen - mere end et år 

efter fremsendelsen af aftalesedlerne og 

fakturaerne. End ikke i forbindelse med den 

blanke afvisning af alle de udestående fak-

turaer for i alt 765.620 kr. den 1. septem-

ber 2017 - flere måneder efter modtagelsen 

af de sidste aftalesedler og fakturaer i fe-

bruar 2017 og efter afleveringen af bygge-

riet den 29. maj 2017 - blev afvisningen 

begrundet med en indsigelse om, at visse 

af ekstraarbejderne ikke skulle være udført. 

I øvrigt finder voldgiftsretten, at hverken 

stadeopgørelsen, skønserklæringerne eller 

andet materiale fremlagt i sagen giver 

støtte for HE's indsigelse om, at UE i visse 

tilfælde skulle have krævet betaling for ar-

bejde, som ikke er udført. 

 

Hvad angår spørgsmålet om berettigelsen 

af HE's øvrige indsigelser imod UE's krav på 

betaling for ekstraarbejder, herunder navn-

lig indsigelserne om, at der er tale om kon-

traktarbejde, eller at kravene er for store, 

bemærker voldgiftsretten følgende om de 

enkelte aftalesedler og krav: 

  

Aftaleseddel 99: 14.000 kr. + moms for ud-

lægning af flydemørtel i bygning AB, stuen, 

rum 10.01.085 (fremsendt til HE den 31. 

oktober 2016). Ved mail af 9. november 

2016 tog HE's projektchef PC-HE forbehold 

om, at HE ikke kunne godkende honorering 

for ekstraarbejde, »der ikke kan anvises af 

bygherre.« Han oplyste i den forbindelse, at 

han havde videregivet kravet til bygherren, 

men endnu ikke havde modtaget dennes 

accept, men at han ville rykke for hurtig ek-

spedition. Herefter hørte UE ikke mere om 

dette krav, før det uden nærmere begrun-

delse blev afvist i september 2017. Efter 

bevisførelsen finder voldgiftsretten det 

godtgjort, at der er tale om ekstraarbejde, 

som blev udført efter ordre fra HE's medar-

bejder …, efter at denne havde fastslået, at 

det var nødvendigt på grund af ujævnt be-

tonunderlag. Voldgiftsretten finder ikke 

grundlag for kritik af den beløbsmæssige 

opgørelse af kravet, som herefter godken-

des som berettiget. 

 

Aftaleseddel 110: 17.988,75 kr. + moms 

for spartling af måtterammer i bygning NC 

(fremsendt til HE den 30. november 2016). 

Ved bedømmelsen af spørgsmålet om kra-

vets berettigelse lægger voldgiftsretten 

særlig vægt på, at helt tilsvarende ekstra-

arbejde er udført andre steder og honoreret 

i henhold til aftalesedler, som HE har god-

kendt. HE har ikke givet nogen begrundelse 

for, at udførelsen af denne arbejdsopgave i 

bygning NC ikke skal honoreres på samme 

måde som udførelsen af samme arbejdsop-

gave i de andre bygninger. På den bag-
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grund og på baggrund af den øvrige bevis-

førelse om kravets berettigelse godkender 

voldgiftsretten kravet. 

 

Aftaleseddel 116: 1.975 kr. + moms for 

ekstraarbejde som følge af glasvæg monte-

ret før trægulv (fremsendt til HE den 30. 

november 2016). På baggrund af det frem-

lagte projektmateriale om den omhandlede 

detalje lægger voldgiftsretten til grund, at 

gulvet er projekteret som gennemgående, 

og at UE derfor med rette har anset det 

merarbejde, som opsætningen af glasvæg-

gen før monteringen af trægulvet har med-

ført, som ekstraarbejde. Der er ikke grund-

lag for kritik af den beløbsmæssige opgø-

relse af betalingskravet, som derfor god-

kendes. 

 

Aftaleseddel 117: 3.160 kr. + moms for 

merforbrug af arbejdstid til manuel indbæ-

ring af materialer til trægulv som følge af 

manglende hejs til formålet (fremsendt til 

HE den 25. november 2016). Det fremgår 

ikke af udbudsmaterialet, at der skulle 

være hejs til rådighed for entreprenøren, og 

håndtering af egne materialer i de enkelte 

bygninger er en del af kontraktarbejdet. 

Voldgiftsretten kan derfor ikke godkende 

arbejdet som ekstraarbejde og anser ikke 

kravet for berettiget. 

 

Aftaleseddel 127 og aftaleseddel 128: 790 

kr. + 3.950 kr. + moms for arbejder med 

strøgulv i kælder udført i tilbagegang på 

grund af fugt (fremsendt til HE den 13. ja-

nuar 2017). Efter bevisførelsen, herunder 

navnlig den fremlagte mailkorrespondance, 

lægger voldgiftsretten til grund, at der er 

tale om ekstraarbejde efter ordre, fordi det 

oprindeligt udførte arbejde måtte gøres om 

på grund af fugtproblemer i kælderen. 

Voldgiftsretten finder ikke anledning til kri-

tik af den beløbsmæssige opgørelse af kra-

vet, som herefter godkendes. 

 

Aftaleseddel 129: 4.200 kr. + moms for ar-

bejde udført i godkendt tilbagegang (frem-

sendt til HE den 13. januar 2013). Efter be-

visførelsen, herunder mailkorrespondancen 

og vidneforklaringerne, lægger voldgiftsret-

ten til grund, at der er tale om spartelar-

bejde, som er godkendt udført i tilbage-

gang, og at der ikke er anledning til kritik af 

den beløbsmæssige opgørelse af kravet, 

som herefter godkendes. 

 

Aftaleseddel 130: 6.122,50 kr. + moms for 

17 døre, justeret i falsen i betongulvet 

(fremsendt til HE den 13. januar 2017). 

Parterne er enige om, at der er tale om 

godkendt ekstraarbejde, men HE har an-

fægtet den beløbsmæssige opgørelse. Vold-

giftsretten bemærker, at der ud over tids-

forbrug for UE's underleverandør har været 

et tidsforbrug for UE's egne medarbejdere 

på opgaven, og at det samlede timeforbrug 

på 15½ arbejdstimer som anført i aftale-

sedlen er mindre end det anslåede timefor-

brug på 17 timer ifølge aftalen med HE. 

Herefter finder voldgiftsretten ikke anled-

ning til kritik af kravets størrelse, og vold-

giftsretten godkender derfor kravet. 

 

Aftaleseddel 131: 6.822,50 kr. + moms for 

udførelse af ekstraarbejde med tyndpuds i 

tilbagegang i bygning NA i henhold til aftale 

med HE, jf. mail af 27. december 2016 fra 

UE til HE (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). Efter bevisførelsen, herunder navn-

lig mailkorrespondancen og vidneforklarin-

gerne, lægger voldgiftsretten til grund, at 

der er tale om godkendt ekstraarbejde, og 

at der ikke er anledning til at kritisere den 

beløbsmæssige opgørelse. 

Voldgiftsretten godkender derfor kravet. 
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Aftaleseddel 134 og aftaleseddel 135: 

81.655 kr. + 81.655 kr. + moms for eks-

traarbejde med tilskæring af linoleum om-

kring vægge, dørkarme og installationer 

mv. (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). Voldgiftsretten lægger til grund, at 

der er tale om ekstraarbejde med tilskæring 

af linoleum og udførelse af dilatationsfuger, 

som ikke fremgik af det oprindelige projekt. 

Efter merarbejdets omfang finder voldgifts-

retten ikke grundlag for kritik af den be-

løbsmæssige opgørelse af UE's krav, som 

derfor godkendes. 

 

Aftaleseddel 136: 5.000 kr. + moms for 

montering af ekstra skinner til afslutning af 

gulve ved trapper og reposer i bygning NC, 

1. sal (fremsendt til HE den 13. januar 

2017). Ved bedømmelsen af spørgsmålet 

om kravets  berettigelse lægger voldgifts-

retten særlig vægt på, at helt tilsvarende 

ekstraarbejde er udført i bygning NB til 

samme pris, hvilket HE har godkendt. HE 

har ikke givet nogen begrundelse for, at 

udførelsen af denne arbejdsopgave i byg-

ning NC ikke skal honoreres på samme 

måde som udførelsen af samme arbejdsop-

gave i bygning NB. På den baggrund og på 

baggrund af den øvrige bevisførelse om 

kravets berettigelse godkender voldgiftsret-

ten kravet. 

 

Aftaleseddel 137, aftaleseddel 138 og afta-

leseddel 139: 52.286,75 kr. + 52.286,75 

kr. + 28.027,35 kr. + moms for tilpasning 

af trappetrin til betonsokkel (fremsendt til 

HE den 16. januar 2017). Det fremgår af 

den fremlagte mailkorrespondance fra de-

cember 2016, at HE ønskede en anden og 

finere udførelse af trapperne end oprinde-

ligt projekteret, og at UE fik ordre herom på 

et tidspunkt, hvor trapperne allerede var 

produceret som oprindeligt planlagt i to af 

bygningerne. Voldgiftsretten lægger heref-

ter til grund, at der er tale om ekstraar-

bejde, og at der efter det fremlagte materi-

ale, herunder korrespondancen mellem UE 

og dennes underleverandør …, ikke er an-

ledning til kritik af den beløbsmæssige op-

gørelse af kravene. Voldgiftsretten godken-

der derfor kravene. 

 

Aftaleseddel 140 og aftaleseddel 141: 

19.190 kr. + 5.529 kr. + moms for opsæt-

ning af dampspærre op ad væggen før 

montering af fodpaneler (fremsendt til HE 

den 16. januar 2017). Det er voldgiftsret-

tens opfattelse, at opsætning af damp-

spærre og montering af fodpaneler er kon-

traktarbejde, som skal udføres i to arbejds-

gange, og at der derfor ikke er grundlag for 

UE's anbringende om, at der har været tale 

om en ekstra arbejdsgang. Voldgiftsretten 

finder herefter ikke UE's krav om betaling 

for ekstraarbejde berettiget. 

 

Aftaleseddel 142: 16.088,16 kr. + moms 

for materialer (lim til linoleum), der måtte 

kasseres, fordi det var blevet for gammelt 

(fremsendt til HE den 16. januar 2017). Der 

er efter voldgiftsrettens opfattelse ikke 

fremlagt fornøden dokumentation for, at li-

men var blevet uanvendelig på grund af 

ælde, og UE's krav er derfor ikke tilstræk-

keligt godtgjort. Det kan derfor ikke aner-

kendes. 

 

Aftaleseddel 143 og aftaleseddel 144: 

25.173,50 kr. + 12.768 kr. + moms for di-

latationsfuger i trægulve, opklodsning til 

mobilvæg og adskillelse af trægulve under 

glaspartier mv. (fremsendt til HE den 22. 

februar 2017). Det fremgår af det fremlagte 

projektmateriale, at der er tale om ændrin-

ger i forhold til det oprindelige projekt, og 

det er voldgiftsrettens opfattelse, at det 

hermed forbundne merarbejde berettiger 

UE til betaling for ekstraarbejde. 

Herefter, og da der efter arbejdets omfang 

og karakter ikke er anledning til kritik af 

den beløbsmæssige opgørelse, godkender 

voldgiftsretten kravene. 
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Aftaleseddel 145: 35.550 kr. + moms for 

ekstraarbejde med fordeling af linoleum, 

der som følge af forsinkelse af byggeriet 

blev leveret samlet i stedet for fordeling di-

rekte til hver enkelt bygning som forudsat 

ved aftalens indgåelse (fremsendt til HE 

den 22. februar 2017). Voldgiftsretten læg-

ger til grund, at der har været ekstraar-

bejde forbundet med at fordele den lino-

leum, der skulle bruges til gulvbelægnin-

gerne i de forskellige bygninger, fordi for-

sinkelsen af byggeriet nødvendiggjorde en 

samlet levering af materialerne, som heref-

ter skulle bæres rundt og fordeles på de 

forskellige pladser, hvor det skulle bruges. 

Det fremgår af mail af 23. august 2016 fra 

UE's leverandør, at der var tale om 207 rul-

ler i 5 forskellige farver, og at leverandøren 

ikke længere havde mulighed for at have 

dette parti stående på sit lager. Derved mi-

stede UE muligheden for - som planlagt - at 

dirigere materialerne direkte hen til den re-

levante plads ved modtagelse fra leveran-

dør. Voldgiftsretten godkender merarbejdet 

som ekstraarbejde, der berettiger til det 

krav, som UE har fremsat. 

 

Voldgiftsrettens sammenfatning om ekstra-

arbejder: 

Med den anførte begrundelse godkender 

voldgiftsretten herefter de krav på betaling 

for ekstraarbejde, som UE har fremsat - i 

alt 765.620 kr. - dog med fradrag af de 

ikke godkendte krav i henhold til følgende 

aftalesedler: 

 

 

Resultatet er herefter, at voldgiftsretten 

godkender UE's krav om betaling for eks-

traarbejder med 765.620 kr. ÷ 43.967 kr. 

= 721.653 kr. + moms. 

 

Parternes hovedsynspunkter om HE's mod-

krav i anledning af mangler mv. 

HE har fremsat modkrav til kompensation, i 

første række under påberåbelse af mangler 

ved UE's arbejde. Det er således HE's opfat-

telse, at man er berettiget til afslag i entre-

prisesummen på 1.175.700 kr. som følge af 

for tyndt udlagt epoxylag i samtlige bygnin-

ger. Hertil kommer afslag på 749.000 kr. 

som følge af UE's brug af forkert epoxypro-

dukt og yderligere 538.188 kr. som følge af 

UE's brug af forkert limprodukt til linole-

umsbelægning. 

Herudover har HE fremsat krav på erstat-

ning for merudgifter til maler som følge af 

UE's beskadigelser af udført malerarbejde, 

som har nødvendiggjort ekstraarbejde for 

denne til arbejde i tilbagegang - i alt 75.137 

kr. Og endelig har HE tillige fremsat krav 

om afslag i entreprisesummen med 

200.000 kr. som følge af manglende eller 

mangelfuldt kvalitetssikrings- samt drifts- 

og vedligeholdelsesmateriale. Disse krav 

udgør således i alt 2.738.025 kr. 

 

Om de enkelte krav har HE navnlig anført 

følgende: 

Om epoxylagets tykkelse 

Ifølge arbejdsbeskrivelsen skal der udlæg-

ges en 3-lags epoxybelægning i værksteder 

og 2-lags epoxybelægning i køkkener, og 

lagtykkelsen skal opfylde producentens an-

visninger og være over 4 mm. Efter skøns-

erklæringen må det lægges til grund, at 

den gennemsnitlige lagtykkelse er 1,12 

mm, hvilket er 75 % mindre end kravene i 

projektmaterialet. Denne mangel går ud 

over gulvbelægningens slidstyrke og hold-

barhed. Efter skønsmandens opgørelse af 

prisen for udlægning af epoxy må det læg-

ges til grund, at det vil koste ikke under 

1.175.700 kr. at udbedre denne mangel. 

 

Om det valgte epoxyprodukt 
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Ifølge det godkendte produktblad skulle der 

anvendes epoxy af mærket …floor 264, 

men UE har anvendt et epoxyprodukt af 

mærket X, som ikke har samme kvalitet. 

Skønsmanden har ganske vist erklæret, at 

de to produkter kan sidestilles, men han 

har ikke udtalt sig om det X-produkt, som 

UE har anvendt, og derfor kan hans konklu-

sion ikke lægges til grund. Beløbet på 

749.000 kr. er den beregnede pris for ud-

lægning med det korrekte produkt. UE har 

ikke godtgjort, at HE efterfølgende har god-

kendt ændret valg af produkt. 

 

Om den valgte lim til linoleumsgulvene 

UE har valgt lim af mærket X Ultrabond Eco 

520, men dette produkt er ikke godkendt til 

de anvendte linoleumsgulve fra …, og der er 

da også konstateret problemer med for 

ringe fastgørelse til underlaget i flere til-

fælde. Der er derfor tale om en mangel, der 

berettiger til afslag i entreprisesummen for 

et beløb på 538.188 kr. svarende til de af-

hjælpningsomkostninger, som ifølge skøns-

erklæringerne må lægges til grund. UE har 

ikke godtgjort, at HE efterfølgende har god-

kendt ændret valg af produkt. 

 

Om erstatning for skader på malers arbejde 

Malermester … har også virket som under-

entreprenør for HE, og HE har været nødt 

til at afholde udgifter til ekstraarbejde for 

arbejde i tilbagegang udført af denne maler 

som følge af skader på malerarbejdet eller 

fremdriftshindringer, som UE er ansvarlig 

for. Den del af udgifterne til ekstraarbejder 

for maler, som skyldes UE's forhold, kan 

opgøres til 75.137 kr. 

 

Om manglende eller mangelfuldt kvalitets-

sikrings- samt drifts- og vedligeholdelses-

materiale 

Efter entreprisekontrakten, byggesagsbe-

skrivelsen og arbejdsbeskrivelsen samt ret-

ningslinjerne for samarbejde mellem HE og 

HE's underentreprenører var UE forpligtet til 

at levere kvalitetssikrings- samt drifts- og 

vedligeholdelsesmaterialer for hver enkelt 

bygning, jf. herved også AB 92 § 11, stk. 1. 

UE har misligholdt denne forpligtelse, idet 

man ikke har leveret komplet kvalitetssik-

ringsdokumentation mv. HE er derfor beret-

tiget til et afslag på 200.000 kr. svarende til 

2 % af den regulerede entreprisesum. 

 

UE har bestridt alle HE's modkrav og gjort 

gældende, at der ikke var mangler ved UE's 

arbejde. Arbejdet blev ikke færdiggjort, 

hvilket skyldtes den uberettigede ophæ-

velse af kontrakten fra HE's side. Den 

manglende færdiggørelse kan ikke sidestil-

les med mangler, hvorved det bemærkes, 

at UE heller ikke har modtaget betaling for 

færdiggørelsen af arbejdet. 

 

De af HE påberåbte mangler vedr. tykkel-

sen af epoxylaget og produktvalg mv. an-

går forhold, som bygherren ikke har rekla-

meret over i forhold til HE. Også af den 

grund skal UE frifindes - i hvert fald for ti-

den som anført i den subsidiære påstand. 

 

Hvad særligt angår de af HE påberåbte 

mangler vedrørende epoxybelægning og 

produktvalg mv. har UE navnlig anført føl-

gende: 

 

Om epoxylagets tykkelse 

 

Ved beregningen af epoxylagets tykkelse 

skal alle lag og delelementer i gulvbelæg-

ningen medregnes og ikke kun selve epoxy-

laget. Herefter og efter skønsmandens be-

svarelse af spørgsmål 10 må det lægges til 
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grund, at der ikke er mangler ved epoxybe-

lægningen, der er udlagt i overensstem-

melse med producentens anvisninger. 

 

Om det valgte epoxyprodukt og den valgte 

lim til linoleumsgulve 

Efter skønserklæringen og de øvrige oplys-

ninger i sagen må det lægges til grund, at 

de valgte epoxy- og limprodukter er af 

mindst lige så god kvalitet som andre mu-

lige materialer, og at de fuldt ud er anven-

delige til formålet. Indsigelsen om, at den 

af UE anvendte lim af mærket X Ultrabond 

Eco 520 ikke skulle være godkendt til den 

omhandlede type linoleum er forkert. I øv-

rigt blev valget af såvel epoxy som lim god-

kendt i et møde på byggepladsen med del-

tagelse af … fra UE, byggeleder … fra HE og 

X's salgskonsulent …, sådan som det også 

fremgår af den forklaring, der er afgivet af 

vidnet [salgskonsulenten]. Det er heller 

ikke godtgjort, at der har været mangler 

ved det linoleumsarbejde, som UE har ud-

ført, herunder mangler i form af dårlig ved-

hæftning til underlaget. 

 

Om erstatning for skader på malers arbejde 

Det bestrides ikke, at malermester … har 

været nødt til at udføre arbejde i tilbage-

gang med den virkning, at HE har betalt 

ham for ekstraarbejde. Men det er fuld-

stændig udokumenteret, at det skyldes for-

hold, som UE er ansvarlig for. Efter maler-

mester …'s vidneforklaring om det kaotiske 

forløb af byggesagen og om den dårlige ko-

ordinering fra HE's side må det tværtimod 

lægges til grund, at det var HE's og bygge-

ledelsens skyld, at det blev nødvendigt for 

maleren at udføre arbejdsopgaver i tilbage-

gang den ene gang efter den anden. Hans 

situation var i virkeligheden den samme 

som UE's og endte jo også med en konflikt 

med HE, som dog for malerens vedkom-

mende blev afsluttet med et forlig. En af de 

af HE påberåbte fakturaer er i øvrigt date-

ret den 28. februar 2017 og angår således 

malerarbejde, som er udført i februar - 

længe efter at UE havde forladt byggeplad-

sen som følge af ophævelsen af kontrakten. 

 

Om manglende eller mangelfuldt kvalitets-

sikrings- samt drifts- og vedligeholdelses-

materiale 

 

Det fremgår af byggesagsbeskrivelsen, at 

entreprenøren skal aflevere det pågæl-

dende materiale ved aflevering efter afslut-

ning af arbejdet. Som følge af ophævelsen 

af kontrakten måtte UE imidlertid forlade 

byggepladsen inden færdiggørelsen, og af-

leveringsforretning har derfor aldrig fundet 

sted. Alligevel har UE dog fremsendt det re-

levante materiale inden aflevering, således 

som det fremgår af mail af 6. september 

2016 vedr. linoleum, trægulve, epoxy og 

tæpper og af mail af 6. januar 2017 vedr. 

kvalitetssikringsmateriale for bygning NB. 

UE har således afleveret kvalitetssikrings- 

samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale i 

videst muligt omfang og dermed fuldt ud 

levet op til sine forpligtelser i henhold til 

kontrakten. HE har ikke dokumenteret, at 

der fra bygherres side er reklameret over 

manglende materiale af den pågældende 

karakter for så vidt angår de arbejder, som 

UE har udført. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om HE's 

modkrav i anledning af mangler mv. 

Hvad angår spørgsmålet om epoxylagets 

tykkelse har skønsmanden bl.a. konklude-

ret følgende i besvarelsen af spørgsmål 

10.1 i sin erklæring af 23. september 2020: 

»Det kan således konstateres, at belægnin-

gen ikke opfylder beskrivelsens krav til 

mindste tykkelse, men at lagtykkelsen må 

betegnes som udført i overensstemmelse 

med producentens anvisninger. Spørgsmå-
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let kan således ikke besvares entydigt i for-

hold til den teoretiske tykkelse. En opgø-

relse af eventuelle afhjælpningsudgifter til 

etablering af en minimumstykkelse på de 

anførte 4 mm er ikke mulig for skønsman-

den på nuværende tidspunkt, hvor bygnin-

gerne for længst er taget i brug.« Foreholdt 

produktbeskrivelsen under afhjemlingen af 

skønserklæringen har skønsmanden dog gi-

vet udtryk for tvivl om, hvorvidt producen-

tens anvisninger er fulgt. I produktbeskri-

velsen hedder det bl.a.: »Gulvbelægningen 

udføres i tykkelser på 3-7 mm, hvor opbyg-

ningen består af primer og et toplag med 

selvudjævnende epoxy og tørt rent sand.« 

 

Efter bevisførelsen er der tilvejebragt en 

sådan usikkerhed om, hvorvidt epoxybe-

lægningen er for tynd, at der ikke kan bort-

ses fra muligheden for, at HE kan blive 

mødt med indsigelse herom fra bygherrens 

side. Der kan være tale om en skjult man-

gel, der giver anledning til et bygherrekrav, 

som endnu ikke er forældet, jf. forældelses-

lovens § 3, stk. 2, og HE's mangelsansvar 

over for bygherren udløber ikke før den 29. 

maj 2022, jf. AB 92 § 36. Et eventuelt byg-

herrekrav mod HE som storentreprenør i 

anledning af mangler ved epoxybelægnin-

gen er ikke omfattet af forliget af 4. okto-

ber 2017 mellem BH og HE, idet dette forlig 

kun dækkede parternes krav »vedrørende 

kendte forhold«. På nuværende tidspunkt, 

hvor bygherren ikke har reklameret over 

mangler ved epoxybelægningen over for 

HE, og hvor det er en nærliggende mulig-

hed, at der aldrig vil blive fremsat noget 

krav mod HE fra bygherrens side med hen-

visning til sådanne mangler, har HE imidler-

tid ikke grundlag for at gøre krav gældende 

mod sin underentreprenør. Et eventuelt re-

greskrav mod UE har derfor ikke en sådan 

aktualitet, at det kan tages til følge på nu-

værende tidspunkt. Med denne begrundelse 

tager voldgiftsretten derfor UE's subsidiære 

påstand om frifindelse for tiden til følge, for 

så vidt angår krav om erstatning eller af-

slag i entreprisesummen for mangler ved 

epoxylagets tykkelse. 

Det betyder, at HE ikke på grund af denne 

kendelses retskraft er afskåret fra på ny at 

anlægge voldgiftssag mod UE vedrørende 

dette forhold, hvis det måtte blive aktuelt 

som følge af krav fra bygherre mod HE i an-

ledning af sådanne mangler. 

 

Bygherren har heller ikke fremsat krav mod 

HE i anledning af det valgte epoxyprodukt 

eller den lim, som er anvendt til fastgørelse 

af linoleumsbelægningen. Efter bevisførel-

sen finder voldgiftsretten det godtgjort, at 

der heller ikke er anledning til mangelsind-

sigelser herom. Efter voldgiftsrettens opfat-

telse er det således utvivlsomt, at der er 

tale om produkter af god kvalitet, som er 

særdeles velegnede til formålet. Produk-

terne blev i øvrigt også godkendt på et 

  

møde mellem HE's byggeleder og en med-

arbejder fra UE samt en repræsentant for 

leverandøren af de pågældende materialer. 

Efter bevisførelsen, herunder parts- og vid-

neforklaringerne samt den fremlagte korre-

spondance mv., finder voldgiftsretten det 

ikke godtgjort, at fejl eller forsømmelser fra 

UE's side har påført HE merudgifter til eks-

traarbejder for maler. Der er derfor ikke 

grundlag for erstatningskravet på 75.137 

kr., som HE har fremsat mod UE. 

 

Der er heller ikke grundlag for det krav på 

200.000 kr., som HE har fremsat mod UE i 

anledning af manglende eller mangelfuldt 

kvalitetssikrings- samt drifts- og vedligehol-

delsesmateriale. Voldgiftsretten bemærker 

herved, at bevisførelsen herom er util-

strækkelig, og at det i øvrigt ikke er godt-

gjort, at der fra bygherrens side er fremsat 

krav mod HE i anledning af mangler af 
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denne karakter, som kan henføres til mis-

ligholdelse fra UE's side. 

 

Parternes hovedsynspunkter om UE's krav 

på godtgørelse af udgifter til entreprenørga-

ranti 

I entreprisekontrakten hedder det bl.a.: 

»Entreprenøren stiller sikkerhed i overens-

stemmelse med AB 92 § 6 (svarende til kr. 

1.405.829,-) med 5 års mangelsansvar. 

Sikkerhedsstillelsen kan ikke nedskrives i 

forbindelse med aflevering, 1-års gennem-

gang og 5-års gennemgang, før der forelig-

ger skriftligt tilsagn fra HE.« 

 

UE har stillet en entreprenørgaranti på 

1.405.829 kr. i … Bank, og HE har ikke ac-

cepteret frigivelse eller nedskrivning af ga-

rantien, der fortsat er gældende. Det har 

givet anledning til, at UE har fremsat et er-

statningskrav mod HE for udgifter til garan-

tiprovision. Der er tale om et krav på 

159.474 kr., som består af de udgifter til 

garantiprovision, som UE har afholdt i peri-

oden fra den 7. januar 2017 og foreløbig 

frem til den 21. februar 2021. 

 

UE har anført, at det er med urette, at HE 

har nægtet at frigive garantien, og at HE 

derfor er erstatningsansvarlig for UE's ud-

gifter hertil. Kravet er ikke forældet. 

 

HE har bestridt kravets berettigelse og op-

gørelse, og har yderligere gjort gældende, 

at kravet under alle omstændigheder er for-

ældet, fordi det først blev gjort gældende i 

et processkrift af 11. december 2020 under 

voldgiftssagen. 

 

På baggrund af de af HE påberåbte mang-

ler, herunder mangler ved epoxybelægnin-

gen, har HE i øvrigt med rette nægtet at fri-

give nogen del af garantien. Subsidiært har 

HE været berettiget til at forlange garantien 

opretholdt for 10 

% eller i hvert fald 2 % af entreprisesum-

men, jf. AB 92 § 6. 

Voldgiftsrettens bemærkninger om UE's 

krav på godtgørelse af udgifter til entrepre-

nørgaranti 

Af de grunde, der er anført ovenfor under 

punkt 11, finder voldgiftsretten, at UE's er-

statningskrav vedrørende udgifter til entre-

prenørgaranti ikke er forældet. 

 

Efter AB 92 § 6, stk. 2, skal den stillede sik-

kerhed svare til 15 % af entreprisesummen 

(i dette tilfælde 1.405.829 kr.), indtil afle-

vering har fundet sted. Herefter skal sikker-

heden svare til 10 % af entreprisesummen. 

1 år efter afleveringstidspunktet skal sik-

kerheden nedskrives til 2 % af entreprise-

summen, medmindre bygherren forinden 

har fremsat krav om afhjælpning af mang-

ler, jf. § 6, stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år 

efter afleveringstidspunktet, medmindre 

bygherren forinden skriftligt har fremsat 

krav om afhjælpning af mangler. I så fald 

ophører sikkerheden, når manglerne er af-

hjulpet, jf. § 6, stk. 5. 

 

I det foreliggende tilfælde træder datoen 

for ophævelse af kontrakten i stedet for af-

leveringstidspunktet, og UE havde derfor 

krav på nedskrivning af garantien til 10 % 

af entreprisesummen den 6. januar 2017. 

Den 6. januar 2018 havde UE krav på yder-

ligere nedskrivning af garantien til 2 % af 

entreprisesummen. 

 

UE's krav om frigivelse af garantien med 

virkning fra den 7. januar 2017 er derfor 

ikke berettiget. Omvendt har HE ikke været 

berettiget til at nægte nedskrivning af ga-

rantien til 10 % pr. 6. januar 2017 og til 2 
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% pr. 6. januar 2018. Det bemærkes her-

ved, at HE ikke har fremsat noget krav om 

afhjælpning af mangler mod UE. De under 

sagen fremførte mangelsindsigelser har i 

øvrigt heller ikke været berettigede. HE er 

berettiget til at fastholde entreprenørgaran-

tien efter nedskrivning til 2 % frem til den 

6. januar 2022, hvor fristen på 5 år udlø-

ber, jf. § 6, stk. 5. 

Efter det anførte er der ikke grundlag for 

UE's erstatningskrav på 159.474 kr., der er 

baseret på en urigtig forudsætning om, at 

der skulle være sket frigivelse af garantien 

pr. 7. januar 2017. På den anden side har 

HE's uberettigede nægtelse af nedskrivning 

af garantien medført merudgifter til garan-

tiprovision, som HE er erstatningsansvarlig 

for. 

Ingen af parterne har fremlagt oplysninger 

om de beløbsmæssige konsekvenser af en 

korrekt opgørelse af UE's erstatningskrav 

mod HE, baseret på de anførte forudsæt-

ninger. Med bemærkning herom og med 

bemærkning om, at endelig opgørelse i øv-

rigt endnu ikke er mulig, fordi nedskrivning 

af garantien til 2 % endnu ikke har fundet 

sted, ansætter voldgiftsretten skønsmæs-

sigt det foreløbige tab til 100.000 kr. Når 

nedskrivning af garantien til 2 % finder 

sted, vil der kunne foretages en korrekt op-

gørelse af det endelige tab, som herefter 

træder i stedet for beløbet på 

100.000 kr. ved opgørelsen af parternes 

mellemværende. 

Parternes hovedsynspunkter om renter 

UE har anført, at påstandsbeløbet kan kræ-

ves forrentet som sket, da der er fremsat 

betalingspåkrav og krav om forrentning, og 

da HE har modtaget alle nødvendige oplys-

ninger til bedømmelse af kravenes beretti-

gelse og størrelse, jf. rentelovens § 3, stk. 

2. 

HE har anført, at der ikke er grundlag for 

krav om rente af UE's eventuelle krav fra 

noget tidspunkt forud for det, hvor påstand 

om betaling er nedlagt under voldgiftssa-

gen. Det bestrides, at UE har afgivet behø-

rigt rentepåkrav efter rentelovens § 3, stk. 

2, og at de af UE fremsendte oplysninger 

satte HE i stand til at vurdere kravenes be-

rettigelse og størrelse. 

 

Voldgiftsrettens bemærkninger om 

renter 

Voldgiftsretten finder, at betingelserne for 

forrentning af UE's krav fra de tidspunkter 

før sagens anlæg, som er anført i UE's på-

stand, ikke er opfyldt, jf. rentelovens § 3. 

Hele kravet skal derfor forrentes fra den 15. 

maj 2018, hvor retsforfølgning blev påbe-

gyndt ved UE's indgivelse af klageskrift til 

Voldgiftsnævnet med krav om betaling af 

7.709.188 kr. ifølge den oprindelige på-

stand, jf. herved den almindelige hovedre-

gel i henhold til rentelovens § 3, stk. 4. 

 

Voldgiftsrettens sammenfatning og 

konklusion 

Med de begrundelser, der fremgår af det 

ovenfor anførte, kan det herefter konklude-

res, at UE's betalingspåstand tages til følge 

med følgende beløb: 

Der skal betales procesrente af beløbet fra 

den 15. maj 2018, jf. ovenfor punkt 23. 

Efter sagens størrelse, omfang og forløb 

samt udfaldet i forhold til parternes på-

stande skal HE betale sagsomkostninger til 

UE med 337.200 kr. Heraf er 300.000 kr. til 

dækning af UE's udgifter til advokatbistand 

og 

37.200 kr. til dækning af UE's udgifter til 

syn og skøn. 

Endvidere skal HE betale de omkostninger, 

der har været forbundet med voldgiftsret-

tens behandling af sagen, efter opgørelse 

og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
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Entreprenør frifundet da arbejde var aftalt med bygherrens rådgiver 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.45.1 

Som gengivet i TBB 2021.1065 / Sag nr. C-15494 

Bygherre BH (advokat Christian Lomborg 

Jessen) mod Entreprenør E (advokat Marie 

Louise Fahrner) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

I 2015-16 fik bygherre BH foretaget reno-

vering og ombygning af nogle af skolens 

bygninger på …gade i …, herunder etable-

ring af nyt tag på bygning C og D og et nyt 

ventilationssystem. Entreprenør E A/S 

[tømrerfirma, herefter E] blev antaget til at 

udføre tømrerentreprisen. Som led i reno-

veringsarbejderne opsatte tømreren stillads 

og totaloverdækning over bygning C og D, 

og det eksisterende tag blev fjernet. Den 

29. november 2015 bevirkede stormen 

Gorm, at dele af stilladset væltede, og at 

dele af overdækningen blæste ned, hvorved 

der kom en del vand ind. Der blev iværksat 

forskellige tiltag for at afhjælpe proble-

merne, og renoveringsarbejderne fortsatte 

derefter. Tømrerentreprisen blev afleveret 

den 14. april 2016. 

Efter klager over dårligt indeklima i et af 

skolens undervisningslokaler blev der i ef-

tersommeren 2018 foretaget fugt- og skim-

melundersøgelser af loftskonstruktionerne i 

bygning D og enkelte rum i bygning C. I er-

klæringer af 6. og 17. september 2018 kon-

kluderede [en miljørådgiver, MR], at lof-

terne i en række lokaler i bygning D var an-

grebet af skimmelsvamp, og at der var tale 

om omfattende fugt og skimmel, som var 

behandlingskrævende. MR vurderede, at 

skadesårsagen var, at opfugtning af loftet 

under stormskaderne i 2015 ikke var blevet 

håndteret korrekt. Den 17. juni 2019 indle-

verede skolen en begæring om syn og skøn 

til Voldgiftsnævnet og reklamerede samtidig 

over for E. 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt E har på-

draget sig et erstatningsansvar over for 

skolen som følge af de konstaterede skim-

melsvampeforekomster i loftskonstruktio-

nerne i bygning D navnlig ved ikke at fore-

tage fugtmålinger forud for etableringen af 

dampspærre og opsætningen af nye lofter i 

skolens aula og to trapperum. I bekræf-

tende fald drejer sagen sig desuden om, 

hvorvidt et eventuelt ansvar er bortfaldet 

som følge af forældelse, for sen reklamation 

eller retsfortabende passivitet. 

Ved klageskrift af 9. juni 2020 har advokat 

Christian Lomborg Jessen anmodet Vold-

giftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret 

til at afgøre tvisten mellem skolen og E om 

ansvaret for de konstaterede skimmelsvam-

peforekomster. 

I den anledning har Voldgiftsnævnet nedsat 

en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af arkitekt 

Klaus Christensen, ingeniør Kim Peters og 

fhv. landsdommer Lisbeth Parbo med sidst-

nævnte som formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren, BH, har under hovedforhandlin-

gen nedlagt påstand om, at indklagede, E, 

skal betale 916.000 kr. ekskl. moms med 

procesrente fra den 9. juni 2020, subsidiært 

et mindre beløb efter voldgiftsrettens skøn. 

E har nedlagt påstand om frifindelse, subsi-

diært frifindelse mod betaling af et mindre 

beløb. 

Hovedforhandling har fundet sted den 15. 

og 16. april 2021 på …. 

Skolens rektor …, tømrermester …, skolens 

pedel …, skolens tidligere økonomi- og ad-

ministrationschef … og rådgiver TR (fra 

firma TR A/S) har afgivet forklaring under 

hovedforhandlingen. Endvidere er skøns-

mand, indeklimakonsulent Claus Ellegaard 

blevet afhjemlet. 
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I forbindelse med at sagen blev optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden gengivelse af for-

klaringerne og proceduren, men i det væ-

sentlige alene med gengivelse af parternes 

påstande og voldgiftsrettens begrundelse 

og resultat. 

3. Sagsfremstilling 

I forbindelse med BH’s ønsker om at reno-

vere og ombygge nogle af skolens bygnin-

ger indgik skolen en totalrådgiveraftale med 

firma TR A/S, der i september 2015 fore-

stod udbuddet af den samlede byggesag. 

Byggesagen omfattede bl.a. nyt tag på byg-

ning C og D, et nyt ventilationssystem i 

bygning C og en del af bygning D samt ud-

skiftning af vinduer i dele af bygning A og 

B. Arbejdet blev udbudt i fagentreprise, og 

TR fra TR A/S var i byggesagsbeskrivelsen 

angivet som projekteringsleder, byggeleder 

og arbejdsmiljøkoordinator. Han fungerede 

desuden som fagtilsyn. Som et supplement 

til AB 92 § 8 i byggesagsbeskrivelsen frem-

gik det, at skolen var selvforsikret, og af § 

15, stk. 2, fremgik det, at entreprenøren 

ved påbegyndelse af delarbejder havde 

pligt til straks at påtale synlige mangler og 

fejl ved tidligere udført arbejde, som kunne 

få indflydelse på hans arbejde. 

Ved entreprisekontrakt af 1. oktober 2015 

indgik skolen aftale med E om udførelse af 

tømrerentreprisen for et samlet beløb på 

ca. 2,4 mio. kr. + moms. Entreprisen om-

fattede bl.a. nedtagelse af det eksisterende 

tag over bygning C og D, etablering af nyt 

tagpaptag og isolering i tagrum. Til tømrer-

entreprisen hørte også etablering af stillads 

og totaloverdækning af tag over bygning C 

og D. I arbejdsbeskrivelsen for Træ gene-

relt blev der gjort opmærksom på asbest 

som en særlig risiko. 

I referatet af et byggemøde den 26. no-

vember 2015 blev det noteret, at »Det er 

konstateret, at der ikke er monteret damp-

spærre i bygning C og D«, og at tømreren 

ville fremsende pris på udførelse fra oversi-

den. På det tidspunkt var stilladset og total-

overdækningen opsat, det eksisterende tag 

var nedtaget, og en asbestsanering var i 

gang. Den 29. november 2015 blev det 

stormvejr, og stormen bevirkede, at dele af 

stilladset væltede, og at dele af overdæk-

ningen blæste ned, hvorved der kom en del 

vand ind. I dagene derefter foretog tømre-

ren afdækning af den åbne tagkonstruktion 

med presenninger, og der blev gennem 

tømreren lejet affugtere, som blev opstillet i 

aulaen. Ved mail af 30. november 2015 gav 

TR besked til tømreren om, at stormskaden 

på stilladset/overdækningen var en forsik-

ringssag, som skulle anmeldes til tømrerens 

forsikring, og at der var pligt til tabsbe-

grænsning, »hvilket jeg er oplyst om dd at 

I arbejder på, herunder hurtigst muligt at få 

retableret overdækning således vandskader 

i bygninger minimeres og vi kan arbejde vi-

dere på taget«. Ved brev af 1. december 

2015 anmodede skolen Statens Selvforsik-

ring om at få dækket selvforsikringsudgif-

ter, der oversteg skolens selvrisiko i 2015, 

som var på ca. 650.000 kr. Tømreren sva-

rede den 2. december 2015 på mailen af 

30. november og anmodede bl.a. skolen om 

at anmelde skaderne på stillads og tagdæk-

ning til skolens forsikring. Tømreren gjorde 

samtidig opmærksom på, at »Vi har iværk-

sat de fornødne tiltag for at imødegå yderli-

gere skade.« 

Af referatet af byggemødet den 3. decem-

ber 2015 fremgår under 7.3 Tidsplan, at 

»Arbejder i tagrum er forsinket pga. as-

bestrengøring og nu yderligere af storm-

skade«. Tømreren ville meddele, hvornår 

genopbygning af stilladset forventedes af-

sluttet, og taget over bygning D ville indtil 

da være overdækket med presenninger. 

Under 7.6 Kommende aktiviteter er vedrø-

rende TØMRER anført, at »Rengøring af 

loftrum afsluttet - kontrol mandag … Arbej-

der tagrum opstartes når der klarmeldes.« 

Samme besked om opstart efter klarmel-

ding er anført vedrørende ventilationsentre-

prisen. Af 7.10 Projekt fremgår bl.a., at 
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tømreren havde fremsendt en pris for mon-

tering af dampspærre, som blev accepteret. 

Tilbuddet var på 78.843 kr. + moms og 

omfattede »Etablering af dampspærre, ud-

ført mellem spærfødder i tagrum, damp-

spærre klipses og tapes fast på sider af 

spærfod, som tidligere aftalt kan det ikke 

forventes denne vil kunne overholde en evt. 

blowertest«. Om stormskaden og dens føl-

ger er det i byggemødereferatet anført: 

»Der er kommet en del vand ind i bygnin-

gen under stormen. [Skolens pedel] er i 

gang med afdækning/udtørring med hjælp 

fra [Tømreren]. [Tømreren] fremsender fo-

todok. Af stormskade, samt laver økono-

misk opgørelse.« 

I referatet af byggemødet den 10. decem-

ber 2015 er det under 8.6 Kommende akti-

viteter for tømreren anført: »Tidspunkt for 

kontrol af tagrum oplyses af … (fra E) snar-

ligt. Efterskrift: Er aftalt til torsdag d. 17. 

dec. kl. 8.00. 

Arbejder tagrum opstartes når der klarmel-

des, (dampspærre, nederste lag isolering 

samt gangbro.« I samme byggemøde blev 

det aftalt, at tømreren skulle sende to alter-

native priser på loft i aula og to trapperum i 

bygning D på henholdsvis troldtekt og sort 

akustikfilt med askelister. Af referatet frem-

går endvidere, at der var uenighed om, 

hvem der skulle dække skaden på stillad-

set. Genopbygningen af stilladset var af-

sluttet den 17. december 2015, og tømre-

ren fik senere udgiften hertil erstattet under 

skolens forsikringsordning. 

Aftalesedlen fra TR A/S om montering af 

dampspærre, der havde med samme tekst 

som tilbuddet, blev underskrevet den 8. de-

cember 2015. På byggemødet den 7. januar 

2016 blev det anført, at dampspærre + 1. 

lag isolering var afsluttet 100 % i bygning C 

og 10 % i bygning D, hvor det forventedes 

afsluttet omkring den følgende mandag. 

Det er i referatet under 10.10 Projekt angi-

vet, at tagarbejdet havde »absolut 1. priori-

tet grundet stilladset«. I løbet af januar 

2016 udfærdigede TR A/S en række aftale-

sedler om bl.a. rydning af tagrum for våd 

isolering m.m. efter stormskade, leve-

ring/afhentning af 5 affugtere med leje for 

perioden 29. november-31. december 2015 

og ophængning/nedtagning af overdækning 

i aula, levering/afhentning af 5 affugterne 

med leje for perioden frem til den 14. ja-

nuar 2016 og udførelse af diverse arbejder 

pga. stormskaden den 29. november 2015. 

Tømreren underskrev aftalesedlerne, som 

skolen betalte. I forbindelse med aftalesed-

len om leje af affugtere til den 14. januar 

2016 var der en mailkorrespondance mel-

lem TR og tømreren, hvor tømreren blev 

bedt om at hente affugterne, og hvor tøm-

reren gav udtryk for, at der ikke var nogen, 

der indtil da havde afmeldt dem. 

I referatet af byggemødet den 4. februar 

2016 er det under 12.10 angivet, at »Grun-

det opfugtning af spærkonstruktioner m.m. 

efter stormskade skal der indbygges ekstra 

ventilation af tagrum. … (fra E) foreslog en 

tagrygningsudluftning.«, og den 11. februar 

2016 blev der underskrevet en aftaleseddel 

vedrørende rygningsudluftning i bygning C 

og D. 

Tømreren havde den 21. og 28. januar 

2016 sendt to tilbud på opsætning af trold-

tektlofter i aula og trappegange. Den 1. 

marts 2016 gav [skolens pedel] besked til 

TR om, at opsætningen af troldtektlofter 

måtte sættes i gang, og den 2. marts 2016 

blev der underskrevet en aftaleseddel om 

»Udskiftning af lofter i fællessal samt 2 stk. 

trapperum efter vandskade (stormskade)«. 

Den 14. april 2016 var der afleveringsfor-

retning vedrørende tømrerentreprisen. Der 

blev ikke konstateret fejl eller mangler ved-

rørende arbejdet med tag/tagrum eller lof-

ter. 

Skolen havde i 2008 - før ibrugtagningen af 

det nye ventilationssystem i 2016 - fået et 

påbud fra Arbejdstilsynet i forbindelse med 

indeklimaproblemer/manglende luftudskift-

ning i skolens lokaler. Da skolen om-

kring/efter årsskiftet 2017-18 begyndte at 
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få henvendelser fra brugerne af undervis-

ningslokale D26 om problemer med hoved-

pine mv. ved ophold i lokalet, regnede sko-

len i første omgang med, at der kunne 

være tale om problemer med indregulering 

af ventilationssystemet. Klagerne fortsatte 

imidlertid, og problemet blev derfor drøftet 

i skolens arbejdsmiljøudvalg, som til sidst 

besluttede at indhente en undersøgelse fra 

[en miljørådgiver] (MR). I sin undersøgelse 

af 6. september 2018 fastslog MR, at de 

undersøgte lofter i D26 og … Minde aktuelt 

var tørre, men skimmelangrebne med 

skimmeltyper, der kan påvirke indeklimaet 

negativt. Forholdene blev vurderet til at 

være i den mest alvorlige kategori »Omfat-

tende fugt og skimmel« med stor risiko for 

eksponering. Forholdene var behandlings-

krævende, og lokalerne burde ikke anven-

des til undervisning, før skaderne var ud-

bedret. MR vurderende, at skadesårsagen 

efter alt at dømme var, at opfugtning af lof-

tet under stormskaderne i 2015 ikke var 

håndteret korrekt/i strid med teknisk fæl-

leseje. I en yderligere undersøgelse af 17. 

september 2018 fastslog MR, at også lof-

terne i lokalerne D21, D22, D27, atriummet 

og de to trapperum i bygning D aktuelt var 

tørre, men angrebet af skimmelsvampe i 

samme omfang som de først undersøgte 

rum. MR angav samme skadesårsag. Sko-

lens bestyrelse besluttede herefter at hen-

vende sig til advokat, og efter et advokat-

skifte indleverede skolens advokat den 17. 

juni 2019 begæring om syn og skøn til 

Voldgiftsnævnet og reklamerede samtidig 

over for E. 

Indeklimakonsulent Claus Ellegaard har i 

sin skønserklæring af 9. januar 2020 bl.a. 

anført, at der i forbindelse med skønsforret-

ningen kunne observeres synlig vækst af 

skimmelsvamp på undersiden af spær og 

forskallingsbrædder og på oversiden af de-

monterede gipsloftplader. Skønsmanden 

kunne således konstatere vækst af skim-

melsvamp i loft/tagkonstruktion i de 

samme lokaler, som var omfattet af MR’s 

undersøgelser. Lokalernes brugbarhed var 

nedsat, og brugen af lokalerne burde op-

høre, til skimmelsvampevæksten var fjer-

net. Skønsmanden vurderede, at væksten 

af skimmelsvamp skyldtes opfugtning i for-

bindelse med stormskader i 2015, og at 

skaden ikke var håndteret i overensstem-

melse med teknisk fælleseje, da det ikke 

fremgik, at der var foretaget kontrol af 

fugtniveauer i forbindelse med udbedring af 

stormskaden, herunder affugtning, ligesom 

der ikke var oplysninger om, at der var fo-

retaget undersøgelser for muligt angreb af 

skimmelsvamp inden etablering af damp-

spærre og montering af loftsplader. Ifølge 

skønsmanden ville en udbedring koste 

1.145.000 kr. inkl. moms og omfattede de-

montering og bortskaffelse af loftsbeklæd-

ning, dampspærre, isolering og underlags-

brædder, afrensning af spærfødder for 

vækst af skimmelsvamp og retablering af 

lofter med nye materialer. Skønsmanden 

har i en supplerende erklæring af 6. april 

2021 specificeret udbedringsudgifterne, li-

gesom han bl.a. har vurderet størrelsen af 

loftskonstruktionernes forlængede levetid. 

 

4. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat 

I overensstemmelse med skønsmandens 

oplysninger lægger voldgiftsretten til grund, 

at der er konstateret skimmelforekomster i 

loftskonstruktionerne på den »varme« side 

af dampspærren i bygning D, og at fore-

komsterne skyldes, at opfugtningen i for-

bindelse med stormskader i 2015 ikke blev 

håndteret i overensstemmelse med teknisk 

fælleseje. Skønsmanden har i den forbin-

delse peget på, at der efter hans oplysnin-

ger ikke blev foretaget kontrol af fugtni-

veauer i forbindelse med udbedring af 

stormskaderne, herunder affugtning, og at 

der ikke blev undersøgt for muligt angreb af 

skimmelsvamp før etablering af damp-

spærre og montering af lofter. 

Det er ubestridt, at der ikke blev foretaget 

fugtmålinger eller undersøgelser for angreb 

af skimmelsvamp i loftskonstruktionerne, 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 566 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

før arbejdet fortsatte efter stormskaderne i 

november 2015, herunder før etableringen 

af dampspærre og opsætningen af lofter. 

Efter bevisførelsen, herunder de fremlagte 

fotos og de afgivne forklaringer, lægger 

voldgiftsretten til grund, at dele af over-

dækningen over bygning C og D blæste ned 

som følge af stormen den 29. november 

2015, og at der trængte en del vand ind i 

bygningerne under det følgende regnvejr, 

indtil der blev etableret en ny overdækning 

- i første omgang med presenninger. 

Skolen var under byggeriet bistået af en to-

talrådgiver og må identificeres med sin råd-

giver ved vurderingen af, om tømreren i 

forhold til skolen har pådraget sig et ansvar 

som følge af manglende fugtmålinger forud 

for etableringen af dampspærren og opsæt-

ningen af troldtektlofterne i trappegange og 

aula. 

Skolen anmeldte selv stormskaderne til 

Statens Selvforsikring. Der var ikke kontakt 

til en taksator, og skolen engagerende ikke 

i forbindelse med skaderne et firma med 

speciale i skadeservice eller fugtsanering. 

Skolens pedel har forklaret, at han morge-

nen efter stormen forsøgte at få fat i … Er-

hverv, men det var umuligt. Han kontak-

tede i stedet tømreren for at få fat i nogle 

affugtere og få etableret en midlertidig 

plastoverdækning over aulaen for at undgå, 

at aulaens nye trægulv blev ødelagt. Han 

og tømreren satte desuden affugterne op, 

og affugterne stod i første omgang i aulaen 

og derefter på aulaens balkon for at udtørre 

loftsrummet. 

Det fremgår af referatet af byggemødet den 

3. december 2015, at pedellen var i gang 

med afdækning/udtørring med hjælp fra 

tømreren. Herefter og efter tømrermester 

…’s (fra E) forklaring er det ikke bevist, at 

tømreren havde påtaget sig en forpligtelse 

til at stå for udbedring af fugtskaderne i de 

vandskadede bygninger. Mailkorrespondan-

cen af 30. november og 2. december 2915 

mellem TR fra TR A/S og tømreren kan ikke 

føre til et andet resultat. 

Som anført i referatet af byggemødet af 10. 

december 2015 skulle tømreren opstarte 

arbejder i tagrum (inkl. bl.a. dampspærre, 

der skulle monteres oppefra), når der forelå 

en klarmelding, som vedrørte asbestsane-

ringen. Det fremgår hverken af referatet el-

ler aftalesedlen om etablering af damp-

spærre, at der i den forbindelse blev stillet 

krav om, at tømreren skulle udføre fugtmå-

linger i de eksisterende konstruktioner før 

opstarten. Efter bevisførelsen var alle invol-

verede klar over, at der var kommet en del 

vand ind i bygningen i forbindelse med 

stormen, og voldgiftsretten finder, at byg-

herren, der var bistået af en professionel 

rådgiver, i den foreliggende situation var 

nærmest til at sikre, at fugtforholdene var i 

orden før byggeriets videreførelse. Vold-

giftsretten lægger efter bevisførelsen til 

grund, at mindst 90 % af dampspærren i 

bygning D blev lagt ud efter den 7. januar 

2016, og dermed efter at affugterne havde 

været i gang siden den 29. november 2015, 

og kort tid før de blev returneret. Troldtekt-

lofterne blev opsat i marts 2016 og dermed 

mere end 3 måneder efter stormskaderne. 

Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt fin-

der voldgiftsretten, at tømreren ikke har 

haft en selvstændig forpligtelse til at fore-

tage fugtmålinger før arbejdets udførelse. 

Bestemmelsen i AB 92 § 15, stk. 2, som 

formuleret i byggesagsbeskrivelsen kan 

ikke føre til et andet resultat. 

Allerede som følge af det anførte frifinder 

voldgiftsretten E. 

Efter sagens udfald skal BH betale sagsom-

kostninger til E som nedenfor bestemt. 

Der har været afholdt udgifter på i alt 

56.587,04 kr. ekskl. moms til syn og skøn 

inkl. afhjemlingen, fordelt med 34.844,99 

kr. til BH og 21.742,05 kr. til E. I sagsom-

kostningsbeløbet indgår et beløb til dæk-

ning af tømrerforretningens udgifter til syn 

og skøn, udgifterne til vidneførsel på 

4.102,72 kr. ekskl. moms og 80.000 kr. 

ekskl. moms til dækning af udgifter til ad-

vokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet 
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til advokatbistand har voldgiftsretten taget 

udgangspunkt i sagsgenstandens størrelse 

og sagens omfang og forløb, herunder at 

der har været afholdt syn og skøn. 

Efter sagens udfald skal BH betale udgif-

terne til voldgiftsrettens behandling af sa-

gen. 

Thi bestemmes 

E frifindes. 

I sagsomkostninger skal BH betale 115.000 

kr. til E. 

Udgifterne til voldgiftsrettens behandling af 

sagen skal betales af BH efter opgørelse og 

påkrav fra Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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Kan man anvende arkitekt som enevoldgiftsdommer? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.46.1 

Som gengivet i U.2015.1192 

(Hanne Aagaard, Chr. Bache, Torben Sø-

rensen (kst.)).Therese Hays Thøgersen 

(adv. Karsten Thomas Henriksen, Kbh.) 

mod Skriver Tønder A/S (adv. Erik Dreyer, 

Tønder). Biintervenient: Voldgiftsnævnet 

for bygge- og anlægsvirksomhed (adv. 

Irene Wittrup, Kbh.). 

 

Byretten 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-

somhed er indtrådt som biintervient til 

støtte for sagsøgte. Denne sag er behandlet 

af 3 dommere, jf. retsplejelovens § 12, stk. 

3. 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen drejer sig om, hvorvidt en kendelse, 

der er afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- 

og anlægsvirksomhed den 

31. oktober 2011 i sag nr. C-12029, kan til-

sidesættes efter voldgiftslovens § 37, stk. 

2, nr. 1, litra d, fordi der er anvendt en 

ikke-juridisk enedommer til at afgøre juridi-

ske spørgsmål, eller efter stk. 2, nr. 2, litra 

b, fordi voldgiftssagen ikke er afgjort efter 

gældende ret og derfor er i strid med ordre 

public. 

 

Sagsøgeren har nedlagt sålydende påstand: 

Sagsøgte skal anerkende, at kendelse i sag 

C-12029 afsagt ved Voldgiftsnævnet for 

bygge- og anlægsvirksomhed den 31. okto-

ber 2011 skal tilsidesættes. 

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifin-

delse. 

 

Oplysningerne i sagen 

Sagsøgte, Skriver Tønder A/S, har udført 

tømrer- og snedkerarbejde for sagsøgeren, 

Therese Hays Thøgersen i forbindelse med 

opførelsen af en ejendom på Rømø. Da der 

var en række mangler ved det udførte ar-

bejde, tilbageholdt Therese Hays Thøgersen 

et beløb på 172.320 kr. af entreprisesum-

men. Parterne havde vedtaget AB 92, og 

Skriver Tønder A/S indbragte sagen for 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-

somhed (i det følgende benævnt Voldgifts-

nævnet). 

 

Voldgiftsnævnet foreslog, at sagen blev be-

handlet af en enkelt voldgiftsmand, hvilket 

begge parter accepterede, ligesom begge 

parter accepterede Voldgiftsnævnets forslag 

om arkitekt Kim Christiansen som voldgifts-

mand. Voldgiftsnævnet skrev således den 

15. december 2010 til parternes advokater: 

 

». . . 

  

Parterne bedes i betragtning af sagens øko-

nomiske størrelse og de rejste problemer 

inden 4 uger meddele, om sagen kan afgø-

res af en enkelt voldgiftsmand, jf. reglernes 

§ 4 . . .«. 

 

Reglernes § 4 siger, at parterne kan be-

stemme behandling af sagen ved en enkelt 

faglig dommer. Den 28. januar 2011 sva-

rede Therese Hays Thøgersens advokat: 

». . . 

 

Jeg skal desuden meddele, at sagen kan af-

gøres af en enkelt voldgiftsmand . . .«. og 

den 20. juni 2011 svarede Skriver Tønder 

A/S' advokat: 

». . . 
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Jeg kan dog allerede nu oplyse, at jeg og 

min klient er indforstået med, at sagen af-

gøres af en enkelt voldgiftsmand. . .« 

 

Ved brev af 13. juli 2011 foreslog Voldgifts-

nævnet arkitekt m.a.a Kim Christiansen 

som eneste voldgiftsmand. Det hedder i 

skrivelsen til begge parter: 

 

». . . 

 

Det meddeles herved, at man har vedtaget 

at nedsætte en voldgiftsret bestående af 

arkitekt m.a.a Kim Christiansen som eneste 

voldgiftsmand. 

 

Indsigelse mod voldgiftsdommerens habili-

tet skal fremsættes inden 15 dage efter 

modtagelsen af dette brev, jf. reglernes § 6 

. . .«. 

 

Ingen af parterne gjorde indsigelse mod 

Kim Christiansens udmeldelse. 

 

Under sagens forberedelse blev der afholdt 

syn og skøn. Skønserklæringen forelå den 

10. juni 2011, og det hedder heri: 

 

». . . 

 

I ovennævnte sag har der den 4 maj været 

afholdt syn- og skøn på adr. P. Mærsk Møl-

lersvej nr. 6, Rømø med deltagelse af advo-

kat Mazanti, advokat Dreyer, klager Lars 

Poulsen og indklagede Therese Hays Thø-

gersen. 

 

Ejendommen blev gennemgået og der blev 

udleveret foto optaget under opførelsen 

(vedlagt) ligesom det kunne konstateres at 

der ikke var sammenfald mellem tegninger 

og det udførte. Foranlediget af en række til-

kendegivelser under besigtigelsen af mere 

juridisk/proces karakter fremsendte jeg 

mail til parterne med 

 

Under besigtigelsen anmodede jeg om at få 

udleveret en byggetilladelse med det formål 

at kunne stadfæste tegnings godkendelses-

dato, for på denne måde at fastslå hvilket 

reglement, der er givet tilladelse efter. 

Dette er ikke modtaget, hvorfor stempel 

dato på tegninger anses for udgangspunkt 

(2. nov. 2006) i forbindelse med besvarel-

sen. 

 

Under besigtigelsen oplyste klager at man 

under byggeriet var enedes om at udføre 

en varm skunk med det formål at føre in-

stallationer i skunken. 

 

Under besigtigelsen blev det oplyst at byg-

herren selv havde monteret skunkvæggen 

samt foranlediget montage af loftlem. 

 

Der er ikke foretaget destruktive indgreb 

bortset fra at klager lavede et mindre hul i 

udvendig fuge. 

 

Da der ikke er fremsat nye eller ændrede 

spørgsmål, skal de stillede spørgsmål be-

svares ud fra det tidligere udleverede 

skønstema. 

 

- - -«. 
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Den 30. september 2011 afgav skønsman-

den en supplerende erklæring: 

 

». . . 

Der blev den 28. sep. 2011 afhold nyt syn 

og skøn på ejendommen. P. Mærsk Møllers 

vej 6 Rømø med deltagelse af klager og 

dennes advokat Dreyer. Indklagede var 

ikke tilstede, ej heller dennes advokat. 

 

De stillede spørgsmål skal besvares på bag-

grund af den fornyede besigtigelse. 

 

- - -« 

Ved Voldgiftsrettens kendelse af 31. okto-

ber 2011 fik Skriver Tønder A/S fuldt med-

hold i, at Therese Hays Thøgersen skulle 

betale det tilbageholdte beløb: 

 

». . . KENDELSE 

i 

Voldgiftssag nr. C-12029: 

 

Ejnar Skriver Tømrer og Snedkerforretning 

A/S (advokat Erik Dreyer) mod 

Therese Hays Thøgersen (advokat Bjarne L. 

Petersen) Afsagt København, den 31. okto-

ber 2011 

 

1. Indledning. 

Mellem klageren, Ejnar Skrivers Tømrer og 

Snedkerforretning A/S, og indklagede, The-

rese Hays Thøgersen, er der opstået tvist 

om berettigelsen af klagers krav om beta-

ling for udført tømrer- og snedkerarbejde i 

forbindelse med 

  

opførelse af en ejendom for indklagede på 

Rømø og berettigelsen af indklagedes man-

gelskrav over for det udførte arbejde. 

 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftbehand-

ling inden for bygge- og anlægsvirksom-

hed« bestående af arkitekt m.a.a. Kim Chri-

stiansen som eneste voldgiftsmand. 

 

2. Påstande og mundtlig for-

handling. 

 

Klager har nedlagt følgende påstande: 

Indklagede skal til klageren betale 

172.320,90 kr. med tillæg af nationalban-

kens udlånsrente + 7% af 57.825,40 fra 

14.6.2007 til 28.6.2007, af 32.820,50 fra 

15.6.2007 til 28.6.2007, af 60.715,50 fra 

15.6.2007 til 28.6.2007, af 

50.581,04 fra 15.6.2007 til 28.6.2007, af 

7.591,56 fra 15.6.2007 til 28.6.2007, af 

17.080,06 fra 15.6.2007 til 28.6.2007, 

af 298.385,94 fra 15.6.2007 til betaling 

sker, af 97.039,90 fra 13.3.2008 til betaling 

sker og af 12.258,13 fra 14.3.2008 til beta-

ling sker. 

 

Over for indklagedes selvstændige påstand 

har klageren nedlagt påstand om frifin-

delse. Indklagede har nedlagt følgende på-

stande: 

frifindelse, subsidiært mod betaling af et 

mindre beløb. 

 

Klageren tilpligtes til at betale indklagede 

85.629,10 kr. med procesrente fra den 5. 

oktober 2011. Mundtlig forhandling har fun-

det sted den 6. oktober 2011 i Tønder. 
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Under den mundtlige forhandling er der af-

givet forklaringer af direktør for klageren, 

Lars Poulsen og af indklagede, Therese 

Hays Thøgersen og skønsmanden er blevet 

afhjemlet. 

 

––– 

Voldgiftsrettens bemærkninger og re-

sultat. 

Efter forklaringerne må det lægges til 

grund, at klageren i hvert fald har haft teg-

ninger fra Harald Christensen og fra 

Gånsager og at det ikke kan afvises, at han 

også har haft tegninger fra Dørflinger. Det 

må efter bevisførelsen lægges til grund, at 

arbejdet ikke er udført som vist på de mod-

tagne tegninger som alle forudsatte, at der 

skulle etableres kold skunk. 

 

Det må efter forklaringerne lægges til 

grund, at det må anses for aftalt mellem 

parterne, at der skulle laves varme 

skunkrum. Der er ikke i forbindelse med 

denne aftale nærmere redegjort for, hvor-

dan dampspærren skulle placeres eller 

hvordan arbejdet omkring skunkrummets 

afgrænsning ved væg mod opholdsrum 

skulle udføres. Det forhold, at klageren på 

sine fakturaer har krævet betaling for pro-

jekteringsledelse, kan ikke tages som ud-

tryk for, at klageren dernned har påtaget 

sig et udvidet ansvar ud over en sædvanlig 

fagentreprise. 

 

Efter Lars Poulsens forklaring må det læg-

ges til grund, at der er tale om betaling for 

eget tilsyn og koordinering af egne arbej-

der. 

  

Det må falde tilbage på indklagede i forbin-

delse med projektændringen af skunkrum-

mene, at der ikke i den forbindelse blev ta-

get stilling til en række konstruktive for-

hold, herunder placering af dampspærre. 

 

I den foreliggende situation kan det ikke 

falde tilbage på klageren med den valgte 

entrepriseform, at skulle bære ansvaret for 

problemerne med membranløsningen i 

skunkrmmene. 

 

Efter skønsmanden erklæringer og det un-

der afhjemlingen fremkomne må det læg-

ges til grund, at det leverede og monterede 

isoleringsmateriale er stort set ligeværdig 

med den, at der ikke er grundlag for at an-

tage, at den oplyste forskel i Lampa-værdi, 

kan tillægges selvstændig betydning i dette 

tilfælde. 

 

Efter forklaringerne må det lægges til 

grund, at klageren som følge af problemer 

med isoleringsforhold sagde fra i forhold til 

indklagede vedrørende kvistløsningen, og at 

der i stedet blev leveret kviste fra JPA 

værksted som bygherreleverance. Det må 

derfor falde tilbage på indklagede, hvis der i 

forbindelse med monteringen af kvistene 

var forhold omkring isoleringen af kvistene, 

som der ikke var redegjort for ved koordi-

neringen af entrepriserne. 

 

For så vidt angår pris for skillevægge må 

det efter skønserklæringen lægges til 

grund, at det ikke er godtgjort, at den af 

klageren krævede betaling for det fakture-

rede arbejde, som ubestridt er udført, kan 

anses for urimelig. Det må lægges til 

grund, at indklagede har modtaget time-

sedler/dagsedler for det anvendte antal ti-

mer, hvorfor der ikke er grundlag for at kri-

tisere det rejste krav på dette punkt. 
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Efter det anførte tager voldgiftsretten kla-

gerens påstand om betaling af 172.320,90 

kr. til følge med renter som påstået. 

 

På baggrund af sagens forløb og udfald for-

holdes som nedenfor bestemt. 

Indklagede, Therese Hays Thøgersen, skal 

til klageren, Ejnar Skrivers Tømrer og 

Snedkerforretning A/S betale 172.320,90 

kr. med tillæg af procesrente af tillæg af 

nationalbankens udlånsrente + 7% af 

57.825,40 fra 14.6.2007 til 28.6.2007, af 

32.820,50 fra 15.6.2007 til 28.6.2007, af 

60.715,50 fra 15.6.2007 til 28.6.2007, af 

50.581,04 fra 

15.6.2007 til 28.6.2007, af 7.591,56 fra 

15.6.2007 til 28.6.2007, af 17.080,06 fra 

15.6.2007 til 28.6.2007, af 

298.385,94 fra 15.6.2007 til betaling sker, 

af 97.039,90 fra 13.3.2008 til betaling sker 

og af 12.258,13 fra 14.3.2008 til betaling 

sker. 

 

I sagsomkostninger skal indklagede betale 

klageren 20.000 kr. 

 

De under sagen afholdte omkostninger til 

syn og skøn skal endeligt afholdes af ind-

klagede 

 

De med voldgiftsrettens behandling af sa-

gen forbundne omkostninger skal betales af 

indklagede efter opgørelse og påkrav fra 

Voldgiftsnævnet. 

 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage fra dens 

modtagelse. Kim Christiansen 

. . .«. 

 

Therese Hays Thøgersen anmodede Vold-

giftsnævnet om at genoptage sagen og 

gjorde gældende, at kendelsen var ugyldig. 

Voldgiftsnævnet imødekom ikke anmodnin-

gen, og sagen blev af Therese Hays Thøger-

sen indbragt for retten den 31. januar 

2012. 

 

Forklaringer 

Der er under sagen alene afgivet forklaring 

af sagsøgeren. 

Sagsøgeren har forklaret, at hun er ejer af 

Hotel Kommandørgården på Rømø. Sagsø-

geren har ikke tidligere fået udført egent-

lige ombygninger, men alene renoveringer, 

hvor et rådgivende ingeniørfirma har »kørt 

byggeriet«. 

Sagsøgeren har heller aldrig været involve-

ret i en voldgiftssag, men alene hørt en så-

dan omtalt. Hun har ikke hørt om, hvad det 

nærmere er eller indebærer. Det samme 

gælder reglerne i AB 92. Sagsøgeren var i 

forbindelse med voldgiftssagen og dennes 

opstart i 2010 repræsenteret af først advo-

kat Claus Guldager og dernæst advokat 

Bjarne 

L. Petersen. Ingen af dem fortalte hende, at 

man kunne vælge at lade sagen behandle 

af en enkelt voldgiftsdommer, der tilmed 

ikke behøvede at være jurist. Sagsøgeren 

husker ikke i dag, hvorvidt hun har drøftet 

biintervenientens skrivelse af 15. december 

2010 med sin advokat. Dog er det sikkert, 

at hun i givet fald ikke har  talt med ham 

om, hvorvidt voldgiftsdommeren skulle eller 

ikke skulle være jurist. Sagsøgeren kan 

ikke erindre, om hun under hovedforhand-

lingen i voldgiftssagen var klar over, at 

voldgiftsdommeren ikke var jurist. Vedkom-

mende sad i øvrigt sammen med en anden 

mand, som sagsøgeren i retten genkender 

som Per Helwigh. De to talte jævnligt sam-

men, og sagsøgeren »regnede med«, at 

voldgiftsdommeren var en udnævnt dom-

mer eller i hvert fald jurist. Sagsøgeren 
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drøftede dog ikke dette med sin advokat, 

»idet hun tog det som en selvfølge«. 

 

På sagsøgerens hus skulle der blandt andet 

monteres 10 kviste. Ingen af dem er isole-

ret, og om vinteren er det ikke muligt at 

opvarme på 1. sal. 

 

Foreholdt, at Lars Poulsen under voldgifts-

sagen blandt andet skal have forklaret: 

»Han har ikke set tegningerne fra Dørflin-

ger før under sagen. Han fik et foto af en 

Rømøkvist, som bygherren ville have udført 

og sagde til bygherren, at han ikke ville 

lave den, da det ikke var muligt at isolere 

den og lave den lovligt. Han henviste til 

JPA«, har sagsøgeren forklaret, at Lars 

Poulsen aldrig til hende har sagt, at kvi-

stene ikke kunne isoleres. Derimod gav han 

udtryk for, at det blev vanskeligt at isolere 

dem, men sagsøgeren »tog det dog som en 

selvfølge, at han ville gøre det«. Sagsøgte 

var den, der kendte firmaet JPA og fore-

slog, at de skulle fremstille kvistene. Efter 

sagsøgerens opfattelse var årsagen hertil, 

at sagsøgte mente, at dette var nemmere, 

end at han - som oprindeligt aftalt - selv 

stod og lavede dem på byggepladsen. Sag-

søgeren kendte på daværende tidspunkt in-

tet til JPA, og det var da også Lars Poulsen, 

der kontaktede firmaet og aftalte, hvorledes 

kvistene skulle laves. Hun har aldrig talt 

med dem om det. Hun har højst talt om, 

hvordan de skulle se ud. Hun havde kun fo-

tos af kvistene og intet andet materiale. 

Regningen fra JPA fik sagsøgeren tilsendt 

og betalte direkte. Sagsøgeren er sikker på, 

at Lars Poulsen på et tidligt tidspunkt i byg-

gefasen fik udleveret tegningerne fra Dørf-

linger, og hvoraf fremgår, at de skal isole-

res. For tækning af hele huset har sagsøge-

ren betalt 7-800.000 kr. Det er hendes op-

fattelse, at den af syns- og skønsmanden 

under besvarelsen af spørgsmål 6 anslåede 

omkostning »incl maler 34.000 kr. plus 

moms« er pr. kvist, da der skal tækkes om 

efter dette arbejde. 

 

Det er rigtigt, at sagsøgte forud for vold-

giftssagen indgav stævning til herværende 

ret med påstand om betaling af det af 

hende tilbageholdte beløb. Advokat Guld-

ager påstod på hendes vegne den sag af-

vist, idet han gjorde gældende, at der var 

aftalt voldgiftsbehandling. Sagsøgte aner-

kendte dette og hævede sagen. 

 

Parternes synspunkter 

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument an-

ført følgende: 

»Dette søgsmål vedrører ikke en sag, der 

handler om, at et juridisk spørgsmål ikke er 

afgjort korrekt. Dette er en sag, der hand-

ler om, at nogle helt grundlæggende forud-

sætninger for tvistløsning, nemlig kendskab 

til juridiske grundprincipper, har været helt 

manglende hos voldgiftsdommeren. 

 

Voldgiftsretten skulle ikke anvende »billig-

hed« som grundlag for afgørelsen: 

Det følger af voldgiftslovens § 28, stk. 1, 1. 

pkt., at voldgiftsretten skal afgøre sagen i 

henhold til dansk ret. Det følger udtrykke-

ligt af § 28, stk. 3, at voldgiftsretten ikke 

skal anvende »billighed« som grundlag for 

afgørelsen, hvis parterne ikke har bemyndi-

get voldgiftsretten til det. Der er ikke givet 

en sådan bemyndigelse. Therese Thøgersen 

har ikke givet afkald på, at sagen skulle af-

gøres efter gældende ret. Therese Thøger-

sen har blot samtykket i, at sagen skulle af-

gøres af en enkelt voldgiftsmand. Derfor 

har Therese Thøgersen en forventning om, 

at voldgiftssagen afgøres på grundlag af 

dansk ret, og at voldgiftsretten ikke anven-

der »billighed« som grundlag for afgørel-

sen. 
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Det gøres gældende, at afgørelsen er ugyl-

dig og skal tilsidesættes, idet »voldgiftsret-

tens sammensætning eller voldgiftssagens 

behandling ikke var i overensstemmelse 

med parternes aftale eller med [voldgiftslo-

ven]«, jf. voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 1, 

litra d. 

 

Brugen af enevoldgiftsdommere, der ikke er 

jurister, er åbenbart uforenelig med landets 

retsorden: 

Voldgiftssagen har været behandlet på en 

sådan måde, at den er åbenbart uforenelig 

med landets retsorden. Årsagen er, at en 

juridisk tvist er søgt afgjort uden juridisk 

indsigt. Therese Thøgersen har kunnet for-

vente, at hun ville få en behandling på et 

juridisk grundlag; det har voldgiftsdomme-

ren ikke kunnet give hende, idet han åben-

bart ikke besidder juridiske evner. Som sa-

gen er afgjort af voldgiftsdommeren, er den 

afgjort på grundlag af en arkitekts rimelig-

hedsfornemmelse. En enevoldgiftsdommer, 

der ikke er jurist, evner ikke ex officio at 

tage anbringender i betragtning, som ikke 

kan frafaldes. Det er såvel konkret som ge-

nerelt i strid med landets retsorden og i 

strid med voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, 

litra b. 

 

Manglende anvendelse af almindelige bevis-

byrderegler er åbenbart uforenelig med lan-

dets retsorden: 

Den afsagte kendelse skal tilsidesættes, jf. 

voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, litra b, 

fordi den er afsagt i strid med gældende 

ret, nemlig i strid med almindelige bevis-

byrderegler, og således at Therese Thøger-

sen ikke har fået en retfærdig rettergang, 

jf. EMRK art. 6. Voldgiftssagen har været 

behandlet på en sådan måde, at den er 

åbenbart uforenelig med vores retsorden. 

 

Tilsidesættelse af voldgiftskendelsen er så-

vel generelt som konkret rimeligt: 

Herudover gøres det gældende, at vold-

giftssagen, hvis kendelse måtte blive til-

sidesat, ville få et væsentligt andet resul-

tat; også fordi det vil kunne bevises, at kla-

ger påtog sig rollen som projekteringsleder 

og derfor har et ansvar såvel for sine udfø-

relsesfejl som for sine projekteringsfejl. 

Enevoldgiftsdommeren anvender ikke det 

foreliggende skønsmateriale korrekt.« 

 

Sagsøgte har i sit påstandsdokument an-

ført: 

»Det gøres gældende, at den afsagte vold-

giftskendelse ikke er i strid med voldgiftslo-

vens § 37 stk. 2. Parterne har aftalt, at 

AB92 skal finde anvendelse og der er derfor 

indgået aftale om voldgiftsbehandling. 

Den afsagte voldgiftskendelse er endelig og 

domstolene har som udgangspunkt ikke 

kompetence i tvister, som skal afgives ved 

voldgift. 

  

Parterne har endvidere indgået en udtryk-

kelig og bindende aftale om, at voldgiftssa-

gen blev afgjort af én voldgiftsdommer og 

at voldgiftsdommeren var arkitekt m.m.a. 

Kim Christiansen. 

 

Sagsøger har dermed selv godkendt og ac-

cepteret, at voldgiftssagen blev afgjort af 

en fagkyndig i stedet for af en juridisk dom-

mer. 

 

 

Der er ikke begået fejl med hensyn til vold-

giftsrettens retsanvendelse og bevisbedøm-

melse. Den afsagte voldgiftskendelse er 

ikke uforenelig med landets retsorden.« 
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Biintervenienten har fremsendt følgende 

synspunkter til støtte for sagsøgtes frifin-

delsespåstand: 

 

»Til støtte for påstanden gøres det gæl-

dende, at domstolene som udgangspunkt 

ikke har kompetence i tvister, som skal af-

gøres ved voldgift, jfr. voldgiftslovens § 4. 

 

Herudover henvises til § 29 i Regler for 

voldgiftsbehandling for bygge- og anlægs-

virksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) 

hvoraf fremgår, at voldgiftskendelsen er 

endelig. 

 

Domstolene har ikke kompetence i tvister, 

der skal afgøres ved voldgift, udover hvad 

der følger af voldgiftslovens § 

4. Domstolene har således kun begrænset 

adgang til at prøve indholdet af en vold-

giftskendelse. 

 

I medfør af voldgiftslovens § 37 kan dom-

stolene alene tilsidesætte en voldgiftsken-

delse som ugyldig efter reglerne i § 37, stk. 

2-4. 

 

Sagsøger har i sagen påberåbt sig § 37, 

stk. 2, nr. 1, litra d og § 37, stk. 2, nr. 2, 

litra b. 

 

Det gøres gældende, at voldgiftskendelsen i 

henhold til voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 

2, litra b alene kan tilsidesættes, såfremt 

kendelsen er åbenbart uforenelig med lan-

dets retsorden. 

 

Det gøres gældende, at kendelsen ikke er 

uforenelig med landets retsorden, og at 

sagsøger end ikke har angivet, hvilke punk-

ter i kendelsen der skulle være uforenelige 

med landets retsorden. 

 

Sagsøgte har således ikke løftet sin bevis-

byrde for, at reglerne i voldgiftslovens § 37, 

stk. 2, nr. 2, litra b skulle være opfyldt. 

 

Der henvises endvidere til Bernhard Go-

mard: »Civilprocessen«, 6. udgave, side 

900: »Domstolene kan ikke tilsidesætte en 

voldgiftskendelse, fordi dommerne selv ville 

være kommet til et andet resultat end vold-

giftsretten er nået frem til, j/r. voldgiftslo-

vens § 37. Voldgiftsretten står ikke under 

appel til eller almindelig kontrol af domsto-

lene«. 

  

Sagsøgers anbringende om, at voldgifts-

kendelsen er ugyldig, idet voldgiftsrettens 

sammensætning eller voldgiftssagens be-

handling ikke var i overensstemmelse med 

parternes aftale eller med voldgiftsloven, 

jfr. voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 1, litra 

d, må ligeledes afvises, idet den pågæl-

dende voldgiftsret, som alene bestod af en 

faglig dommer, har været nedsat efter ud-

trykkelig aftale mellem parterne i overens-

stemmelse med de mellem parterne alle-

rede vedtagne regler, jfr. Voldgiftsnævnets 

brev af 15. december 2010 til parternes ad-

vokater, brev af 

28. januar 2011, hvor sagsøgers advokat 

tiltræder, at sagen afgøres af en enkelt 

dommer, og brev af 20. juni 2011, hvor 

sagsøgtes advokat tiltræder, at sagen afgø-

res af en enkelt dommer. 

 

Der indgås mange tilsvarende voldgiftsafta-

ler i Danmark hvert år, både indenfor reg-

lerne for Voldgiftsnævnet for bygge- og an-

lægsvirksomhed og på en række andre om-

råder. Hvis en part, der har indgået en så-

dan voldgiftsaftale, og har modtaget en 
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kendelse, der går ham imod, skulle kunne 

tilsidesætte den indgåede aftale, ville det 

medføre en ganske uoverskuelig overbe-

lastning af domstolene, idet en række sager 

med kompliceret fagligt indhold og mindre 

økonomiske konsekvenser i så fald skulle 

behandles ved domstolene. 

 

I henhold til VBA-voldgiftsreglerne er afgø-

relse af en sag med en enkelt voldgiftsdom-

mer en mulighed, men ikke en løsning, som 

kan påtvinges parterne. 

 

Sagsøgte har således haft muligheden for 

at vælge, at sagen skulle afgøres af 3 vold-

giftsdommere, hvoraf den ene skulle være 

jurist. 

 

Indgåelsen af denne aftale er juridisk bin-

dende for sagsøger, som har været repræ-

senteret af advokat i sagen.« 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det ligger fast som ubestridt i sagen, at 

parterne ikke havde bemyndiget voldgifts-

retten til at afgøre efter billighed, jf. vold-

giftslovens § 28, stk. 3, hvorfor sagen 

skulle afgøres efter gældende retsregler og 

-principper. 

 

Parterne valgte alligevel at lade voldgifts-

retten beklæde af en enkelt faglig dommer, 

vel vidende at han var arkitekt og ikke juri-

disk uddannet. Først efter voldgiftsrettens 

afgørelse, der gik sagsøgte imod, har sag-

søgte gjort indsigelser mod hans udmel-

delse i sagen. 

 

Det kan herefter lægges til grund, at par-

terne har haft en fælles formening om, at 

den udmeldte voldgiftsdommer som byg-

ningsarkitekt var i besiddelse af den for-

nødne kendskab til lovgivningen, som for 

eksempel inden for entrepriseret, og havde 

tillid til, at han kunne afgøre deres sag om 

mangelfuldt bygningsarbejde i overens-

stemmelse med gældende ret. 

 

Retten finder ikke grundlag for at statuere, 

at denne forudsætning har været forkert. 

En bygningsarkitekt med erfaring inden for 

den danske byggebranche må generelt 

kunne forventes at have et sådant kend-

skab til de basale regler for byggebran-

chens virke, at han med assistancen fra 

nævnets juridiske personale er 

 

Der ses heller ikke grundlag for at statuere, 

at sagen faktisk er afgjort efter billighed, 

idet kendelsens resultat er begrundet i en 

almindelig bevisbedømmelse efter parter-

nes forklaringer sammenholdt med sagens 

akter og således må anses baseret på en 

vurdering af gældende ret. 

 

Der ses ikke i det for retten fremførte at 

være tilstrækkeligt grundlag for at statuere, 

at voldgiftsdommeren ved sin bevisbedøm-

melse har tilsidesat grundlæggende bevis-

byrderegler, eller at han har anvendt anden 

grundlæggende retsregel forkert og på en 

sådan måde, at sagsbehandlingen eller sa-

gens resultat er åbenbart uforenelig med 

vores retsorden eller i modstrid med Den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention 

artikel 6. 

 

Kendelsen kan derfor heller ikke tilsidesæt-

tes efter voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, 

litra b, hvorefter sagsøgte vil være at fri-

finde. 

 

Efter sagens udfald skal sagsøgeren betale 

sagsomkostninger til sagsøgte. Beløbet 
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fastsættes til 25.000 kr. som proceduresa-

lær eksl. moms og fastsat ud fra sagens 

omfang, værdi og det opnåede resultat. 

 

Biintervenienten har ikke krævet sig tillagt 

sagsomkostninger, og retten finder heller 

ikke grundlag herfor. 

Vestre Landsret 

Retten i Sønderborg har den 1. juli 2013 af-

sagt dom i 1. instans. 

 

Påstande 

For landsretten har appellanten, Therese 

Hays Thøgersen, gentaget sin påstand for 

byretten. Indstævnte, Skriver Tønder A/S 

(Skriver Tønder), har påstået dommen 

stadfæstet. 

Biintervenienten, Voldgiftsnævnet for 

bygge- og anlægsvirksomhed, har tilsluttet 

sig Skriver Tønders påstand. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Der er for landsretten fremlagt en række 

nye bilag, herunder bilag fra byggesagen, 

bl.a. bygningstegninger og fakturaer, korre-

spondance mellem parterne, bilag vedrø-

rende voldgiftssagen, herunder skriftveks-

ling for voldgiftsretten. Der er endvidere 

fremlagt nogle rapporter fra sagkyndige 

indhentet af Therese Hays Thøgersen forud 

for voldgiftssagen. 

 

Det fremgår af Skriver Tønders klageskrift 

af 14. december 2010, at rentepåstanden 

var anført på samme måde som gengivet i 

voldgiftsrettens kendelse af 30. oktober 

2011, herunder i rentebestemmelsen i ken-

delsens konklusion. Der er ikke under vold-

giftssagen gjort indsigelse over for denne 

rentepåstand. 

 

Forklaringer 

Therese Hays Thøgersen har afgivet supple-

rende forklaring for landsretten. Der er 

endvidere afgivet forklaring af Lars Paulsen, 

Stephan Wendicke, Per Helwigh og Kim 

Christiansen. 

 

Therese Hays Thøgersen har supplerende 

forklaret, at hun kan vedstå sin forklaring 

som gengivet i byrettens dom, dog at hun 

intet havde hørt fra Lars Paulsen om, at 

kvistene ikke kunne isoleres, eller at der 

ikke ville blive isoleret fuldstændigt. Hun 

hørte heller intet om problemer med kvi-

stene ved leveringen. Det må være Lars 

Paulsen, der har givet fabrikanten oplysnin-

ger om dimensioner på kvistene. Det var 

Lars Paulsen, der foreslog et nedsænket loft 

i 

  

stedet for loft til kip, og det er formentlig 

ham i samråd med vvs-manden, der æn-

drede kold skunk til varm skunk. Hun fandt 

først i voldgiftsretten ud af, at Lars Paulsen 

ikke mente at have fået de rigtige tegnin-

ger. Men hun kan ved mailen af 29. januar 

2007 fra Dørflinger bevise, at han har fået 

de rigtige tegninger fra Dørflinger. Den vi-

ste hun voldgiftsdommeren på sin compu-

ter. Der er ingen hulrum i kvistene, der kan 

isoleres. Hun ringede derfor efter voldsgift-

sagen til skønsmanden og påtalte hans svar 

på dette punkt. Isolering nu kan ikke gøres 

for 34.000 kr. for hele huset. Prisen må 

være pr. kvist. Manglerne ved huset er der 

stadig. Hun flyttede ind i sommeren 2007. 

Hun ved ikke, hvorfor det varede så længe, 

før de sidste fakturaer kom. Der blev ikke 

arbejdet på huset efter maj 2007. 

Rømø Sommerland A/S, som tilhører hende 

og familien, ejer huset. Hun lejer en del af 

huset af selskabet til familiens bolig, mens 

en yderligere lejlighed udlejes af selskabet 

til anden side. Hun er direktør i selskabet. 

Hun var bortrejst ved den supplerende 

skønsforretning. Hendes advokat, der heller 
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ikke selv kunne være til stede, havde for-

gæves bedt om udsættelse. Fakturaen af 

10. april 2007 (bilag 10) er blevet påført 

stempel fra J.P.A. Jensen & Søn ApS (JPA) 

efter 3 år. Hun har talt med Stephan Wen-

dicke, der da også havde dårlig samvittig-

hed over det. Den originale faktura uden 

påtegning har ikke været fremlagt i vold-

giftssagen. Hun sendte en mail til Stephan 

Wendicke, der i sit svar nok trak lidt i land. 

Vinduerne blev leveret hos hende, og de 

blev derefter bragt til JPA med en lastbil. 

Hun mener, at det var Lars Paulsen, der fik 

dem leveret til hende. Tækkearbejdet var 

en selvstændig entreprise. Hun har ikke le-

veret materialerne til tømrerentreprisen, 

men hun havde dog i forvejen en rem og 

nogle gipsplader, som Lars Paulsen var med 

på at bruge til byggeriet. Hun sendte et foto 

af en kvist, som hun ville have kvistene på 

huset til at ligne. Gånsager har ikke ændret 

i Dørflingers tegninger. Det var Gånsager, 

som anbefalede Dørflinger. Alle andre en-

treprenører har anvendt Dørflingers tegnin-

ger. Lars Paulsen har selv anvendt Dørflin-

gers tegninger til f.eks. betondækket. Kvi-

stene kan godt isoleres, men det skulle 

være gjort fra starten. 

 

Lars Paulsen har forklaret, at han er direk-

tør i og gennem et holdingselskab eneaktio-

nær i Skriver Tønder A/S. Under byggesa-

gen var han blot ansat. De fakturerede pro-

jektledertimer skyldtes, at der skulle hono-

reres efter medgået  tid, og de pågældende 

timer angår hans arbejde med byggeriet. 

Han lavede overslag på grundlag af nogle 

kopier af tegninger fra Gånsager, som var 

fremlagt i voldgiftssagen. Tegningerne fra 

Dørflinger er mere eller mindre  identiske, 

men der var forskelle. De kviste, som frem-

går af Gånsagers tegninger, havde således 

mere svaj på siderne. De kviste, der frem-

går af tegningerne, kan isoleres, fordi der 

er gjort plads hertil på siderne. På Therese 

Hays Thøgersens foto af en »Rømø-kvist« 

af den gamle type er der derimod ikke 

plads til isolering. Han sagde til hende, at 

han ikke ville have noget med sådan en 

kvist at gøre, men at han kunne henvise til 

JPA, der kunne lave denne type kvist. Han 

sagde også til Therese Hays Thøgersen, at 

den kvist, hun ønskede, var forskellig fra 

dem på tegningerne, og at kvistene ville 

blive ulovlige. Han monterede kvistene i 

samarbejde med tækkemanden. De er ikke 

isoleret på nogen måde. Han er ret overbe-

vist om, at han har udtrykt sin afvisning 

skriftligt, men han kan ikke huske det. Han 

fik bilag 10 med påtegning og stempel fra 

Wendicke efter at have ringet til ham i an-

ledning af tvisten. 

Wendicke lovede i samtalen at bekræfte, at 

Therese Hays Thøgersen havde bestilt kvi-

stene direkte hos Wendicke. Det var Wen-

dicke selv, der valgte at bekræfte dette 

som sket ved bilag 10. Projektændringerne, 

herunder hanebåndsopbygning og varm 

skunk, er vedtaget på byggemøder, som 

Therese Hays Thøgersen ledede. Han fore-

slog den varme skunk, fordi han fik at vide, 

at der skulle lægges rør i skunken. Han har 

ikke haft noget at gøre med gennembryd-

ning af membranen. Han har nok fået teg-

ninger fra Dørflinger ved mailen af 29. ja-

nuar 2007, men kunne selv ikke åbne dem, 

hvorfor han uden at se tegningerne mailede 

dem videre til spærfabrikken og elementfa-

brikken. Han skulle således ikke selv bruge 

tegningerne, idet han allerede havde fået 

tegninger fra Therese Hays Thøgersen. Han 

har leveret vinduerne på pladsen, og The-

rese har så ladet dem fragte til JPA. Han 

var ikke den eneste tømrer/snedker på 

pladsen. Han mener, at tækkemanden nok 

burde have isoleret kvistene. 

 

Stephan Wendicke har forklaret, at han la-

vede kviste til Therese Hays Thøgersens 

hus. Det var Lars Paulsen, der formidlede 

kontakten, men Therese bestilte kvistene. 

Størrelsen på kvistene fulgte af de vinduer, 

der blev leveret, og de blev i øvrigt efter 
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ønske fremstillet som en såkaldt Leseberg-

kvist, der er arkitekttegnet. Therese Hays 

  

Thøgersen valgte materialet til beklædnin-

gen. Han har ikke i øvrigt talt med nogen 

om de kviste. Foreholdt sin mail af 27. ja-

nuar 2010 har han forklaret, at isolering 

skal ske indefra, da kvisten sidder uden på 

taget. Selve kvisten er aldrig med i isolerin-

gen. Man kan således ikke isolere rundt om 

kvisten, men nok langs den. Foreholdt bilag 

10 har han forklaret, at han har påført 

stempel og håndskrift. Det skete måske 

hen mod november 2011. Han gjorde det, 

fordi man manglede bevis for, at det var 

Therese Hays Thøgersen, der bestilte kvi-

stene og valgte materialet. Lars Paulsen 

havde således ringet og fortalt ham, at The-

rese havde sagt, at hun ikke havde bestilt 

de kviste. Han skrev det, som det faktisk 

var sket. Senere kom Therese på besøg på 

værkstedet. Hun sendte så et referat af de-

res samtale, som hun ville have ham til at 

bekræfte. Han svarede med en mail af 11. 

november 2011. Her skrev han, at det var 

Therese Hays Thøgersen, der havde bestilt 

kvistene, og det var det altså også. Han har 

ikke talt med nogen om isolering. Han blev 

blot spurgt, om han kunne lave Leseberg-

kviste. De kan ikke isoleres, hvis de skal se 

sådan ud. Man sætter dem op og isolerer så 

godt, som man kan. Han var på ejendom-

men, men kunne ikke se noget, idet be-

klædningen ikke var taget af. Han har lavet 

mange af den slags kviste. 

 

Per Helwigh har forklaret, at han har været 

ansat i Voldgiftsnævnet for bygge- og an-

lægsvirksomhed (Vba) siden 1980, fra 1998 

som sekretariatschef og fra 2013 som chef-

konsulent. Han har været beskæftiget med 

sagen. Man har i hvert fald siden 1920'erne 

haft bestemmelser om anvendelse af fag-

lige enevoldgiftsmænd. Det er efter den 

gældende praksis møntet på sager under 5-

600.000 kr., der ikke er komplicerede. Der 

medvirker i disse sager en sekretær, der er 

jurist. Han var juridisk sekretær i den på-

gældende voldgiftssag. Sådanne sager for-

handles som andre voldgiftssager. Inden 

mødet vil den juridiske sekretær og vold-

giftsmanden sammen afklare forhandlin-

gens forløb. Det er således ofte den juridi-

ske sekretær, der i mødet giver ordet til de 

agerende. Sekretærens opgave er i øvrigt 

at referere forhandlingens forløb. Man skal 

være i huset i ca. 4-5 år og have deltaget 

som »føl« i 2-3 enedommersager, før man 

kan medvirke som juridisk sekretær i ened-

ommersager. De faglige enedommere skal 

være fagligt kompetente i forhold til den 

konkrete sag og gennem erhvervserfaring 

have kendskab til entrepriserettens grund-

læggende regler samt have medvirket i et 

passende antal 3-dommersager. Behov for 

specielle kompetencer kan dog nødvendig-

gøre en vis fravigelse. Kim Christiansen 

havde inden den pågældende sag deltaget 

som voldgiftsdommer i 12 sager, herunder 

2 enedommersager. Opstår der retlige 

tvivlsspørgsmål, kan man som faglig ened-

ommer rådføre sig med præsidiets for-

mand. Visse mere tekniske spørgsmål kan 

drøftes med sekretæren. Ca. en tredjedel af 

det samlede antal enedommersager ved 

Vba er med faglige dommere. Fra 2010 til 

2013 er antallet af sager med faglige ened-

ommere faldet fra ca. 90 til 40 årligt. Tallet 

i 2014 er 38 sager. Han husker ikke noget 

specielt fra den pågældende sag. 

Fejlen i renteberegningen blev ikke oprin-

deligt bemærket. Der mangler formentlig 

en dato et sted i påstanden. Det er ikke 

usædvanligt, at det rentebærende beløb går 

op og ned. Sekretæren laver ofte udkast til 

kendelsen, således som han også gjorde i 

den pågældende sag. Sekretæren noterer 

derfor under samtale med enedommeren 

efter forhandlingens slutning voldgiftdom-

merens synspunkter. Han mindes ikke til-

fælde, hvor han har ment, at en afgørelse 

ikke har holdt sig inden for gældende ret. 

Der er tale om en dialog, idet sekretæren 

skal forstå, hvad kendelsen skal gå ud fra. 
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Sekretæren sender så et udkast til vold-

giftsdommeren, der eventuelt foretager ret-

telser. Der står nok ikke noget i reglerne 

om sekretærens rolle i sager med enevold-

giftdommere. Ordningen er udviklet i prak-

sis. 

 

Kim Christiansen har forklaret, at han er 

uddannet bygningssnedker og arkitekt fra 

arkitektskolen i Aarhus. Han havde før den 

pågældende sag nok været enevoldgifts-

dommer mere end 10 gange og faglig dom-

mer måske 30 gange i flerdommersager. I 

enedommersager mødes han normalt med 

sekretæren et kvarter før forhandlingens 

begyndelse, hvor man aftaler det praktiske. 

Per Helwighs opgave som juridisk sekretær 

er at være sekretær for ham. Sekretæren 

kalder folk ind og tager notater. Også ene-

voldgiftsdommeren tager notater. Han ser 

ikke sekretærens notater. Når parterne er 

gået, opsummerer han sine synspunkter og 

argumenter. Han kan drøfte juridiske 

spørgsmål med sekretæren, hvis der er no-

get at være i tvivl om. Det husker han ikke, 

at der skulle have været i den pågældende 

sag. Han sender bagefter oplæg til sekre-

tæren, som stiller det rigtigt op, pudser det 

af og 

  

fuldstændiggør et udkast til kendelse. Nogle 

gange kan man aftale på stedet, hvad der 

skal stå. Hvis parterne forklarer forskelligt i 

en sag, bruger han sin dømmekraft, ud fra 

hvordan det normalt foregår og sagens bi-

lag. I 2007 skulle kviste isoleres, men der 

kunne ske fravigelse ud fra en samlet var-

metabsramme. Sagens bilag 10 er nok om-

talt i kendelsen, fordi der var en tvist ved-

rørende kvistene. Han vil mene, at skøns-

mandens svar på spørgsmål 16 med hensyn 

til andel af en udbedringsudgift kan have 

sammenhæng med det andet afsnit i be-

svarelsen. Som han husker det, var der 

ikke noget galt med membranen, før den 

blev perforeret af nogle entreprenører. 

Skønsmandens fordeling er udtryk for, at 

der er tale om fagentreprise, hvor hver en-

treprenør hæfter for egne arbejder. Man så 

på forskellige sæt tegninger, herunder med 

kold og varm skunk. Han erindrer ikke nær-

mere andre projektændringer. 

Skønsmanden blev afhjemlet. Han husker 

ikke, hvorfor skønsmandens forklaring ikke 

er gengivet. Han kan af kendelsen se kon-

klusionen med hensyn til tvisten om, hvor-

vidt der var taget forbehold vedrørende iso-

leringen, men han husker ikke overvejel-

serne nærmere nu. Det må være lagt til 

grund, at der var tale om en bygherreleve-

rance. 

Han kan ikke genkende brevet af 30. januar 

2012 fra voldgiftsnævnet. Han vil være ked 

af at udtale sig om juridiske aspekter, her-

under med hensyn til bevisbyrde. Han hu-

sker ikke nu nærmere om rentepåstanden 

og kendelsens rentebestemmelse, men be-

regning mv. vedrørende renter varetages af 

sekretariatet. Man taler med sekretæren 

om sagsomkostninger. Han kan ikke vold-

giftslovens bestemmelser udenad. Han kan 

ikke nu på stående fod udtale sig om, på 

hvilket grundlag sagen skulle afgøres. 

 

Procedure 

Parterne og Vba har i det væsentlige genta-

get deres anbringender for byretten og har 

procederet i overensstemmelse hermed. 

 

Therese Hays Thøgersen har nærmere an-

ført, at voldgiftskendelsen skal tilsidesættes 

efter voldgiftslovens § 37, stk. 1, nr. 2, litra 

d, fordi sagen er behandlet af en faglig ene-

dommer. 

 

Efter lovens § 28 skulle voldgiftssagen af-

gøres efter gældende ret. Det strider derfor 

mod voldgiftsloven at anvende en voldsgift-

dommer, der ikke er jurist. 
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Praksis med enevoldgiftsdommere er såle-

des fra før loven af 2005, hvor voldgiftssa-

ger uden parternes vedtagelse heraf kunne 

afgøres efter billighed, og denne praksis 

skulle have været revideret ved 2005-lo-

vens ikrafttræden. 

 

AB 92 § 47, stk. 6, fastlægger ikke, om en 

enevoldgiftsdommer kan være en ikke-ju-

rist. Der er imidlertid ikke hjemmel til i 

Vba's statut § 5, stk. 3, at bestemme, at en 

enedommer i reglen skal være en faglig 

dommer. Der er heller ikke hjemmel til at 

anvende juridiske sekretærer. I Vba's Reg-

ler for voldgiftsbehandling er nu indsat en 

tilføjelse i § 5, stk. 3, om ændring fra ened-

ommerbehandling til flerdommerbehand-

ling. 

 

Enedommerbehandling med faglige dom-

mere, herunder de senere års stigende an-

vendelse heraf, kritiseres i retsteorien som 

betænkelig ud fra retssikkerhedssynspunk-

ter. Voldgiftsinstituttet arbejder da også ef-

ter en anden regel end Vba, jf. Voldgiftsin-

stituttets regler, §§ 15-16 og § 22, hvoref-

ter en enedommer skal være.  

 

Sagen er således behandlet af en voldgift-

dommer uden tilstrækkelig evne til at 

træffe afgørelse efter gældende ret. Ord-

ningen med bistand af en juridisk sekretær 

er uhjemlet og betænkelig. Gennemførelse 

af supplerende skønsforretning uden delta-

gelse fra den ene parts side, den meget 

sene fremkomst af den supplerende skøns-

erklæring samt voldgiftsrettens afvisning af 

udsættelse af den mundtlige forhandling er 

i strid med kontradiktionsprincippet. Vold-

giftsretten har i strid med indklagedes på-

stand om frifindelse ikke taget stilling til 

rentepåstanden. Skønsmandens forklaring 

for voldgiftsretten er ikke gengivet i kendel-

sen. Omkostningsafgørelsen er i strid med 

Vba's Regler for voldgiftsbehandling § 33 

truffet af den juridiske sekretær. Voldgifts-

dommeren kan heller ikke antages at have 

truffet afgørelsen af 30. januar 2012 om af-

visning af genoptagelse af voldgiftssagen. 

 

Hertil kommer, at afgørelsen er materielt 

forkert. Lars Paulsen har ikke oplyst over 

for voldgiftsretten at have haft Dørflingers 

tegninger. Bilag 10 er fremlagt uden oplys-

ning om, at påtegningen var efterfølgende. 

Det er på den baggrund fejlagtigt lagt til 

grund, at kvisten ikke kan isoleres. Bevis-

byrderegler er anvendt fejlagtigt af vold-

giftsretten. Lars Paulsen har et professions-

ansvar for ikke at have sagt fra med hen-

syn til den pågældende type kvist. Vold-

giftsrettens afgørelse er i strid med skøns-

mandens besvarelse af spørgsmål 16. Mem-

branen skulle have fulgt isoleringen. Isole-

ringen er endvidere lagt for tæt på stråta-

get. Det bør ved vurderingen tillægges be-

tydning, at Vba har status af en quasi-legal 

voldgiftsret. 

 

Der bør ikke tillægges biintervenienten 

sagsomkostninger. 

 

Skriver Tønder har nærmere anført, at 

voldgiftskendelsen ikke kan prøves materi-

elt af landsretten. Parterne har med advo-

katbistand været indforstået med behand-

ling ved faglig enedommer. Vurderingen af 

de af appellanten rejste spørgsmål skal ske 

i lyset heraf. Der er ikke grundlag for at an-

tage, at der er begået væsentlige formelle 

eller materielle fejl ved voldgiftsrettens 

sagsbehandling eller kendelse. Der er heller 

ikke grundlag for at anse voldgiftdommeren 

for at mangle tilstrækkeligt retligt kend-

skab. Det er i overensstemmelse med for-

handlingsprincippet, at voldgiftsretten har 

truffet afgørelse om renter som sket, og 

den påberåbte fejl i rentepåstanden blev 

heller ikke påberåbt ved anmodningen om 

genoptagelse. Therese Hays Thøgersen og 
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hendes advokat valgte selv at udeblive fra 

den supplerende skønsforretning. 

 

Vba har tilsluttet sig Skriver Tønders syns-

punkter og nærmere anført, at voldgiftslo-

ven ikke indeholder noget forbud mod ene-

voldgiftsdommere, herunder faglige dom-

mere. Ordningen med juridiske sekretærer 

er heller ikke i strid med loven. Voldgifts-

dommeren kan søge råd om retlige forhold 

hos sekretæren eller formanden for Vba's 

præsidium. De typiske enedommersager 

rummer ikke indviklede juridiske spørgs-

mål, og tekniske forhold er normalt kerne-

punktet. Parterne bestemmer selv, om der 

skal deltage en juridisk dommer. Voldgifts-

dommeren har været kompetent til at af-

gøre sagen. Der er ikke påvist formelle eller 

materielle fejl ved sagens behandling eller 

afgørelse, heller ikke med hensyn til bevis-

byrderegler. Der bør tillægges Vba som bi-

intervenient omkostninger efter retsplejelo-

vens § 252, stk. 4. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Der er ikke i det af appellanten anførte 

grundlag for at anse anvendelsen af en fag-

lig enevoldgiftsdommer med parternes 

samtykke i den foreliggende sag for at 

være i strid med voldgiftsloven. Det er hel-

ler ikke i strid med voldgiftsloven, at der 

har medvirket en juridisk sekretær. 

 

Der er endvidere ikke påvist grundlag for at 

anse voldgiftsdommeren for ikke at have 

besiddet tilstrækkelige kompetencer til at 

behandle den pågældende sag. 

 

Voldgiftskendelsen kan derfor ikke tilside-

sættes efter voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 

1, litra d, som følge af voldgiftsrettens sam-

mensætning. 

 

Der er endvidere ikke påvist sådanne fejl 

ved voldgiftssagens behandling, at denne 

kan anses for stridende mod loven, jf. vold-

giftslovens § 37, stk. 2, nr. 1, litra d. 

  

Der er endelig ikke påvist sådanne fejl ved 

voldgiftsrettens kendelse, at denne kan an-

ses for åbenbart uforenelig med landets 

retsorden, jf. voldgiftslovens § 37, stk. 2, 

nr. 2, litra b. 

 

Det bemærkes herved, at der ikke er 

grundlag for at antage, at voldgiftsretten 

ikke har afgjort sagen på grundlag af par-

ternes synspunkter og bevisførelsen, og 

herunder har afgjort sagens bevismæssige 

og retlige spørgsmål. 

 

Med hensyn til kendelsens rentebestem-

melse bemærkes, at der ikke for voldgifts-

retten var gjort særskilt indsigelse mod 

rentepåstanden. 

Der er ikke grundlag for at antage, at om-

kostningsafgørelsen ikke er truffet af vold-

giftsretten.  

Landsretten stadfæster derfor dommen. 

 

Landsretten har herved lagt vægt på sa-

gens karakter og omfang. 
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Rådgiver ansvarlig for at anvende det underleverandør advarede imod 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.47.1 

Som gengivet i TBB2021.1319 / Sag nr. C-15470 

Bygherre BH (advokat Kristian Skovgaard 

Larsen) mod Totalrådgiver TR (advokat 

Casper Kowalczyk) 

Voldgiftsnævnet 

1. Indledning 

Mellem bygherre BH, herefter BH, og total-

rådgiver TR, herefter TR, er der opstået en 

tvist vedrørende mangler ved ventilations-

anlægget installeret i [en multihal]. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ned-

sat en voldgiftsret i henhold til »Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og an-

lægsvirksomhed« bestående af akademiin-

geniør Jesper Lindgreen, civilingeniør Jens 

Wichmand Jørgensen og landsdommer Hen-

rik Gunst Andersen, med sidstnævnte som 

formand. 

2. Påstande og hovedforhandling 

Klageren (BH) har nedlagt påstand om, at 

indklagede (TR) skal betale BH 

2.679.994,55 kr. ekskl. moms med tillæg af 

procesrente fra klageskriftets indlevering og 

til betaling sker, subsidiært et mindre beløb 

efter voldgiftsrettens skøn. 

Indklagede (TR) har nedlagt påstand om 

frifindelse. I påstanden er indeholdt subsi-

diær modifikation om betaling af et af vold-

giftsretten fastsat mindre beløb end påstået 

af BH. 

Hovedforhandling har fundet sted den 16. 

august 2021 i Voldgiftsnævnets lokaler, Ve-

sterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

… (BH), … (TR), … (FE A/S), … (TR), … (UR 

Ltd., London) og … (fra et rådgiverfirma) 

har afgivet forklaring under hovedforhand-

lingen. Endvidere blev skønsmand Lars 

Lindgaard afhjemlet. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og proceduren og 

alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

3. Sagsfremstilling 

TR var antaget af BH til som totalrådgiver 

med det engelske ingeniørfirma UR som un-

derrådgiver at udarbejde hoved- og detail-

projekt for ventilationsanlægget i [en multi-

hal]. Aftalen mellem BH og TR angiver, at 

ABR 89 og DANSKE ARK og FRI’s ydelses-

beskrivelse 2009 for Byggeri og Planlæg-

ning er gældende. 

Udførelsen af ventilationsentreprisen blev 

tildelt fagentreprenør FE A/S, og der er 

mellem BH og FE A/S indgået en fagentre-

prisekontrakt med bestemmelse om, at AB 

92 med visse ændringer og tilføjelser er 

gældende. FE A/S påtog sig forpligtigelsen 

til at foretage projektering med dimensio-

nering af ventilationsanlægget i henhold til 

tegninger, bygningsmodeller og beskrivel-

sen. Dette var uddybet i en bestemmelse i 

arbejdsbeskrivelsen for ventilationsentrepri-

sen, hvor følgende var anført: 

»2.3 Projektering 

… 

Arbejdet omfatter dimensionering af det 

samlede ventilationsanlæg, herunder …ar-

maturer … i henhold til tegninger, byg-

ningsmodeller og beskrivelser. 

… 

Ventilationsarmaturer 

Entreprenøren skal bestemme fabrikat og 

type på ovennævnte bygningsdele, således 

at krav til maks./min. Kastelænger, spred-
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ningsmønstre, støjforhold opnås, … Armatu-

rer dimensioneres af leverandøren på en-

treprenørens opfordring.« 

Af bygningsdelsbeskrivelsen fremgår om ar-

maturer følgende: 

»4.7. Projektering 

Armaturer dimensioneres af leverandøren 

på ventilationsentreprenørens opfordring. 

Angivne armaturstørrelser er vejledende. 

Entreprenøren skal foretage endelige lydbe-

regninger og dimensionere de enkelte ar-

maturer, samt dokumentere at stillede krav 

til lydtryk og hastigheder i opholdszonen er 

overholdt. 

… 

Luftstrømme er angivet i gældende version 

af »Mechanical and Public Health Schedu-

les«. Afsnit 1.10«. 

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resul-

tat 

Det var TR, der udarbejdede hovedprojekt 

og udbudsmateriale for de forskellige fa-

gentrepriser og herunder ventilationsentre-

prisen. UR, der er et engelsk rådgivnings-

firma, blev antaget som underrådgiver på 

ventilationsdelen. 

FE blev antaget til at udføre ventilationsen-

treprisen, hvilket indebar en forpligtigelse 

til at foretage en projektering af anlægget i 

henhold til tegninger, bygningsmodeller og 

beskrivelser. 

I arbejdsbeskrivelsen for ventilationsarbej-

der var det anført, at anlægget skulle udfø-

res med 8 aggregater til indblæsning i bow-

len gennem et kanalsystem ophængt i ta-

get, således at der dannes en ringkanal 

rundt om bowlen. Kanalerne skulle forsynes 

med dyseindblæsning. 

Af beskrivelsen af projektering fremgik, at 

armaturerne skulle dimensioneres af leve-

randøren på FE’s opfordring. De armatur-

størrelser, der var angivet i projektet, var 

vejledende, og FE skulle foretage endelige 

lydberegninger og dimensionere de enkelte 

armaturer, samt dokumentere, at stillede 

krav til lydtryk og hastigheder i opholdszo-

nen var opfyldt. Det fremgik endvidere, at 

indblæsning af luft skulle ske gennem 112 

dyser med en diameter på 400 mm. Der 

skulle anvendes dyser af typen »Long 

Throw Nozzle Diffuser« med specifikatio-

nerne »Jet Nozzle 400 diameter: 400Ø«. 

FE blev frarådet anvendelse af den be-

skrevne type dyser af UL A/S, der var un-

derleverandør til FE med bemærkning om, 

at »Med 16 meter fra dyse til publikum, 

spuler vi dem jo ned af bænken«. FE tilken-

degav over for BH’s byggeledelse og BH-R, 

der var rådgiver for BH, at der ikke var no-

gen dansk leverandør, der kunne løse opga-

ven, og anførte, at »tryk- og kaste-længde 

bliver meget voldsom«. 

UR oplyste på forespørgsel fra BH-R, at der 

var påtænkt anvendelse af dyser fra den ty-

ske fabrik fa. S. Fa. S oplyste over for UL 

A/S, at den påtænkte dyse ikke kunne an-

befales. Endvidere fremgik det, at der var 

få tests af dysetypen, hvor den var anvendt 

i udførte projekter, der viste, at luftha-

stigheden efter 16 meter var langt over de 

0,2 m/sec., som var beskrevet i projektet. 

Fa. S’ oplysning blev videregivet til BH’s 

byggeledelse, BH-R og TR. 

Af et notat udarbejdet af BH-R dateret 19. 

december 2016 fremgår, hvad der er note-

ret om ventilationsentreprisen i byggeperio-

den. Notatet indeholder optegnelser fra den 

8. juli 2015, 7. august 2015 og 25. august 

2015. Det fremgår blandt andet af nota-

terne, at TR den 8. juni 2015 sendte en fo-

respørgsel til UR om anvendelsen af dysen 

fra fa. S, da der var sket ændringer i stål-

konstruktionen til taget, hvilket ændrede 

forholdene ved dyserne. 

Der blev den 9. juni 2015 afholdt et møde, 

hvor UR fastholdt valget af den foreslåede 

dyse, men anbefalede tilføjelse af spjæld, 

således at luftstrømmen kunne reguleres, 
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samt udførelse af en fornyet CFD-bereg-

ning. 

FE sendte den 7. juli 2015 et projektnotat 

nr. 18 med angivelse af »placering af dyser 

i forhold til … projekt« til endelig godken-

delse hos BH’s byggeledelse og BH-R. 

Projektet var med anvendelse af 110 dyser 

af den type dyse, som UR forudsatte an-

vendt. 

Den 9. juli 2015 var der et møde med del-

tagelse af UR, hvor det blev besluttet at an-

vende dysen fra fa. S med den ændring, at 

dysen skulle kunne reguleres. Efter mødet 

fik BH oplyst en tillægspris på 427.000 kr. 

og det er noteret det 7. august 2015, at 

løsningen skulle undgås, og at spjæld skulle 

indgå. 

UR blev af TR anmodet om svar på en 

række spørgsmål den 21. august 2015. I 

besvarelsen af anmodningen anførte UR 

den 21. august 2015 i relation til spørgsmål 

om udførelse af opdateret CFD/air Nozzles 

in Bowl ordet »confirmed«. 

Af et notat fra den 25. august 2015 frem-

går, at BH-R havde modtaget CFD-rapport, 

og at UR mundtligt havde meddelt, at »con-

ditions are in order«, og at denne konklu-

sion var modtaget skriftligt den 24. august 

2015. Notatet indeholder en bemærkning 

om, at der i mødet den 9. juli var truffet 

beslutning om, at dyserne skulle være ju-

sterbare benævnt som »flexible eyes«, og 

at denne beslutning ikke længere var gæl-

dende. 

I den af UR udarbejdede »Bowl CFD Up-

date«, der er dateret 28. august 2015 an-

befales det, at dyserne monteres i nærmere 

angivne vinkler. Der er i UR »Bowl CFD Up-

date« en grafisk fremstilling, men der er 

ikke en dertil hørende tekst, der angiver, 

hvad der søges dokumenteret med illustra-

tionen. Det må ud fra dokumentets øvrige 

illustrationer antages, at det er luftstrøm-

menes hastigheder i bowlen, der søges vist. 

Der er ingen angivelse af, hvilke værdier de 

anvendte farver i grafikken angiver. 

Efter at [hallen] var taget i brug primo 

2017, modtog BH efter det oplyste klager 

fra publikum over trækgener under arran-

gementer i [hallen]. 

Det er anført i en udtalelse af 9. januar 

2018 fra [et rådgiverfirma], at der ved en 

fyldt bowl er konstateret trækgener på til-

skuerrækkerne, hvis anlægget kører med 

mere end ca. 40 % luftmængde i forhold til 

anlæggets maksimale kapacitet, hvilket 

skal sammenholdes med, at det antages, at 

en god luftkvalitet ved 16.000 publikummer 

krævet drift med minimum 70 % luft-

mængde. Trækgenerne er dokumenteret 

ved målinger i en tom [hal], hvor det blev 

konstateret, at en acceptabel lufthastighed 

kunne opnås, hvis anlægget kørte med ca. 

30 % luftmængde. 

Skønsmanden har vurderet, at anlægget 

kan leve op til de krævede værdier for hen-

holdsvis sommer/vinter drift og ved isarran-

gementer, men at det vil indebære risiko 

for trækgener for tilskuerne i området af 

hallen. Årsagen hertil er indblæsningsprin-

cippet, herunder armaturvalg for indblæs-

ning. 

Voldgiftsretten lægger til grund, at anlæg-

get er mangelfuldt af den grund, som anført 

af skønsmanden. 

Voldgiftsretten lægger til grund, at FE adva-

rede TR mod anvendelse af den dyse, som 

var foreslået af UR, på baggrund af produ-

centens oplysninger om dysens anvendelig-

hed. 

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for 

at fastslå som påstået af TR, at BH fra-

valgte justerbare dyser trods rådgivning fra 

TR om, at det var nødvendigt at afholde 

merudgiften hertil. Der er herved navnlig 

lagt vægt på notatet om beslutningen, som 

blev truffet den 25. august 2015. De under 
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hovedforhandlingen afgivne forklaringer gi-

ver således ikke grundlag for en anden vur-

dering. 

Det bemærkes, at TR’s synspunkt om auto-

justerbare dyser ikke var et emne, som ind-

gik i overvejelserne om udførelsen af venti-

lationsanlægget, men at sådanne dyser ef-

ter skønsmandens vurdering kunne have 

været anvendt for at reducere risikoen for 

trækgener. Skønsmanden har under hoved-

forhandlingen om »flexible eyes« udtalt, at 

han er i tvivl om, hvad det begreb dækker 

over, bortset fra at der formentlig menes, 

at noget kan reguleres. 

Da TR valgte at fastholde valget af den 

dyse, som FE havde reservationer over for, 

findes TR ansvarlig for manglerne ved det 

ventilationsanlæg, som FE har monteret på 

grundlag af TR’s anvisninger. Da FE udtryk-

keligt frarådede valget af dyserne, er der 

ikke grundlag for en fordeling af ansvaret 

herfor som påstået af TR, uanset FE’s for-

pligtigelse til at projektere anlægget. 

Voldgiftsretten lægger skønsmandens vur-

dering, hvorefter den valgte udbedringsløs-

ning med anvendelse af en poseløsning er 

hensigtsmæssig, til grund. Udgiften til ud-

bedring findes tilstrækkeligt dokumenteret 

af BH, idet voldgiftsretten lægger til grund, 

at det har været tabsbegrænsende, at ar-

bejderne blev udført i mindre etaper af hen-

syn til afviklingen af arrangementer i bow-

len, selv om det var forbundet med merom-

kostninger til ventilationsentreprenøren. 

Det anførte kan begrunde den beløbsmæs-

sige forskel i forhold til skønsmandens vur-

dering, der lyder på 2.400.000 kr., hvortil 

kommer at skønsmandens vurdering beror 

på et skøn. 

BH’s påstand tages derfor til følge. 

Efter sagens forløb og udfald skal TR til BH i 

sagsomkostninger til dækning af udgiften til 

advokatbistand betale 225.000 kr. ekskl. 

moms. TR skal endvidere betale 75.000 kr. 

til BH til dækning af afholdte udgifter til 

skønsomkostninger. TR afholder endeligt 

det foreløbigt udlagte honorar til skønsman-

den for afhjemling. Omkostningerne forbun-

det med voldgiftsretten behandling af sagen 

betales af TR efter opgørelse og påkrav fra 

Voldgiftsnævnet. 

Voldgiftsretten antager således, at den om-

stændighed, at BH kan begrænse sit drifts-

tab - som i medfør af ABR 89 pkt. 6.2.4 

ikke ville kunne gøres gældende mod TR - 

kan føre til, at BH får tilkendt højere udbed-

ringsomkostninger, end hvis udbedring blev 

gennemført uden hensyntagen til størrelsen 

af BH’s driftstab. Antagelsen kan næppe 

være rigtig. Af kendelsen er det dog ikke 

muligt at se, i hvilket omfang der fra TR’s 

side er blevet procederet på »skyggevirk-

ningen« af ansvarsfraskrivelsen vedrørende 

indirekte tab (dvs. at et indirekte tab ikke 

kan omdannes til et direkte tab, der kan 

kræves erstattet). 
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Privat bygherre frifundet for skader på naboejendom 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.48.1 

Som gengivet i U.2017.1048 

(Lars E. Andersen, Stig Glent-Madsen, Mads 

Krarup (kst.)).Haldis Pedersen og Peter An-

dersen (adv. Jakob Nielsen, Aarhus) mod 

Dorrit Storm og Mads Nissen (adv. Thomas 

Schioldan Sørensen, Aarhus) og Dorrit 

Storm og Mads Nissen (adv. Thomas 

Schioldan Sørensen, Aarhus) mod Concor-

dia Forsikring A/S (adv. Laura Kragh, Kbh.). 

 

Byretten 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Hovedsagen drejer sig om, hvorvidt der i 

forbindelse med sagsøgtes opførelse af et 

hus er sket skader på sagsøgerens hus. I 

bekræftende fald skal der tages stilling til, 

om sagsøgte som bygherre er ansvarlig for 

disse skader, samt erstatningskravets stør-

relse. 

 

Adcitationssagen drejer sig om, hvorvidt 

adciterede, som havde tegnet forsikring for 

en nu konkursramt entreprenør, der udførte 

arbejde på huset, skal friholde adcitanten 

for sagsøgerens eventuelle krav. 

 

Sagsøgerne, Haldis Pedersen og Peter An-

dersen, har i BS 10-2439/2012 nedlagt på-

stand om, at de sagsøgte, Mads Nissen og 

Dorrit Storm, skal betale 396.016,51 kr. 

med tillæg af sædvanlig procesrente fra sa-

gens anlæg, og indtil betaling sker. 

 

Mads Nissen og Dorrit Storm har påstået 

frifindelse. 

Adcitanterne, Mads Nissen og Dorrit Storm, 

har i BS nr. 10-1020/2013, nedlagt påstand 

om, at adciterede, Concordia Forsikring 

A/S, tilpligtes at friholde Mads Nissen og 

Dorrit Storm for ethvert krav, som de bliver 

dømt til at betale til Haldis Pedersen og Pe-

ter Andersen i retssagen anlagt under BS 

10-2439/2012 ved Retten i Aarhus, dog 

med  fradrag af en selvrisiko på 11.431 kr. 

 

Concordia Forsikring A/S (herefter Concor-

dia) har påstået frifindelse. Hovedsagen, BS 

10-2439/2012, er anlagt den 13. november 

2012. 

Adcitationssagen, BS nr. 10-1020/2013, er 

anlagt den 8. maj 2013. 

  

Oplysningerne i sagen 

I december 2010 indgik Mads Nissen og 

Dorrit Storm en hovedentrepriseaftale med 

Mågevejens Murer- og Tømrerforretning 

A/S (herefter MMT) om opførelse af et by-

hus på adressen Skt. Anna Gade 24, 8000 

Aarhus C. MMT skulle udføre beton-, murer- 

og tømrerarbejdet. I løbet af januar og fe-

bruar 2011 blev den eksisterende ejendom 

nedrevet. Derefter blev der foretaget ud-

gravning og understøbning af den fælles 

gavl ind til naboejendommen på Ole Rø-

mers Gade 60, som var ejet af Haldis Pe-

dersen og Peter Andersen. 

 

Af en mail af 1. februar 2011 fra ingeniør 

Ryan Hald til Mads Nissen fremgår bl.a., at 

han har foretaget besigtigelse af bygge-

pladsen. Ryan Hald fremkom endvidere 

med anvisning om, hvorledes den fælles 

mur kunne stabiliseres med murankre. Mai-

len blev samme dag videresendt til Preben 

Geer, der var ansat ved MMT. MMT foretog 

herefter stabilisering af muren, bl.a. ved 

opsætning af støttepæle, der var forankret i 

muren. 
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Af en tidsplan for byggeriet udarbejdet af 

MMT fremgår, at nedbrydningen blev afslut-

tet den 11. februar 2011. Den 

18. februar 2011 forelå der svar på jordprø-

ver, og den 22. februar påbegyndte man 

udgravning af kælder ekskl. gavl. I perio-

den fra den 25. februar 2011 til den 1. 

marts 2011 skete der etapevis udgravning 

og understøbning af gavlen. 

 

I forbindelse med understøbningen udarbej-

dede firmaet 4AP et geoteknisk notat af 17. 

marts 2011. Af notatet fremgår bl.a., at 

forudsætningerne for, at projektet kan gen-

nemføres i kategori 1, er til stede. 

 

Den 6. marts 2011 mailede Peter Andersen 

til Mads Nissen og oplyste, at ejendommen 

på Ole Rømers Gade 60 var blevet påført 

skader i forbindelse med nedrivningen ejen-

dommen på Skt. Anna Gade 24. Samme 

dag svarede Mads Nissen, at han havde 

hørt fra entreprenøren, at den fælles mur 

havde givet sig, og at han ville kontakte sit 

forsikringsselskab i den kommende uge 

med henblik på at få skaderne besigtiget og 

udbedret. 

 

Der har været fremlagt fotos af ejendom-

men på Ole Rømers Gade 60 optaget før og 

efter understøbningen, ligesom der har væ-

ret fremlagt fotos af byggepladsen. Par-

terne er enige om, at der er opstået yderli-

gere skader på ejendommen i tidsmæssig 

forbindelse med arbejderne, men de er 

uenige om, hvad årsagen til disse er, her-

under om de er forårsaget af arbejderne. 

 

Der er foretaget isoleret bevisoptagelse, og 

der er udarbejdet skønserklæring af 18. juli 

2012. I erklæringen har skønsmanden be-

skrevet omfanget af skaderne og årsagen til 

disse. Denne erklæring, og de senere ind-

hentede erklæringer, gengives ikke i denne 

dom. 

 

Skønsmanden har anslået udgifterne til ud-

bedring til 150.000 kr. + moms. Skøns-

manden har vurderet, at det vil være muligt 

at bo i huset under udbedringsarbejderne, 

men det vil være til stor gene for beboerne. 

Generne kan begrænses, hvis udbedrings-

arbejderne udføres på en etage ad gangen. 

Dette vil medføre en meromkostning i stør-

relsesorden 40.000 kr. + moms. 

 

Haldis Pedersen og Peter Andersen indhen-

tede i efteråret dels et overslag på udbed-

ring af skaderne fra Bygge Compagniet 

Horsens, dels et tilbud fra Aarhus Murer & 

Tømrerforretning ApS. Herefter fik de ska-

derne udbedret. Haldis Pedersen og Peter 

Andersen har opgjort deres erstatningskrav 

således: 

 

Håndværkerudgifter 

 

Renoveringsarbejder inkl. facader

 396.711,61 

Udskiftning af faldstamme

 10.916,93 

Oprensning af kloak 1.275,00 

Profillister 753,80 

Maling 3.359,76 

Tapet 378,00 

Reparation af tag 6.046,20 

I alt 419.441,30 

Fradrag vedr. kviste -28.916,92 

Fradrag vedr. udveksling i køkken - 

2.636,00 
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Håndværkerudgifter i alt 387.888,38 

 

Øvrige udgifter 

 

Factum 2, bygherrerådgivning  

23.521,88 

Factum 2, bygherrerådgivning, skønsforret-

ning 3.187,50 

Voldgiftsnævnet 1.500,00 

Advokat, isoleret bevisoptagelse

 30.900,00 

Skønsmand, isoleret bevisoptagelse

 40.425,00 

Øvrige udgifter i alt 99.534,38 

 1050  

 

Reguleringer i replik: 

  

Flytning af inventar 18.750,00 

Reduktion vedr. facader - 97.656,25 

Maling af reparationer 25.000,00 

Fradrag stålbjælke - 43.750,00 

Diverse skader 6.250,00 

I alt - 91.406,25 

Tab herefter 396.016,51 

 

 

 

Haldis Pedersen og Peter Andersen har ef-

terfølgende solgt ejendommen med overta-

gelse 1. januar 2015 for 6,2 mio. kr. Der 

har været fremlagt salgsopstilling med bil-

leder, hvoraf det bl.a. ses, at væggene nu 

er malet hvide, og at buen i stuen er fjernet 

og erstattet af en stor åbning. 

 

Særligt vedrørende adcitationssagen 

Sagen er i overensstemmelse med forsik-

ringsaftalelovens § 95, stk. 1, anlagt mod 

Concordia i dennes egenskab af ansvarsfor-

sikringsselskab for MMT. MMT blev den 20. 

juni 2012 taget under rekonstruktion og ef-

terfølgende, den 

22. august 2012, under konkursbehandling. 

 

Til grund for forsikringsforholdet lå en po-

lice med ikrafttrædelse den 1. oktober 

2011. Risikoen var angivet som 

»Murer- og tømrerarbejde med udearbejde, 

samt bygge- og anlægsvirksomhed«. Af po-

licen fremgår bl.a. at der er en selvrisiko på 

11.431 kr. på enhver skade. Det fremgår 

endvidere, at forsikringen ikke omfatter 

»skade forårsaget af eller på bygning eller 

anlæg, når skaden skyldes fejl i projekt, 

tegninger, konditioner eller lignende udar-

bejdet af den sikrede« og »ansvar for 

driftstab, tidstab, avancetab eller andre in-

direkte tab«. Forsikringen dækker heller 

ikke 

»ansvar for skade eller tab, der hidrører fra 

fejl eller mangler i tegninger eller anvisnin-

ger udarbejdet af andre end den sikrede«. 

Forsikringen var tegnet gennem mæglerfir-

maet Willis I/S, og det fremgår af policen, 

at oplysninger afgivet af mægler er at side-

stille med oplysninger afgivet af forsikrings-

tageren, ligesom meddelelser mv. sendes 

gennem denne. 

 

Af forsikringsbetingelserne fremgår under 

erhvervsansvar, at forsikringen dækker sik-

redes erstatningsansvar for skade tilføjet 

personer eller ting under udøvelse af den i 

policen nævnte virksomhed, dog ikke an-

svar for skade på ting forårsaget ved den 
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sikredes udførelse af »jordarbejder, herun-

der jordboring, jordgrubning, nedramning 

eller optrækning af spunsvægge eller an-

det, nedbrydningsarbejder, grundvands-

sænkninger og andre grundvandsregulerin-

ger«. Det fremgår endvidere, at forsikrin-

gen dækker sikredes produktansvar for 

skade på person eller ting forvoldt af sikre-

des produkter eller ydelser, efter de er 

bragt i omsætning eller præsteret, dog ikke 

ansvar for skade på ting forårsaget af sikre-

des jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder 

mv. Forsikringen dækker skader, der er 

rejst mod sikrede i forsikringstiden. Erstat-

ningskrav, der er rejst mod sikrede i forsik-

ringstiden, men som anmeldes til selskabet 

mere end 3 måneder efter forsikringens op-

hør, dækkes ikke. 

 

Af en mæglerfuldmagt af 10. maj 2012 

fremgår bl.a., at MMT har udpeget Willis I/S 

som forsikringsmægler, og at Willis I/S bl.a. 

er bemyndiget til at indgå/opsige forsik-

ringsaftaler på MMT's vegne. Annullering af 

eksisterende forsikringer eller etablering af 

nye kræver dog MMT's forudgående accept. 

 

Dorrit Storm og Mads Nissen havde på bag-

grund af entreprisekontrakten, der ikke om-

fattede understøbning af den fælles gavl, 

tegnet entrepriseforsikring hos Tryg. Da 

Mads Nissen blev bekendt med, at der 

skulle foretages understøbning af den fæl-

les gavl rettede han ved mail af 23. februar 

2011 henvendelse til Tryg med anmodning 

om 

  

at foretage »det nødvendige« i den forbin-

delse. Det er oplyst, at der ikke blev ind-

gået aftale om udvidelse af entreprisefor-

sikringen, inden arbejdet gik i gang den 25. 

februar 2011, og at Tryg efterfølgende har 

afvist at dække skaderne. 

 

Forud for konkursen havde MMT overdraget 

aktiver og aktiviteter samt kontraktretlige 

forpligtelser til et nystiftet selskab, MMT 

A/S med binavnet Mågevejens Murer- og 

Tømrerforretning A/S (herefter ny MMT). 

 

Den 22. august 2012 rykkede Dorrit Storm 

og Mads Nissens advokat kurator i MMT for 

svar på, hvorledes det forholdt sig med 

»debitorskiftet«, og om MMT havde an-

meldt skaderne til sit forsikringsselskab. 

Den 31. august svarede kurator, at han 

ikke tror, at MMT har anmeldt skaden, men 

at han har videresendt mailen og bedt om 

bekræftelse herpå. Ved mail af 23. oktober 

2012 anmodede Dorrit Storm og Mads Nis-

sens advokat om at få oplyst, hvor MMT 

havde tegnet ansvarsforsikring, hvilket blev 

oplyst den 25. oktober 2012. Den 15. no-

vember 2012 anmeldte Dorrit Storm og 

Mads Nissens advokat skaden til Concordia, 

der ved mail af 20. november 2012 afviste 

dækning, idet forsikringen var opsagt pr. 

26. juni 2012, og skaden således ikke an-

meldt indenfor 3 måneder efter forsikrin-

gens ophør. 

 

Ved mail af 20. december 2012 til Dorrit 

Storm og Mads Nissens advokat oplyste ku-

rators kontor, at man havde fået oplyst for 

Concordia, at MMT's forsikringer var slettet 

den 26. juni 2012. Kontoret meddelte sam-

tidig, at dette ikke er sket med kurators/re-

konstruktørens samtykke, idet kurator først 

den 5. september 2012 meddelte, at man 

ikke indtrådte i de igangværende forsikrin-

ger. Kurator skrev herefter den 21. decem-

ber 2012 til Concordia. Af dette brev frem-

går bl.a., at Concordia den 22. juni 2012 

via Willis I/S bekræftede, at præmierne var 

betalt frem til den 1. oktober 2012, og at 

dækningen opretholdes selvom selskabet er 

under rekonstruktion. Det fremgår også, at 

kurator den 4. september 2012 blev kon-

taktet af Concordia med henblik på stilling-

tagen til, om forsikringerne skulle oprethol-

des, hvorefter kurator den 5. september 
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2012 meddelte, at man ikke ønskede at 

indtræde i de igangværende forsikringer. 

Herefter blev der den 13. september 2012 

udbetalt ristorno på 81.479,57 kr. 

 

Af en mailkorrespondance mellem Willis A/S 

og Concordia fremgår, at Willis den 12. juli 

2012 har meddelt  Condordia, at MMT har 

været under rekonstruktion, og der pr. 26. 

juni 2012 er etableret et nyt selskab, der er  

forsikret hos et andet forsikringsselskab, og 

»at tidligere policer dermed kan lukkes«. 

Den 13. august 2012 forespurgte Concor-

dia, hvorledes man skulle forholde sig i for-

hold til en række biler tilhørende MMT, der 

også havde været forsikret ved Concordia, 

og som ny MMT mente fortsat var forsikret 

ved Concordia, ligesom man forespurgte, 

om der ville komme opsigelser på de øvrige 

forsikringer. Willis A/S meddelte samme 

dag, at Concordia skulle slette forsikrin-

gerne pr. 26. juni 2012 på grund af ejer-

skifte. 

 

Forklaringer 

Advokat Gert Nissen har forklaret, at MMT 

blev taget under rekonstruktion den 20. 

juni 2012. Under rekonstruktionen overdrog 

selskabet sine aktiviteter til et nystiftet sel-

skab, MMT. Han har ikke i tiden som rekon-

struktør for selskabet opsagt nogen af sel-

skabets forsikringer. Når der anmeldes re-

konstruktion, og driften fortsættes, har re-

konstruktøren brug for oplysninger hurtigt. 

Selskabets tidligere ledelse oplyste, at de 

brugte Willis som forsikringsmægler. Hans 

kontor bad Willis om at bekræfte, at forsik-

ringerne var i kraft. Han erindrer ikke at 

have set mæglerfuldmagten i rekonstrukti-

onsfasen, og han har ikke videreført fuld-

magten sin tid som rekonstruktør efter reg-

lerne derom i konkurslovens § 12 O. Willis 

har ikke spurgt ham, om fuldmagten er vi-

dereført, og han har derfor ikke forholdt sig 

udtrykkeligt dertil. Det er hans opfattelse, 

at mæglerforholdet ikke bestod i rekon-

struktionsperioden. 

  

Det var først langt henne i forløbet, og efter 

at MMT var gået konkurs, han blev bekendt 

med mailkorrespondancen mellem Concor-

dia og Willis. Det var, i forbindelse med at 

forsikringerne skulle opsiges, og ristorno 

udbetales til  boet. Det er ikke almindeligt, 

at en mægler opsiger forsikringerne som 

sket. Det er vigtigt, at forsikringerne fort-

sætter under en rekonstruktion, idet selska-

bet jo fortsat driver virksomhed, og der kan 

være aktiver, der skal fortsætte med at 

være dækket. Forsikringer noteres normalt 

først til ophør under en efterfølgende kon-

kurs,  hvorefter en eventuel ristorno udbe-

tales og indgår i boet som et frit aktiv. Når 

han skriver, at en medarbejder har haft te-

lefonisk kontakt med Concordia, er dette 

tilfældet. 

 

Forsikringerne var betalt frem til 1. oktober 

2012. Da han som kurator vurderede, at 

der ikke længere var behov for forsikrin-

gerne, skrev han til Concordia derom og 

anmodede om at få udbetalt en eventuel ri-

storno. Sædvanligvis er der en ophørsperi-

ode, der modregnes i det betalte beløb, li-

gesom eventuelt manglende betaling for 

andre forsikringer kan modregnes fra for-

sikringsselskabets side. Af boets bilag frem-

går, at der er modtaget omkring 

80.000 kr. i ristorno fra Concordia. Han kan 

ikke sige, hvilke forsikringer dette beløb 

kan henføres til. Så vidt han husker, var 

beløbet ikke specificeret nærmere fra Con-

cordias side. Konkursboet er sluttet efter 

konkurslovens § 143, dvs. uden udbetaling 

af dividende. 

 

Under rekonstruktion udsendes der kredi-

torinformation til kreditorerne, men ikke til 

aftaleparter. Der er ikke nogen formkrav til, 

hvorledes boet indtræder i løbende aftaler. 
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Konsekvensen af, at boet indtræder i en af-

tale er, at krav bliver omfattet af § 94 i 

konkursloven og skal dækkes forud for an-

dre krav. Man er derfor tilbageholdende 

med at indtræde i aftaler. Han havde brug 

for hurtig information om, hvilke forsikrin-

ger der var i kraft. Derfor rettede han hen-

vendelse til mægleren Willis, og ikke til 

Concordia. 

 

Han mener først, at han blev bekendt med 

nærværende sag efter afsigelse af dekret. 

Normalt spørger boet forsikringsselskabet, 

om der er aktuelle forsikringssager, eller 

forsikringsselskabet oplyser dette. Han har 

set på sagen, at advokat Kristian Skov-

gaard den 10. december 2012 har foretaget 

anmeldelse af en skade på sagsøgernes 

ejendom. Formålet med anmeldelsen var at 

sikre, at den mulige skade blev anmeldt in-

denfor de gældende frister. Han kan ikke 

sige, om det var på dette tidspunkt, skaden 

blev »anmeldt« til selskabet, men konkurs-

boet har ikke tidligere ageret i forhold til 

skaden overfor Concordia. Han har ikke 

været involveret i den isolerede bevisopta-

gelse. 

 

Preben Geer fortsatte som direktør i MMT 

under rekonstruktionen. Han ved ikke kon-

kret, om Preben Geer har fortsat mægler-

fuldmagten med Willis, men det kan han 

ikke forstille sig. I så fald ville boet vel også 

have fået meddelelse derom. 

 

MMT havde et stort engagement med Spa-

rekassen Kronjylland. Formålet med rekon-

struktionen var at overdrage aktiver og ak-

tiviteter til et nyt selskab. Sparekassen ac-

cepterede at finansiere den fortsatte drift af 

det nye selskab og overdragelsessummen. 

Med i overdragelsen fulgte en garanti på en 

række byggerier, men han husker ikke, om 

garantien blev overdraget vedrørende det i 

nærværende sag omhandlede byggeri. 

 

Sagsøger Peter Andersen har forklaret, at 

han og hans hustru købte huset på Ole Rø-

mers Gade i 2003 og flyttede ind i 2004. I 

forbindelse med overtagelsen indrettede de 

et nyt vaskerum i kælderen. De udgravede 

gulvet for at kunne lægge rør til kloak. 

Samtidig isolerede de gulvet og lagde gulv-

varme og klinker. Arbejdet blev udført af en 

autoriseret murer, Gert Hansen. Der blev 

udgravet ca. 20 cm, ikke mere, idet de 

skulle bruge det eksisterende afløb til kloak. 

De nåede ikke ned til bunden 

 

 

  

se i kælderen, idet gulvet ikke når helt ud 

til væggen, men kun til der hvor soklen be-

gynder. 

 

De fik besked om arbejdet på Skt. Anna 

Gade kort tid inden, det skulle iværksættes. 

Han spurgte Mads Nissen, om der var tænkt 

på afstivning af den fælles gavl. Det var der 

ikke. Efterfølgende blev der opsat afstiv-

ning, ligesom der blev optaget fotos af de-

res ejendom. Afstivningen bestod i, at der 

blev skruet bolte gennem muren og ind i et 

bjælkelag. 

 

I forbindelse med udgravning og understøb-

ning løsnede den nederste del af den fælles 

mur sig. Efterfølgende blev der vibreret. 

Hele huset rystede, da man vibrerede 

samme sted, som afstivningerne hvilede. 

Den første store revne i den fælles mur 

kom på en gang, idet muren sank ca. 2 cm. 

Resten af revnerne kom, efterhånden som 

der blev vibreret. Han kontaktede straks, 

dvs. i begyndelsen af marts 2012, hånd-

værkerne, Mads Nissen og MMT. Ingen af 

dem foretog sig noget. Først den 31. maj 

2012 kom arkitekten på besøg, idet Mads 

Nissen havde bestilt ham. 
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Arkitekten beskrev revnerne og oplyste, at 

der var fare for, at der ville opstå yderligere 

skade på ejendommen. En uge senere del-

tog han i et byggemøde. Det blev lovet, at 

der ville komme en ingeniør og kigge på sa-

gen, men der kom ikke nogen. De kontak-

tede derefter kommunen, der anbefalede 

dem at få fat i en byggetekniker og en ad-

vokat, hvilket skete omkring den 1. juni. 

Byggeteknikeren beskrev ejendommen, 

som den så ud. Byggeteknikeren vurde-

rede, at der skulle opsættes en afstivning 

under buen i stuen, idet der ellers var risiko 

for, at den ville bryde sammen. De fik en 

tømrer til at afstive buen ved at sætte en 

træplade under, hvorefter de kunne op-

sætte »soldater« til at holde på afstivningen 

og buen. 

 

Efter skønsforretningen fik de et tilbud på 

arbejdet med udbedring. Med ganske få 

undtagelser er der alene sket udbedring af 

skader påført ejendommen i forbindelse 

med byggeriet på Skt. Anna Gade. Entre-

prenøren havde til opgave at få ejendom-

men til at fremstå attraktiv igen. Ejendom-

men skulle have været sandblæst, men de 

valgte i stedet at få påsat udvendig isole-

ring. Det var den bedste løsning samlet set. 

Der kunne godt være foretaget partiel ud-

bedring af skaderne, men det udbedrede 

sted ville have været synligt, også fordi 

væggene var malet i forskellige farver. De 

boede i ejendommen, mens skaderne blev 

udbedret, således udbedring skete etage-

vis. Det var ikke muligt at opholde sig på 

den etage, hvor der skete udbedring. 

 

En faldstamme var flækket, hvilket de fik 

udbedret. Han husker ikke, hvornår denne 

skade blev opdaget. Den var umiddelbart 

synlig. Tagrenderne var fyldt med puds, så 

både render og afløb måtte renses. Maler-

arbejdet har de selv udført. Stilladset til 

byggeriet ødelagde tagsten, der er skiftet. 

De har haft en vandskade og en masse eks-

tra rengøring som følge af byggeriet. 

 

De indhentede dels et overslag fra en virk-

somhed og et tilbud fra en anden virksom-

hed. De valgte Aarhus Murer og Tømrerfor-

retning, der har afgivet tilbuddet. Det var 

en længere proces at nå frem til en pris. 

Buen i stuen er fjernet. Enten skulle der 

mures en ny bue, eller også skulle buen er-

stattes af en bjælke. De valgte bjælken. 

 

Fra de flyttede ind i 2004 og frem til udbed-

ringen, har de ikke lavet større forbedringer 

på ejendommen, herunder malet. 

 

Aarhus Murer og Tømrerforretning har se-

nere, kort tid inden de solgte huset med 

overtagelse 1. januar 2015, fjernet en 

gruekedel og isoleret og oppudset en mur i 

kælderen. De regnede først med, at det 

ville koste ca. 15.000 kr., men arbejdet 

blev mere omfattende og kom til at koste 

ca. 45.000. Disse arbejder er prissat og ud-

ført uafhængigt af de i nærværende sag 

omhandlede arbejder. 

 

De købte ejendommen for 3 mio. kr. i 

2003. Da de satte ejendommen til salg i 

2014 blev den solgt på 1 uge til 6,2 mio. kr. 

De har lavet nyt bad og køkken, hvilket har 

trukket prisen op. Det er næppe malingen 

på væggene, der har gjort forskellen. 

 

Sagsøgte Mads Nissen har forklaret, at han 

er uddannet økonom og har arbejdet inden-

for metalbranchen i mange år. Han købte 

ejendommen på Skt. Anna Gade i 2009 

med henblik på nedrivning og opførelse af 

et nyt hus. Der har været - og der er fort-

sat - en tvist mellem ham og MMT, det 

overtagende selskab, omkring byggeriet. 

Han har under 
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en nu afsluttet voldgiftssag fået tilkendt et 

større beløb vedrørende fejl og mangler. 

Der verserer fortsat en sag vedrørende fejl 

fundet ved 1-årsgennemgangen. Han er 

som debitor blevet overført til det overta-

gende selskab. 

 

Han kan konstatere, at understøbningen fo-

regik mellem den 25. februar og den 1. 

marts 2011. Arbejdet blev udført af MMT. 

Han havde ingen indflydelse på arbejdets 

tilrettelæggelse. Han fik en mail fra Preben 

Geer om, at det var nødvendigt at foretage 

understøbning. Dette indebar en udvidelse 

af entreprisen og derfor også af den entre-

priseforsikring, han havde tegnet ved Tryg. 

Inden han og Tryg nåede at blinke med øj-

nene, var understøbningen imidlertid fær-

diggjort, og den udvidelse af forsikringen, 

han havde anmodet Tryg om, var ikke nået 

at komme på plads. Han vidste godt, at den 

entrepriseforsikring, han havde tegnet, ikke 

dækkede understøbing. 

Han mailede til Tryg og anmodede om, at 

forsikringen blev udvidet. Da han mailede, 

vidste han ikke, at MMT allerede den 25. fe-

bruar 2011 ville gå i gang med arbejdet. 

Den 6. marts 2011 fik han en mail fra 

 

Peter Andersen med oplysning om, at der 

var sket skader på ejendommen på Ole Rø-

mers Gade. Han kontaktede telefonisk Tryg. 

Han fortalte, at der var sket en skade og 

forsøgte at få tegnet forsikringen. Tryg 

meddelte, at der ikke var tegnet en forsik-

ring, og at man ikke ville tegne en sådan. 

Han havde ikke meddelt MMT, at der ikke 

var nogen forsikring, og at man derfor 

skulle vente med at foretage understøb-

ning. 

 

MMT bad han om at få sin ingeniør til at 

lave en rapport om, hvordan man kunne 

fastgøre muren til naboejendommen og 

derved forhindre den i at falde ud under 

nedrivning og udgravning. Hans hus på Skt. 

Anna Gade er opført inden huset på Ole Rø-

mers Gade, og muren på hans hus er derfor 

blevet en del af det andet hus. For at kunne 

bygge huset på Ole Rømers Gade højere 

end det tidligere hus på Skt. Anna Gade, 

byggede man ovenpå den eksisterende 

mur. Dette ses på et af de fremlagte fotos. 

Det, der skete ved udgravningen og under-

støbningen var, at muren satte sig, ikke at 

muren faldt ud. De bolte, der blev skruet 

gennem væggen, forhindrede, at muren 

faldt nogen steder. Ejendommen på Ole Rø-

mers Gade er bygget i 1900. Det er hans 

vurdering, at den inden byggeriet fremstod 

alderssvarende, og at den kunne fremstå 

mere velholdt, end den var. 

 

Han var ikke til stede, da understøbningen 

fandt sted, og han har ikke været med til at 

bestemme en periode, understøbning skulle 

ske indenfor. Han har spurgte MMT ved Mi-

chael Hertz, om der skulle indhentes råd-

givning om understøbning, men det fik han 

nej til. Han er enig i, at der er kommet rev-

ner i ejendommen på Ole Rømers Gade i 

tidsmæssig forbindelse med det arbejde, 

der er udført på ejendommen på Skt. Anna 

Gade. Revnebilledet var ændret, da under-

støbningen var tilendebragt. 

 

Preben Geer har forklaret, at han har arbej-

det for MMT fra 1994 og 11 år frem. Deref-

ter var han væk fra selskabet i ca. 5 år, 

hvorefter han kom tilbage. I 2011/12 var 

han ansat i MMT som projektchef. Han er 

medejer af det nye MMT, og han var i peri-

oder mindretalsaktionær i det gamle MMT. 

MMT var vant til entrepriser i den pågæl-

dende størrelse. Ud over almindelige bebo-

elseshuse har MMT også opført bl.a. syge-

huse og skoler. 

 

Han ved ikke, hvem der har udarbejdet det 

materiale, som entreprisen blev udført på 
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baggrund af. Det var noget, de fik tilsendt 

af bygherren. Det var også bygherren, der 

lavede tilbudslisten. Arbejdet var udbudt 

som hovedentreprise, hvor bygherren selv 

ville stå for visse dele, og noget skulle udfø-

res af underentreprenører. MMT havde en-

trepriserne på beton, murer og tømrerar-

bejde. Han var ikke på byggepladsen dag-

ligt, men han kom der jævnligt, og han 

havde som projektchef det overordnede an-

svar for byggeriet. 

 

Ryan Hald var en person, som bygherren 

tilkaldte i forbindelse med fastgørelse af 

den gavl, som sagen vedrører. Han har ikke 

mødt ham i forbindelse med besigtigelse el-

ler andet. Han fik en mail fra Ryan Hald om, 

hvordan arbejdet med fastgøring skulle ud-

føres, og denne anvisning fulgte MMT. Han 

mener ikke, der var andre anvisninger. 

  

Så vidt han husker, var en person fra MMT 

med Ryan Hald på besigtigelse på ejendom-

men, inden han fik mailen med anvisnin-

gerne. 

 

Da MMT overtog projektet stod det gamle 

hus stadig på grunden. En underentrepre-

nør stod for nedrivningen. Derefter lavede 

de skråafstivninger. Ryan Hald blev tilkaldt 

for at håndtere fastgørelsen af gavlen. Ved 

en prøvegravning fandt de ud af, at der 

skulle ske understøbning af gavlen. De vid-

ste allerede ved projektets start, at der nok 

skulle ske en eller anden form for under-

støbning, men de kendte ikke det nærmere 

omfang. I entreprisekontrakten var der en 

stipuleret ydelse for dette. Det var MMT, 

der stod for at udføre understøbningen. En 

underentreprenør, OJ Maskinudlejning, stod 

for udgravningen og havde en geotekniker, 

der fortalte, i hvilket tempo der kunne ud-

graves og understøbes. 

 

Foreholdt, at skønsmanden har vurderet, at 

understøbningen ikke er udført korrekt, har 

vidnet forklaret, at arbejdet er udført i 

overensstemmelse med det, som geotekni-

keren anviste. Arbejdet er desuden udført 

sådan, som de plejede at udføre lignende 

arbejde, i samme takt og over det sædvan-

lige antal dage. 

 

Foreholdt, at skønsmanden har vurderet, at 

betonen ikke har hærdet tilstrækkeligt, har 

vidnet forklaret, at de brugte varm beton, 

ligesom de anvendte vintermåtter til af-

dækning. På den måde opnår betonen ret 

hurtigt, i løbet af ganske få døgn, den for-

nødne styrke. Der går 28 dage, før beton er 

fuldstændig hærdet. Han er ikke enig i 

skønsmandens konklusion. Det er muligt, at 

skønsmanden ikke har kendt til, at de 

brugte varm beton og måtter. 

Han husker ikke, om han har været i dialog 

med en advokat om, hvilke oplysninger 

skønsmanden skulle have. Han mener, at 

revnerne i ejendommen på Ole Rømers 

Gade er opstået på grund af det fastgørel-

sesprincip, som Ryan Hald foreslog, i kom-

bination med, at gulvet i kælderen er sæn-

ket. Dengang vidste han ikke, at dette prin-

cip var forkert, og det gjorde hans folk hel-

ler ikke. 

 

Der blev lavet en fotoregistrering, både af 

bygninger og af fortove, inden byggeriet gik 

i gang. Han har ikke deltaget i en indvendig 

registrering. Inden arbejderne blev iværk-

sat var ejendommen i Ole Rømers Gade i 

meget dårlig stand. Deri ligger, at der var 

revner flere steder i facaden. Efterfølgende 

kunne han konstatere, at der var lavet om-

bygninger på amatørbasis, f.eks. fjernet 

vægge. Det så selvgjort ud. Han deltog i af-

leveringsforretningen sammen med en pro-

jektleder. Bygherren havde på forhånd op-

lyst, at han ikke ville møde op. Han husker 

ikke hvorfor, herunder om det skyldtes en 

verserende voldgiftssag. 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 596 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Projektet blev afleveret januar 2012, men 

det indgik i aftalen fra juni 2012 om aktiv-

overdragelse til det nye MMT. Det skyldes, 

at projektet fremgik af den sagsliste, som 

advokaten fik. På listen stod også de pro-

jekter, hvor der udestod 1- og 5-årsgen-

nemgang, samt hvor der var en uafklaret 

reklamation. De projekter, MMT købte ud, 

skulle dækkes ind på garantierne. Han har 

deltaget i de skønsforretninger på ejendom-

men, som han har været indkaldt til. Han 

deltog for at varetage MMT's interesser i re-

lation til garantien. 

 

Han har ikke anmeldt skaderne på nabo-

ejendommen til MMT's forsikringsselskab. 

Han har ikke været i dialog med Willis om 

sletning af forsikringerne. Han er bekendt 

med, at Willis var selskabets forsikrings-

mægler, men det var direktøren for MMT, 

der stod for kontakten. Da MMT blev taget 

under rekonstruktion, var der en voldgifts-

sag mellem MMT og bygherren, Mads Nis-

sen. Det blev gjort gældende, at der var 

mangler, og der blev givet medhold for no-

gen, som MMT kom til at betale for. 

 

Han har ikke gennemgået ejendommen på 

Ole Rømers Gade, og han har derfor ikke 

noget bud på, hvad udbedring af skaderne 

vil koste. I forbindelse med at han har gået 

forbi ejendommen, har han set, at den så 

gammel ud og havde udvendige revner. 

Han havde ikke været inde på ejendom-

men. Efter understøbningen var de udven-

dige revner blevet større, og der var kom-

met nye til. De fleste revner var kommet i 

den side, der vendte mod byggegrunden. 

Efter 

  

understøbningen har han været inde på 

ejendommen en enkelt gang. Han vil tro, at 

gulvet i kælderen var sænket ca. 40-50 cm. 

Man kunne se, at der var gravet ud, idet en 

del af soklen stod tilbage. Han bemærkede 

også, at der var fjernet mange stabilise-

rende vægge. 

 

Ove Thisted Jørgensen har forklaret, at han 

er ejer af og direktør i OJ Maskinudlejning. 

Det var han også i perioden fra 2010-12. OJ 

Maskinudlejning udførte jord og kloakar-

bejde på byggeriet på Skt. Anna Gade. Ar-

bejdet gik forud for understøbningen, men 

var efter nedbrydningen. MMT udpegede, 

hvor der skulle graves. OJ Maskinudlejning 

var måske på pladsen en uge eller to med 

mellemrum. Da de havde gravet til en be-

stemt kote, ringede han til MMT for at få ar-

bejdet godkendt. Han rekvirerede også det 

geotekniske notat, idet det skulle afklares, 

om der skulle graves yderligere, eller om et 

fundament ville kunne bære på den aktuelle 

undergrund. Derefter var det op til ingeniø-

ren at tage stilling til, hvordan der skulle 

støbes. OJ Maskinudlejning er ikke blevet 

mødt med krav i anledning af arbejdet, og 

han har ikke deltaget i syns- og skønsfor-

retninger. 

 

Anders L. Olesen har forklaret, at han er 

uddannet ingeniør. Han var - og er - ansat 

som geotekniker i 4AP. 4AP er et konsulent-

firma, der bl.a. foretager jordbundundersø-

gelser og yder teknisk rådgivning ved byg-

gerier. 

 

Det er ham, der har udarbejdet det geotek-

niske notat af 17. marts 2011. I 4AP's sags-

system står både OJ Maskinudlejning A/S 

og Michael Hertz som rekvirent af notatet. 

4AP's opgave var at lave en prøveudgrav-

ning, og  den skulle han effektuere. Nor-

malt laves ikke nogen kontrakt, så arbejdet 

udføres efter regning. Regningen er sendt 

til OJ Maskinudlejning A/S, da dette navn 

står oppe i hjørnet af rapporten. Han hu-

sker ikke, hvor længe han var på pladsen, 

men det er normalt 30-60 minutter. Der var 
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lavet en prøvegravning, som han inspice-

rede. Han havde et håndbor med, som han 

prikkede lidt rundt med, ligesom han kig-

gede på de udgravede materialer. Han ori-

enterede straks entreprenøren på stedet 

om sin vurdering, hvorefter han skrev nota-

tet på kontoret. 

 

Byggerier kan køre i 3 forskellige geotekni-

ske kategorier, 1, 2 og 3. Kategori 1 er den 

lempeligste og kræver, at de underliggende 

jordarter er bæredygtige. Ved kategori 2 

skal der laves yderligere undersøgelser. I 

kategori 3 er der noget ekstremt, f.eks. 

plastisk ler. Der forelå ikke nogen geotek-

nisk rapport, og derfor tolkede han, at pro-

jektet var i kategori l. Hvis han i forbindelse 

med sine undersøgelser havde fundet jord-

arter, der gjorde, at der ikke var tale om 

kategori 1, ville han have skrevet det i no-

tatet. I så fald skulle byggeriet være stop-

pet, og der skulle være foretaget yderligere 

undersøgelser. Det arbejde, 4AP lavede, var 

en udførelseskontrol. Hvilken kategori, en 

ejendom skal indplaceres i, hører hjemme 

på det indledende stadie, som 4AP ikke 

havde noget med at gøre. 

 

Notatet anviser, at der er udgravet til de 

bæredygtige aflejringer. At betonen ikke 

har haft den fornødne hærdetid, har ikke 

nogen kobling til den underliggende jord. 

Han har ingen holdning til, om manglende 

hærdetid er årsag til skaderne på ejendom-

men. 

 

Michael Hertz har forklaret, at han er ud-

dannet tømrer og har været ansat ved MMT 

i 31 år, fra 1981 og til og med 2012. Han 

arbejdede på byggeriet på Skt. Anna Gade. 

På et tidspunkt blev der foretaget under-

støbning. Det var MMT, der stod for at ud-

føre dette arbejde. Han husker ikke, hvor-

når arbejdet blev udført. MMT havde prøvet 

at understøbe før, så det var ikke nyt for 

dem. Nogle gange får de en anvisning om, 

hvordan understøbningen skal foretages, 

det sker typisk ved offentlige byggerier. De 

bad ikke bygherren til dette byggeri om at 

anvise, hvordan understøbningen skulle fo-

regå. En ansat i MMT ved navn Torben 

Skyum stod for at udføre understøbningen. 

Vidnet er bekendt med, at der er nogle pro-

cedurer, hvorefter der skal gå mellem 1 og 

2 dage mellem støbningerne. Han husker 

ikke, om det var sådan de gjorde. Fore-

holdt, at understøbningen foregik i perioden 

fra den 25. februar og til den 1. marts, kan 

han ikke genkende dette. Forevist foto, kan 

han godt huske, hvordan der så ud på plad-

sen, herunder den mur, 

 

 

  

der skulle understøbes. Hvor lang tid en un-

derstøbning tager, kommer an på murens 

længde. Beton afhærder på 28 dage. Typisk 

støber man hver eller hver anden dag flere 

steder. Man skal ikke afhærde de 28 dage, 

før man kan støbe igen. Dette er noget, han 

har fået fortalt. Han husker ikke, om byg-

herren var til stede ved understøbningen. 

Han er nu ansat ved et andet firma, Poul 

Pedersen. Her har han arbejdet i ca. 2 år, 

men han har ikke været med til at foretage 

understøbning. Ham bekendt er den frem-

gangsmåde, de anvendte ved MMT, den 

samme, som de anvender ved hans nye ar-

bejdsgiver. Han kender ikke til, om MMT 

har haft reklamationer, men han har ikke 

selv modtaget sådanne. 

 

Skønsmand Marianne Bondo Hoff har for-

klaret, at hun kan vedstå sine erklæringer. 

På huset er der både mindre og større ska-

der, idet skaderne er mindre i den del af 

huset, der vender væk fra byggeriet, og 

størst i den ende, der vender mod bygge-

riet. Hun har kunnet konstatere, at fælles-

gavlen har bevæget sig nedad og lidt ud. 
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Dette har forårsaget skader i form af revner 

i væggene. Hun vil gætte på, at man fore-

tog understøbningen, fordi man ønskede at 

få en dybere kælder. Gavlen stod sikkert 

nok funderet, som den var, så det var ikke 

nødvendigt at understøbe,  hvis der ikke 

skulle udgraves til et dybere niveau. 

 

Foreholdt sin besvarelse af spørgsmål 2, 

forklarede vidnet, at der er forskellige mu-

ligheder for, hvad der kan være gået galt. 

Hun vurderer, at det er gået for stærkt med 

at understøbe, og at dette er den væsent-

ligste årsag til skaderne på ejendommen. 

Der kan være medvirkede årsager til ska-

derne. Disse mulige årsager har hun be-

skrevet i besvarelsen af samme spørgsmål. 

På billederne optaget før byggeaktiviteterne 

sås der mindre revner. Det er naturligt i en 

bygning af den alder, og de allerede eksi-

sterende revner udgør alene en mindre del 

af det samlede billede af ejendommen. 

 

Hun har i besvarelsen af spørgsmål 4 be-

skrevet en række arbejder, som hun mener 

skal udføres. Prisen er 150.000 kr. + 

moms, hvis hele huset kan renoveres sam-

tidigt. Hvis man skal kunne bo i huset og 

derfor alene kan udbedre revner på en 

etage ad gangen, vil det koste yderligere 

40.000 kr. Der er ikke medtaget omkost-

ninger til flytning og afdækning af inventar. 

Hvis man ikke ønsker, at møblerne bliver 

beskidte eller ødelagte, skal der ske afdæk-

ning. 

Det vil være nødvendigt at flytte en del in-

ventar for at kunne komme til at udbedre 

skaderne. Dette vil koste yderligere 15.000 

kr. At der er tale om en »partiel afhjælp-

ning« betyder, at man kun lapper de ste-

der, hvor der er skader. Huset er meget 

velholdt med maling, så det vil være synligt 

at se, hvor der er sket udbedring. De ska-

der, der var, var koncentreret i den ende af 

ejendommen, der vendte mod byggeriet. 

 

Under skønsforretningen fik de forevist et 

afskåret terrassegulv i træ og manglende 

jordfyldning langs terrassen, spørgsmål 16, 

pkt. d og f. Hun kan ikke svare på, om 

disse forhold er forårsaget af byggeriet. 

 

Understøbning af en mur er et komplekst 

stykke arbejde. Der skal funderes ret dybt, 

og det er vigtigt, at lasten fra huset kan fø-

res ned, hele den periode understøbningen 

varer. Hvis man fjerner yderligere jord, in-

den de tidligere understøbninger er hærdet 

tilstrækkeligt, er der ikke noget til at tage 

lasten. Et professionelt firma som MMT skal 

kunne håndtere en sådan opgave. Det er 

ikke kun det forhold, at muren er sunket, 

der kan henføres til den manglende hærde-

tid, og at man eventuelt har udgravet for 

mange sektioner ad gangen. Disse forhold 

kan også være årsagen til, at muren er 

skredet lidt udad. Det antal dage, man har 

brugt på understøbning, er helt klart for få, 

og det bør en professionel entreprenørvirk-

somhed vide. 

 

Det vil efter hendes opfattelse være nor-

malt - og klogt - at indhente flere tilbud på 

arbejdet med udbedring af manglerne, da 

prisen kan svinge. Hun vil fastholde, at ar-

bejderne kan udføres for de skønnede be-

løb. 

 

Allerede da hun så skaderne på huset, var 

hun ret sikker på, at fejlen lå i understøb-

ningen. Dette blev bekræftet, da hun efter-

følgende så tidsplanen. Hun bygger sin kon-

klusion på skadesbilledet, hvor skaderne lå 

i den side af huset, der blev understøbt. 

Det er den sidste meter af gavlen, der har 

bevæget sig, hvilket er typisk, når der er 

problemer med understøbningen. 
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Det er hendes opfattelse, at det bør være 

en ingeniør, der beregner, i hvilken takt un-

derstøbning kan og skal ske. Hun vil dog 

ikke afvise, at der er fagfolk, der er dygtige 

nok til at kunne udføre arbejdet uden anvis-

ning. 

  

Der er for få geotekniske undersøgelser af 

jordbunden til, at man med sikkerhed skal 

sige, at det er en ejendom i kategori 1. Der 

er alene foretaget en enkelt prøvegravning. 

Hvis der i det geotekniske notat var angivet 

en kategori 2, skulle der have været foreta-

get flere undersøgelser. Efter hendes me-

ning burde der være foretaget flere geotek-

niske undersøgelser. Dette ville dog ikke 

have forhindret skaderne, da understøbnin-

gen under alle omstændigheder er sket for 

hurtigt. Den ene boring, der er foretaget, 

viser trods alt bæredygtige aflejringer. Det 

er entreprenørens opgave at holde styr på 

hærdetiden, helt uafhængigt af det geotek-

niske notat. 

 

Jakob Gottlieb har forklaret, at han kan 

vedstå sin erklæring. Han har ikke selv målt 

temperaturer på betonen. Han har baseret 

sin besvarelse på akterne i sagen, herunder 

en temperaturoversigt fra DMI. Understøb-

ningen er gået for stærkt. Det er vanskeligt 

at sige, hvor lang tid understøbningen bør 

tage. Det kommer bl.a. an på typen af be-

ton, og om der er anvendt varm beton. 

 

En delvis ommuring af buen i stuen vil inde-

bære en delvis ophugning af pudsen for at 

konstatere, hvor langt revnen rækker ind i 

buen. Derefter skal der ske 

 

 

De geotekniske forhold har ikke noget at 

gøre med hærdetiden for betonen. Hvis der 

er anvendt varm beton og varmemåtter, vil 

dette have betydning for hærdetiden, idet 

den vil være kortere. Det er vanskeligt at 

afgøre, om hærdetiden under disse om-

stændigheder var tilstrækkelig, men tre ar-

bejdsdage er dog stadig en kort periode at 

foretage understøbningen på. 

 

Parternes synspunkter 

 

Haldis Pedersen og Peter Andersen har i de-

res påstandsdokument anført følgende: 

 

»… 

 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres 

det gældende, 

 

at sagsøgte er ansvarlig overfor sagsøger 

for de skader, som er påført sagsøgernes 

ejendom Ole Rømers Gade 60 ved de arbej-

der der er udført i forbindelse med hen-

holdsvis nedbrydning og genopførelse af 

ejendommen Skt. Anna Gade 24, 

 

at sagsøgte principalt er objektivt ansvarlig 

for disse skader, subsidiært har handlet cul-

pøst ved tilrettelæggelsen og udførelsen af 

disse arbejder i relation til afdækning af de 

derved kendte risici, 

 

at den ansvarlige for udgravningen således 

bærer risikoen for, at en kendt risiko aktua-

liseres ved den valgte fremgangsmåde, 

 

at skaderne på sagsøgernes ejendom ifølge 

de fremkomne skønserklæringer skyldes 

byggeaktiviteterne på Skt. Anna Gade 24 

(de sagsøgtes ejendom), 
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at de sagsøgte har undladt at tegne forsik-

ring til trods for, at de af MMT er anbefalet 

at tegne en sådan forsikring, 

 

at de sagsøgte på baggrund heraf skal er-

statte sagsøgerne det tab, som sagsøgerne 

bliver påført som følge af skaderne, disse er 

opgjort til kr. 396.016,51, jf. bilag 21, 

 

at sagsøger har bevisbyrden for, at de af 

skønsmanden registrerede skader på ejen-

dommen Ole Rømers Gade 60 allerede var 

til stede på ejendommen inden den 21. ja-

nuar 2011, 

 

at det netop følger af fotos optaget af sag-

søgtes entreprenør - med henblik på kon-

statering af skader på ejendommen inden 

nedbrydning - at de af skønsmanden regi-

strerede skader ikke var til stede umiddel-

bart inden nedbrydningen, 

 

at det påhviler sagsøgte at bevise, at en 

tidligere foretaget understøbning har været 

medvirkende årsag til skaderne, og denne 

bevisbyrde ikke er løftet, 

 

at det bestrides, at ejendommen er solgt 

som nyrenoveret, eller a[t] sagsøger skulle 

have opnået en »gevinst«, eller reduktion 

af sit tab i forbindelse med et sådant salg. 

 

at bilag 9-18 udgør dokumentation for de af 

sagsøger faktisk afholdte udbedringsom-

kostninger, og dermed tab, og således ikke 

kan sidestilles med ensidigt indhentede er-

klæringer e.l., 

 

at bilagene derfor skal tillades fremlagt, 

samt 

 

at sagsøger vil afgive forklaring til doku-

mentation for at omkostningerne de facto 

er afholdt. 

 

…« 

 

Dorrit Storm og Mads Nissen har i deres på-

standsdokument i hovedsagen anført føl-

gende: 

 

»… 

 

1. Manglende ansvarsgrundlag 

 

Det gøres gældende, at eventuelle revner 

hos sagsøgerne ikke kan henføres til det på 

de sagsøgtes ejendom udførte arbejde. 

 

Det bestyrkes bl.a. af skønsmandens be-

svarelse af spørgsmål 20, hvor skønsman-

den ikke har kunnet henføre skaderne til 

konkrete arbejder på de sagsøgtes ejen-

dom. 

 

Videre bestrides, at der påhviler de sag-

søgte et objektivt ansvar. 

 

2. Ingen årsagssammenhæng 

Det er hævet over enhver tvivl, at de sag-

søgte selv har ladet understøbningsarbejde 

udføre på sin ejendom. 

 

Det gøres gældende, at det er sagsøgernes 

bevisbyrde at dokumentere, at de sagsøgte 

har handlet ansvarspådragende. Det gøres 
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gældende, at denne bevisbyrde ikke er løf-

tet, hvilket tydeliggøres ved skønsmandens 

besvarelse af spørgsmål 19, hvorefter: 

 

Skønsmanden kan ikke afvise, at de 4 rev-

ner der fremgår af sagens bilag 1 eller en 

del af de skader der blev forevist ved syns-

forretningen, jf. svar 1 i skønserklæring 1, 

kan være opstået som følge af understøb-

ningerne i forbindelse med den udgravede 

kælder. 

  

I den sammenhæng gøres gældende, at det 

skal komme sagsøgerne processuelt og be-

vismæssigt til at skade, at sagsøgerne har 

undladt at efterleve opfordring C, hvorefter: 

 

Sagsøger opfordres (C) til at oplyse mod 

behørig dokumentation: 

 

I Hvornår udgravningen af sagsøgerens 

kælder blev foretaget. II Udførelsesmeto-

den. 

III Hvem udførte entreprisearbejdet III 

Kvalitetssikringsmaterialet. 

Det gøres gældende, at revnerne på sagsø-

gernes ejendom ikke kan henføres til ar-

bejde på de sagsøgtes ejendom. 

Det gøres dermed gældende, at eventuelle 

skader på sagsøgernes ejendom i det hele 

kan henføres til sagsøgernes understøb-

ningsarbejder. 

 

3. Sagsøgerne har ikke lidt et 

økonomisk tab 

Under nærværende sag har sagsøgerne an-

giveligt solgt den omhandlede ejendom. I 

den sammenhæng gøres gældende, at det 

skal komme sagsøgerne processuelt og be-

vismæssigt til at skade, at sagsøgerne har 

undladt at efterleve opfordring D, hvoref-

ter: 

 

Sagsøger opfordres (D) til at fremlægge 

eventuel salgsannonce/salgsopstilling hos 

ejendomsmægler, tilstandsrapport samt 

købsaftalen, idet sagsøgte naturligvis er 

indforstået med, at prisen ikke oplyses. 

 

Opfordringen havde til formål at for klar-

lagt, om ejendommen blev solgt som nyre-

noveret, hvilket på det foreliggende grund-

lag har betydning for prisen på ejendom-

men og dermed spørgsmålet om, hvorvidt 

sagsøger måtte være påført et økonomisk 

tab. 

 

For det tilfælde at retten måtte finde, at 

sagsøger måtte have et krav, gøres det 

gældende, at kravet skal reduceres mar-

kant ud fra en skønsmæssig betragtning 

om, at sagsøger ikke har krav på erstatning 

for »nyt for gammelt«. 

 

3.1. Selve tabsopgørelsen 

 

Partiel udbedring: 

Det bestrides under alle omstændigheder, 

at sagsøgerne har krav på yderligere ud-

bedring, end den af skønsmanden anførte. 

Det bestrides således, at en partiel afhjælp-

ning ikke skulle være tilstrækkelig. Til 

støtte herfor fremhæves, at skønsmanden 

ved besvarelsen af spørgsmål 2 har vurde-

ret, at ejendommen er fra ca. år 1900, 

hvorfor der i forvejen har været skader på 

ejendommen. 

 

På baggrund af ovenstående bestrides såle-

des, at sagsøgerne har krav på de i bilag 4 
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anførte omkostninger, herunder omkostnin-

ger ved hævdede følgeskader og rådgiver-

bistand. 

 

Genhusning: 

Det bestrides, at sagsøgerne har krav på 

genhusning under udbedringsperioden, idet 

skønsmanden ved besvarelsen af spørgsmål 

5, har vurderet, at det er muligt at bo i hu-

set under udbedringsarbejdet. Dette gælder 

uanset, at det vil være forbundet med gene 

for sagsøgerne. Alternativt kan generne be-

grænses ved, at udbedringsarbejderne ud-

føres på én etage a[d] gangen. 

 

På baggrund af skønsmandens besvarelse 

af spørgsmål 5, må det således anses som 

en tålelig løsning for sagsøger at blive bo-

ende i udbedringsperioden. 

 

Bilag 9-18 - Sagsøgernes ensidige omkost-

ningsbilag: 

 

[…] 

 

I den forbindelse fremhæves under alle om-

stændigheder, at bilag 9-18 bestrides i sin 

helhed. 

 

Det kan ikke af bilagene udledes, om det 

udførte arbejde har været nødvendigt og ri-

meligt. Derimod fremgår, at sagsøger angi-

veligt har foretaget en omfattende renove-

ring af ejendommen, hvilket i medfør af 

skønsmandens besvarelse af spørgsmål 4 

ikke var nødvendigt, idet skønsmanden 

klart og utvetydigt har fastsat udbedrings-

omkostningerne til kr. 150.000,00 med til-

læg af moms. 

 

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har 

ført behørigt bevis for, at arbejdet er ud-

ført, og at det har været nødvendiggjort af 

de konstaterede revner. 

 

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger 

ikke ved fremlæggelse af fakturaer fra ensi-

digt rekvireret arbejde kan tilsidesætte et 

syn og skøn. 

 

Endelig gøres gældende, 

 

at der var revner på ejendommen, forinden 

igangsættelsen af entreprisen på sagsøgtes 

ejendom, 

 

at det af sagsøger fremsatte krav er et de-

liktskrav, hvorfor der alene kan kræves er-

statning for det direkte økonomiske tab, 

maksimeret af reglerne om tabsbegræns-

ning, 

 

at rimelige genhusningsomkostninger ud fra 

en af sagsøger påberåbt tålegrænse således 

ikke udgør et erstatningsretligt relevant 

tab, 

 

at diverse advokathonorarer alene udgør en 

procesomkostning, og 

 

at tabet dermed maksimalt kan opgøres til 

de af skønsmanden anslåede omkostninger 

på kr. 150.000,00 med tillæg af moms, fra-

trukket den andel, der relaterer sig til forud 

bestående skader og lignende. 

 

…« 
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Dorrit Storm og Mads Nissen har i deres på-

standsdokument i adcitationssagen anført 

følgende: 

 

»… 

 

1. Til støtte for den nedlagte på-

stand gøres gældende, 

at Mågevejens Murer- og Tømrerforretning 

A/S forestod arbejderne på adcitantens 

ejendom, 

 

at Mågevejens Murer- og Tømrerforretning 

A/S, CVR nr. 30547489 havde tegnet an-

svarsforsikring hos adciterede, 

  

at Mågevejens Murer- og Tømrerforretning 

A/S, CVR nr. 30547489 efterfølgende blev 

taget under rekonstruktion og efterfølgende 

konkursbehandling, 

 

at adcitanten dermed i medfør af forsik-

ringsaftalelovens § 95, stk. 2 indtræder i 

Mågevejens Murer- og Tømrerforretning[s], 

… ret imod adciterede, hvormed adcitanten 

kan rette et direkte krav mod adciterede i 

sin egenskab af ansvarsforsikringsselska-

bet, jfr. ligeledes U 2001.1303 H, 

 

at adciterede er forpligtet til at dække ska-

derne, idet en eventuel annullering af eksi-

sterende forsikringer ikke er sket m[e]d ku-

rators forudgående accept, ligesom adcite-

rede tilsyneladende ikke har oplyst kon-

kursboet herom. 

 

at såfremt sagsøger i hovedsagen kan do-

kumentere, at adcitanten skulle være an-

svarlig for skader på den omhandlede ejen-

dom, så er adciterede i sin egenskab af an-

svarsforsikringsselskab for Mågevejens Mu-

rer- og Tømrerforretning A/S forpligtet til at 

friholde adcitanten for ethvert krav, som 

adcitanten måtte blive dømt til at betale i 

hovedsagen anlagt under BS 13-2439/2012 

ved Retten i Århus. 

 

2. Adciterede har på uhjemlet 

grundlag slettet ansvarsforsikringen. 

Det gøres gældende, at opsigelse og slet-

ning pr. 26. juni 2012 af ansvarsforsikrin-

gen ikke er sket på konkursboet eller Måge-

vejens Murer- og Tømrerforretning A/S' for-

anledning, jf. bilag adc 30. 

 

Ansvarsforsikringen må derfor være blevet 

slettet på baggrund af en ensidig adfærd fra 

adciteredes side og i øvrigt uden hensynta-

gen til opsigelsesvarslet på 3 måneder. 

 

Der henvises til det i bilag adc 30 anførte, 

idet adciterede da heller ikke har udbetalt 

ristorno på grundlag af, at ansvarsforsikrin-

gen skulle være opsagt pr. 26. juni 2012. 

 

Videre må lægges til grund, at adciterede 

rent faktisk rettede henvendelse til kon-

kursboet i september 2012 med en fore-

spørgsel om, hvorvidt konkursboet ønskede 

at indtræde i de foreliggende forsikringer, 

herunder ansvarsforsikring, jf. bilag adc 30, 

underbilag 3. Det bemærkes, at der i un-

derbilag 3 henvises til en telefonsamtale 

dagen før - det vil sige den 4. september 

2012 med Mogens Jespersen hos adcite-

rede. Adciterede har ikke efterfølgende an-

fægtet indholdet i underbilag 3, hvormed 

det gøres gældende, at der under alle om-

stændigheder er sket anmeldelse af skaden 

indenfor 3-måneders fristen. 
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3. Krav anmeldt indenfor forsik-

ringstiden. 

Som bilag adc30 er fremlagt brev af 21. de-

cember 2012 fra kurator i konkursboet efter 

Mågevejens Murer- og Tømrerforretning 

A/S med tilhørende underbilag 1-4. 

 

Adciteredes primære anbringende er, at 

skaden ikke er anmeldt indenfor forsik-

ringstiden, som defineret i erhvervs- og 

produktansvarsforsikringens betingelser nr. 

300-1, afsnit 9. Det følger af afsnit 9.3, at 

et krav rejst mod Mågevejens Murer- og 

Tømrerforretning A/S i forsikringstiden skal 

anmeldes til adciterede indenfor 3 måneder 

efter forsikringens ophør. 

 

Videre fremgår af forsikringsbetingelsernes 

afsnit 17.1: 

»Forsikringen kan af hver af parterne opsi-

ges skriftligt med 3 måneders varsel til en 

hovedforfaldsdag.« 

  

Der er i hvert fald foretaget anmeldelse ved 

brev af 15. november 2012, jf. bilag adc D. 

 

Adciterede har ved e-mail af 20. november 

2012 meddelt, at forsikringen angiveligt 

skulle være opsagt pr. 26. juni 2012. Det 

kan ikke anerkendes, men såfremt opsigel-

sesvarslet i medfør af forsikringsbetingel-

sernes i afsnit 9.3 var 3 måneder, kan for-

sikringen tidligst være bragt til ophør den 

26. september 2012.. 

 

Ved ophør må i sagens natur forstås, at en 

aftale først er ophørt, når den ikke længere 

er i kraft. Eftersom opsigelsesvarslet altså 

var 3 måneder, må forsikringen have været 

i kraft tidligst frem til den 26. september 

2012, hvormed de 3 måneder skal regnes 

fra denne dato, hvormed der var en anmel-

delsesfrist frem til den 26. december 2012. 

 

I medfør af forsikringsbetingelsernes afsnit 

9.3 er der således sket behørig anmeldelse 

indenfor 3 måneder efter forsikringens op-

hør. 

 

Det fastholdes derfor, at forsikringen skal 

dække de skader, som måtte være påført 

adcitanten, såfremt sagsøger måtte få helt 

eller delvist medhold i sin påstand overfor 

adcitanten i hovedsagen. 

 

4. Krav dækket af forsikringen, jf. 

almindelige obligationsretlige grundsætnin-

ger om loyalitetspligt 

For det tilfælde at retten mod forventning 

måtte finde, at skaden ikke er afmeldt in-

denfor en 3 måneders frist efter forsikrings-

aftalens reelle ophør, gøres gældende, at 

adciterede i medfør af almindelige obligati-

onsretlige grundsætninger om loyalitetspligt 

er forpligtet til at stille adcitanten på 

samme måde, som hvis ledelsen i Mågeve-

jens Murer- og Tømrerforretning A/S eller 

dennes advokat på behørig vis havde oplyst 

omkring ansvarsforsikringen. 

 

Det følger således af almindelige ulovbe-

stemte principper, der bl.a. fandt anven-

delse i U.2001.352H. Dommen og oven-

nævnte grundsætninger er kommenteret i 

Per Vestergaard Pedersens artikel, 

U.2003B.173, afsnit 2.2.4, hvor det er an-

ført: 

 

»Og selskabets og skadevolderens oplys-

ningspligt over for skadelidte må under alle 

omstændigheder følge af almindelig obliga-

tionsretlige regler (grundsætninger) om 

loyalitetspligt - også efter vedtagelsen af 
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lovforslaget. Ifølge disse regler skal debitor 

i rimeligt omfang samarbejde med kreditor 

og tage hensyn til dennes interesser samt 

oplyse kreditor om forhold, der har betyd-

ning for dennes interesser samt oplyse kre-

ditor om forhold, der har betydning for den-

nes mulighed for at opnå fyldestgørelse og 

undgå tab. Se f.eks. Gomard, Obligations-

ret, 1. Del, 3. udg., 1998, s 45 ff. Bryde 

Andersen og Lookofsky, Lærebog i Obligati-

onsret I, 2000, s. 30 f, 4 og 70 ff, og be-

tænkning nr. 1423/2002 om forsikringsaf-

taleloven, s. 276 f. Et forsikringsselskab har 

ligeledes en vis loyalitets- og oplysnings-

pligt over for en part, der kan have krav på 

en forsikringsydelse. Dette følger både af 

almindelige ulovbestemte regler, jf. f.eks. 

princippet i U 2001.352 H, og af § 3, stk. 2 

i lov om finansiel virksomhed (selskabets 

virksomhed skal drives i overensstemmelse 

med redelig forretningsskik og god praksis 

inden for forsikringsområdet). Jf. betænk-

ning nr. 1423/2002 om forsikringsaftalelo-

ven, 

Det bestyrkes tillige af en retssikkerheds-

mæssig- og samfundsmæssig betragtning, 

der gør det rimeligt, at adcitanten får størst 

mulig sikkerhed for dækning, hvilket under-

støttes af, at adcitanten i forbindelse med 

indgåelse af hovedentrepriseaftalen med 

Mågevejens Murer- og Tømrerforretning 

A/S tillagde det væsentlig betydning, at Må-

gevejens Murer- og Tømrerforretning A/S 

havde tegnet behørig ansvarsforsikring. 

 

Adcitanten har vedvarende og kontinuerligt 

opfordret Mågevejens Murer- og Tømrerfor-

retning A/S til at anmelde skaderne til adci-

terede. Som dokumentation er som bilag 

adc 33 fremlagt e-mails af 2. august og 16. 

august 2012. Videre er som bilag adc 34 

fremlagt e-mail af 22. august 2012, hvor 

der rykkes for oplysninger omkring anmel-

delse af skaderne, ligesom der som bilag 

adc 35 er fremlagt e-mailkorrespondance af 

31. august og 26. september 2012. Endelig 

er som bilag adc 36 fremlagt e-mailkorre-

spondance for perioden 3. oktober til 23. 

oktober 2012, hvor adcitanten igen har ryk-

ket for en tilbagemelding omkring anmel-

delse til adciterede samt oplysninger om 

navnet på ansvarsforsikringsselskabet. 

 

Adcitanten har således vedvarende og kon-

tinuerligt opfordret Mågevejens Murer- og 

Tømrerforretning A/S til at anmelde ska-

derne til adciterede, ligesom adcitanten har 

opfordret Mågevejens Murer- og Tømrerfor-

retning A/S til at oplyse navn og policenum-

mer på ansvarsforsikringsselskabet. Det har 

således ikke været muligt for adcitanten at 

anmelde skaderne før tidligst den 15. no-

vember 2012, hvormed adcitanten i medfør 

af ovennævnte grundsætninger og princip-

per er berettiget til at henholde sig til an-

svarsforsikringen i medfør af forsikringsaf-

talelovens § 95. 

 

5. Skaderne er omfattet af an-

svarsdækningen 

Adciterede har i adcitationsduplikken gjort 

gældende, at årsagen til skaderne er undta-

get fra forsikringsdækning med henvisning 

til, at skaderne er forårsaget af en underen-

treprenør. 

 

Det bestrides. Dertil skal fremhæves, at 

blandt andet understøbningsarbejdet blev 

foretaget af Mågevejens Murer- og Tømrer-

forretning A/S. 

 

Skønsmanden har foreløbig ved besvarel-

sen af spørgsmål 2 anført, at skaderne må-

ske kan henføres til understøbningen/efter-

funderingen, men at skønsmanden ikke 

med sikkerhed kan fastslå, om selve ned-

rivningsarbejdet kan have forårsaget ska-

derne. 
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Det gøres derfor gældende, at adciterede 

skal tilpligtes at dække skaderne. 

 

6. Det bestrides, at skaderne er 

undtaget fra dækning under henvisning til, 

at der måtte være sket fejl eller mangler i 

tegninger eller anvisninger udarbejdet af 

andre end den sikrede, jf. adcitationsduplik-

kens afsnit 1.2. Ovennævnte anbringende 

sigter til, at adcitanten skulle have begået 

fejl i forbindelse med udarbejdelse af pro-

jekteringsmaterialet. Det bestrides. 

 

Der er ikke dokumenteret fejl i projekte-

ringsmaterialet, idet det skal fremhæves, at 

bilag adc 5 ikke er mangelfuldt, idet skøns-

manden blot ved besvarelsen af spørgsmål 

TS-A har anført, at anvisningerne er util-

strækkelige, idet understøbning skal be-

handles i henhold til geoteknisk kategori 2. 

 

Det gøres gældende, at understøbning 

netop blev udført i overensstemmelse med 

gældende og almindelige anvisninger, hvil-

ket bl.a. kan dokumenteres ved vidnefor-

klaringer, jf. nedenfor. 

 

7. For det tilfælde at retten måtte 

finde, at skaderne ikke måtte være dækket 

af ansvarsforsikringsaftalen på grund af 

manglende anmeldelse indenfor forsikrings-

tiden eller i medfør af undtagelsesbestem-

melser i policen, gøres det gældende, at al-

mindelige rimelighedsbetagtninger og prin-

cipper om god skik og hensyn til den skade-

lidte (adcitanten) skal medføre, at adcite-

rede er forpligtet til at dække skaderne i 

medfør af ansvarsforsikringsaftalen, så-

fremt adcitanten måtte ikke måtte få med-

hold i hovedsagen. 

  

Til støtte herfor henvises igen til oven-

nævnte artikel, U.2003B.173 samt princip-

perne i aftalelovens § 36, idet det vil være 

urimeligt og direkte skadeligt for en skade-

lidtes retsstilling, såfremt adciterede måtte 

kunne frasige sig en ansvarsdækning i 

medfør af policen. 

 

…« 

 

Concordia Forsikring A/S har i sit påstands-

dokument anført følgende: 

 

»… 

2. Forsikringsdækning 

2.1. Indledning 

Forsikringsaftalen udgøres af forsikringspo-

licen (bilag adc A) med tilhørende betingel-

ser (bilag adc B). 

 

Overordnet set gør Concordia gældende, at 

adcitanterne ikke kan opnå bedre ret over 

for Concordia end Mågevejen A/S, jf. forsik-

ringsaftaleloven § 95, stk. 2, at Mågevejen 

A/S ikke har forsikringsdækning for det 

eventuelle krav, jf. forsikringsaftalen og ne-

denfor, og at adcitanterne dermed ikke kan 

få medhold i kravet mod Concordia. 

 

2.2. Ophør af forsikringsaftalen 

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav, 

som anmeldes til Concordia mere end 3 

måneder efter 

- Mågevejen A/S blev taget un-

der rekonstruktionsbehandling den 20. juni 

2012, jf. bilag adc H. 

- Mågevejen A/S under rekon-

struktion afhændede sin virksomhed pr. 26. 
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juni 2012, hvorefter der ikke længere var 

nogen forsikret interesse. 

 

Concordia henviser i øvrigt til pkt. 12.1 i 

forsikringsbetingelserne, hvorefter Concor-

dia ved anmeldelse af forandringer træffer 

bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan 

fortsætte. 

 

Ved brev af 15. november 2012 anmeldte 

adcitanterne det i sagen fremsatte krav, jf. 

bilag adc D. Concordia gør derfor gæl-

dende, at Mågevejen A/S har anmeldt kra-

vet mere end 3 måneder efter forsikringsaf-

talens ophør, og at der allerede som følge 

heraf ikke er dækning under forsikringen. 

 

Concordia gør gældende, at Willis I/S - i sin 

egenskab af eksklusiv forsikringsmægler for 

Mågevejen A/S - har været bemyndiget til 

handle med bindende virkning for selska-

bet, jf. mæglerfuldmagten (bilag adc C). 

  

Concordia bestrider, at forsikringsbetingel-

sernes opsigelsesvilkår finder anvendelse i 

en situation som den foreliggende. 

 

Concordia bestrider, at det kan anses for 

dokumenteret, at Concordia rettede hen-

vendelse til konkursboet som påstået af 

adcitanterne. Det kan hertil oplyses, at Mo-

gens Jespersen ikke erindrer en sådan sam-

tale. 

 

2.3 Undtagelser i forsikringsdæk-

ningen 

Det er forsikringsaftalen, herunder de deri 

anførte dækningsbegrænsninger/-undtagel-

ser, der regulerer forholdet mellem adcitan-

terne og Concordia. 

 

Concordia gør gældende, at også de neden-

stående dækningsbegrænsninger/-undta-

gelser fører til, at der ikke er forsikrings-

dækning for det fremsatte krav. 

 

Jordarbejder 

Forsikringen dækker ikke skade på ejendom 

forårsaget ved udførelse af jordarbejder, jf. 

pkt. 2.2e i forsikringsbetingelserne. Denne 

dækningsbegrænsning er standard i er-

hvervsansvarsforsikringer. 

 

Såfremt Mågevejen A/S findes erstatnings-

pligtig, vil dette netop være begrundet 

med, at de i sagen omhandlede skader er 

forårsaget af jordarbejder, jf. selve temaet i 

skønserklæringen. Dermed er skaderne ikke 

dækket under forsikringen. 

 

Fejl i projekt mv. 

Forsikringen dækker ikke skade forårsaget 

af eller på bygning, når skaden skyldes fejl i 

projekt, tegninger, konditioner eller lig-

nende udarbejdet af sikrede, jf. side 5 i for-

sikringspolicen. 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at en-

treprisen ikke skulle være udført i overens-

stemmelse med projektmaterialet udarbej-

det af Mågevejen A/S. Såfremt Mågevejen 

A/S findes erstatningspligtig, kan dette helt 

eller delvist være begrundet med fejl i pro-

jektmaterialet, i hvilket tilfælde der ikke er 

forsikringsdækning. Dette vil blive afklaret 

nærmere under afhøring af Preben Geer og 

Gorm Hougaard fra dagældende Mågevejen 

A/S. 

 

Anvisninger udarbejdet af andre end sik-

rede 
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Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 

eller tab, der hidrører fra fejl eller mangler i 

tegninger eller anvisninger udarbejdet af 

andre end sikrede, jf. side 8 i forsikringspo-

licen. 

 

Til grund for entreprisen lå en geoteknisk 

rapport (bilag adc 5), der blev rekvireret af 

O. J. Maskinudlejning A/S. Ifølge denne 

rapport kunne projektet gennemføres i ka-

tegori 1. 

 

Det fremgår af skønserklæringen (svar TS-

A), at understøbningen retteligt skulle be-

handles i kategori 2, og at denne fejlkate-

gorisering har medført, at der ikke forelig-

ger de kvantitative geotekniske data og be-

regninger, der skal sikre, at de grundlæg-

gende krav overholdes. 

 

Concordia gør gældende, at skaderne der-

med må anses for at være opstået helt eller 

delvist som følge af den geotekniske rap-

port. 

 

Ud over den geotekniske rapport ligger 

bygherrerådgivers anvisninger til grund for 

entreprisen. Således gav bygherrerådgiver 

anvisninger omkring stabilisering af den 

fælles mur, jf. bilag adc 6. 

  

Det fremgår af skønserklæringen (svar 6 

KSL), at bygherrerådgivers anvisninger ikke 

sikrede mod revnedannelser, der måtte op-

stå i forbindelse med understøbningsarbej-

der eller komprimering. 

 

Concordia gør gældende, at skaderne der-

med må anses for at være opstået helt eller 

delvist som følge af bygherrerådgivers an-

visninger. 

 

2.4 Krav på andet grundlag 

Concordia bestrider, at Concordia kan til-

pligtes at betale et beløb ud fra en loyali-

tetspligt. Concordia bestrider herunder, at 

der påhviler Concordia en sådan pligt i rela-

tion til det fremsatte krav. 

 

Concordia bestrider, at der er grundlag for 

at identificere Concordia med Mågevejen 

A/S eller dette selskabs bo. 

 

Concordia bestrider, at Concordia kan til-

pligtes at betale et beløb ud fra rimelig-

hedsbetragtninger, principperne i aftalelo-

ven § 36 ol. 

 

2.5 Kravets størrelse 

For det tilfælde at Retten finder, at der er 

helt eller delvist forsikringsdækning, gør 

Concordia følgende gældende i relation til 

kravets størrelse: 

Forsikringen dækker ikke ansvar for drifts-

tab, tidstab, avancetab eller andre indirekte 

tab, jf. side 5 i forsikringspolicen. Dermed 

kan der højest være tale om dækning for 

de direkte udbedringsomkostninger. 

 

I en eventuel erstatning skal fradrages et 

beløb svarende til Mågevejen A/S' selvri-

siko, da adcitanterne ikke kan opnå bedre 

ret end Mågevejen A/S, jf. Østre Landsrets 

dom af 17. maj 2013 (FED2013.16Ø). 

 

I en eventuel erstatning skal fradrages et 

beløb svarende til den eventuelle dividende, 

som adcitanterne måtte modtage af kon-

kursboet efter Mågevejen A/S. 
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3. Adcitanternes krav mod Måge-

vejen A/S 

3.1. Aktieoverdragelse 

Pr. 26. juni 2012 overdrog Mågevejens A/S 

sine forpligtelser, mangelsansvar mv. ved-

rørende den i sagen omhandlede entreprise 

til Remlab ApS (nu MMT A/S), jf. bilag adc 

G (pkt. 7.1, jf. pkt. 5.1, jf. bilag 5.1). 

 

Concordia gør gældende, at der ikke er 

grundlag for et krav mod Mågevejen A/S 

(og dermed Concordia), idet alle forpligtel-

ser er overdraget til MMT A/S. 

 

Concordia gør gældende, at Concordia der-

med ikke er rette sagsøgte. 

 

3.2. Erstatningspligt. 

Concordia gør gældende, at adcitanterne 

ikke har løftet deres bevisbyrde for, at Må-

gevejen A/S har handlet ansvarspådrag-

ende, og at der er årsagsforbindelse mellem 

det af Mågevejen A/S udførte arbejde og de 

konstatererede skader, jf. tillige under pkt. 

4. 

  

Nedbrydningsarbejdet og gravearbejdet 

blev forestået af henholdsvis P. Olesen & 

Sønner A/S og O. J. Maskinudlejning A/S, 

jf. bilag adc E og bilag adc F. 

 

Det fremgår af skønserklæring nr. 1 (svar 

2), at andre dele af byggeprocessen kan 

have været en medvirkende årsag til ska-

derne. Skønsmanden nævner eksplicit ned-

brydningen som en mulig årsag. 

 

Herudover er arbejderne helt eller delvist 

udført i henhold til bygherrerådgivers anvis-

ninger. 

 

Concordia gør på denne baggrund gæl-

dende, at skaderne helt eller delvist er en 

følge af arbejder udført af underentreprenø-

rer og/eller bygherrerådgiver. 

 

Concordia bestrider, at Mågevejen A/S kan 

ifalde erstatningspligt for arbejder begået af 

underentreprenører og bygherrerådgiver. 

 

Concordia gør derudover gældende, at adci-

tanterne skal tåle identifikation med byg-

herrerådgiver. 

 

4. Sagsøgernes krav mod de 

sagsøgte/adcitanterne 

Concordia gør gældende, at det påhviler 

adcitanterne som led i deres tabsbegræns-

ningspligt at etablere det fornødne forsvar i 

hovedsagen, herunder at fremsætte anbrin-

gender til støtte for, at de erstatningsretlige 

betingelser for sagsøgernes erstatningskrav 

ikke kan anses for opfyldt. 

 

Der henvises til Concordias provokation adc 

C og D, hvorefter adcitanterne er opfordret 

til i hovedsagen at søge belyst og doku-

menteret, hvad der nærmere bebrejdes Må-

gevejen A/S. Det er indlysende, at det ikke 

er tilstrækkeligt til at forpligte Mågevejen 

A/S, at der er indgået en kontrakt med sel-

skabet, og at der er revner på naboejen-

dommen. Det må nødvendigvis dokumente-

res, at der er noget at bebrejde selskabet, 

og at der er årsagsforbindelse til de pågæl-

dende revner. 

 

Concordia gør gældende, at manglende 

iagttagelse af adcitanternes tabsbegræns-

ningspligt skal tillægges processuel skade-

virkning, således at adcitanterne allerede af 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 610 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

denne grund ikke kan få medhold i den 

nedlagte påstand. 

 

Concordia påberåber sig følgende anbrin-

gender i hovedsagen: 

 

Concordia gør gældende, at sagsøgerne 

ikke har dokumenteret, at der er udført et 

mangelfuldt arbejde. 

 

Concordia bestrider, at der er årsagsforbin-

delse mellem de af sagsøgerne påberåbte 

skader og entreprisearbejderne, idet der 

henvises til, 

 

at der var revner på ejendommen forinden 

igangsættelsen af entreprisen, jf. fotodoku-

mentation (bilag 3.1 / adc 4), 

at nogle af de konstaterede revner er en 

følge af »tidens tand« og daværende byg-

geskik, jf. skønserklæring nr. 1 (svar 2), og 

 

at sagsøgerne selv forestod udgravninger 

forinden igangsættelsen af entreprisen på 

adcitanternes ejendom. Concordia bestrider 

tabsopgørelsen, idet det gøres gældende, 

at der skal tages udgangspunkt i de i 

skønserklæringen anslåede omkostninger, 

at der skal tages højde for den med udbed-

ringen forbundne værditilvækst, 

  

at sagsøgerne ikke kan kræve, at arbej-

derne foretages på én etage a[d] gangen, 

at sagsøgerne ikke kan kræve, at der ikke 

sker partiel udbedring, 

at sagsøgerne ikke kan få mer- og følgeud-

gifter erstattet, 

 

at sagsøgerne ikke kan kræve eventuelle 

genhusningsomkostninger erstattet, idet ri-

melige genhusningsomkostninger ud fra en 

af sagsøgerne påberåbt tålegrænse ikke 

udgør et erstatningsretligt relevant tab, 

 

at sagsøgerne ikke kan kræve eventuelle 

udgifter til flytning af inventar mm. erstat-

tet, 

 

at de af sagsøgerne benævnte øvrige udgif-

ter ikke er erstatningsretlige relevante og 

kan højest medtages som en procesom-

kostning. 

 

Concordia gør gældende, at det påhviler 

sagsøgerne at dokumentere, at samtlige er-

statningsbetingelser er opfyldt. Concordia 

gør gældende, at denne bevisbyrde ikke 

kan anses for løftet. 

…« 

Parterne har i det væsentligste procederet i 

overensstemmelse med påstandsdokumen-

terne. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Vedrørende hovedsagen, BS 10-2439/2012 

Dorrit Storm og Mads Nissen skulle som pri-

vate forbrugere opføre et byhus til eget 

brug. De antog en professionel erhvervsdri-

vende, MMT, til som hovedentreprenør at 

udføre en række arbejdsopgaver, herunder 

understøbning af gavlen til naboejendom-

men beliggende Ole Rømers Gade 60, der 

tilhørte Haldis Pedersen og Peter Andersen. 

 

Efter skønserklæringerne og skønsmænde-

nes forklaring må det lægges til grund, at 

skaderne på Haldis Pedersen og Peter An-

dersens ejendom er opstået, fordi gavlen 
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ind mod Dorrit Storm og Mads Nissens 

ejendom har sat sig ca. 10 til 15 mm og har 

flyttet sig vandret ca. 5 mm i 1. sals højde. 

Det må endvidere lægges til grund, at årsa-

gen til, at gavlen har flyttet sig, er, at den 

punktvise understøbning af gavlen er sket 

for hurtigt, idet betonen ikke har nået at 

hærde tilstrækkeligt mellem understøbnin-

gerne. 

 

Haldis Pedersen og Peter Andersen har 

gjort gældende, at Dorrit Storm og Mads 

Nissen på ulovbestemt grundlag er objek-

tivt ansvarlige for de skader, der er opstået 

på ejendommen Ole Rømers Gade 60. Hal-

dis Pedersen og Peter Andersen ikke har 

godtgjort, at Dorrit Storm og Mads Nissen 

var bekendt med, at arbejdet med at un-

derstøbe gavlen indebar en særlig risiko. 

Hertil kommer, at det efter forklaringerne 

fra skønsmændene og fra Preben Geer og 

Michael Hertz må lægges til grund, at un-

derstøbning ikke kan karakteriseres som 

værende en særlig farlig opgave, men sna-

rere en almindelig arbejdsopgave, der kan 

udføres - og bliver udført - af erfarne med-

arbejdere i større entreprenørfirmaer uden 

særlige anvisninger. Der er derfor ikke 

grundlag for at lade Dorrit Storm og Mads 

Nissen ifalde et objektivt ansvar for ska-

derne. 

  

Haldis Pedersen og Peter Andersen har hel-

ler ikke godtgjort, at Dorrit Storm og Mads 

Nissen på andet grundlag skulle være an-

svarlige for skaderne, herunder at de har 

handlet culpøst. Det bemærkes i den for-

bindelse, at det forhold, at Dorrit Storm og 

Mads Nissen ikke nåede at udvide deres en-

trepriseforsikring til at omfatte arbejde med 

understøbning, inden skaden var sket, ikke 

kan føre til, at Dorrit Storm og Mads Nissen 

ifalder ansvar for skaderne. 

 

Som følge af ovenstående frifindes Dorrit 

Storm og Mads Nissen. 

 

Haldis Pedersen og Peter Andersen har tabt 

sagen og skal derfor betale sagsomkostnin-

ger til Dorrit Storm og Mads Nissen. 

 

Under hensyn til sagens økonomiske værdi 

og omfang, herunder at sagen har været 

hovedforhandlet over 2 dage,  og at der er 

sket isoleret bevisoptagelse og indhentet 

yderligere to skønserklæringer, fastsættes 

omkostningerne til advokatbistand til 

70.000 kr. inkl. moms. Endvidere skal Hal-

dis Pedersen og Peter Andersen betale 

1.500 kr. vedrørende vidnegodtgørelse. 

 

Haldis Pedersen og Peter Andersen har i ho-

norar foreløbigt betalt 66.956,25 kr. for 

skønserklæring 1 og 2 samt 17.187,50 kr. i 

honorar for afhjemling af skønsmændene, i 

alt 84.143,75 kr. Dorrit Storm og Mads Nis-

sen har foreløbigt betalt 9.975 kr. vedrø-

rende skønserklæring 3. Under hensyn til at 

Haldis Pedersen og Peter Andersen har fået 

medhold i, at skaderne på deres ejendom 

var forårsaget af MMT, hvilket var bestridt 

af Dorrit Storm og Mads Nissen, skal Dorrit 

Storm og Mads Nissen endeligt betale de 

9.975 kr. inkl. moms samt skønsmæssigt 

yderligere 

15.000 kr. inkl. moms af omkostningerne til 

skønsmændene. 

 

Haldis Pedersen og Peter Andersen skal 

herefter i alt betale 56.500 kr. i sagsom-

kostninger til Dorrit Storm og Mads Nissen. 

 

Vedrørende adcitationssagen, BS 10-

1020/2013 

Efter udfaldet af hovedsagen frifindes Con-

cordia. 
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Dorrit Storm og Mads Nissen har tabt adci-

tationssagen og skal derfor betale sagsom-

kostninger til Concordia med 

40.000 kr. inkl. moms. Beløbet vedrører 

udgifter til advokatbistand. Ved fastsættel-

sen har retten lagt vægt på sagens økono-

miske værdi og omfang, herunder at sagen 

har været hovedforhandlet over 2 dage. 

 

Dorrit Storm og Mads Nissen frifindes. 

Inden 14 dage skal Haldis Pedersen og Pe-

ter Andersen betale 56.500 kr. i sagsom-

kostninger til Dorrit Storm og Mads Nissen. 

 

Concordia Forsikring A/S frifindes. 

Inden 14 dage skal Dorrit Storm og Mads 

Nissen betale 40.000 kr. i sagsomkostnin-

ger til Corcordia Forsikring A/S. Sagsom-

kostningerne forrentes efter rentelovens § 

8 a. 

Vestre Landsret 

Retten i Aarhus har den 22. maj 2015 af-

sagt dom i 1. instans (- - -). 

  

Påstande 

Vedrørende V.L. B-0961-15 

For landsretten har appellanterne, Haldis 

Pedersen og Peter Andersen, gentaget de-

res påstand for byretten.   De indstævnte, 

Dorrit Storm og Mads Nissen, har påstået 

stadfæstelse, subsidiært betaling af et min-

dre beløb. Vedrørende V.L. B-0962-15 

Dorrit Storm og Mads Nissen har gentaget 

påstanden om, at adciterede, Concordia 

Forsikring A/S, skal friholde dem. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Der er under sagen for landsretten indhen-

tet en supplerende skønserklæring. Erklæ-

ringen er dateret den 20. maj 2016. 

 

Forklaringer 

Peter Andersen, Mads Nissen, Preben Geer 

og Michael Hertz har afgivet supplerende 

forklaring for landsretten. 

 

Peter Andersen har supplerende forklaret, 

at de i 2004 fjernede 15 cm af betongulvet 

for at lave gulvvarme i kælderens fire rum. 

Ejendommenes fælles mur blev ikke berørt, 

da den var forankret med en ekstra sokkel, 

der var 40 cm høj og 30 cm bred. De fore-

tog alene understøbning af en af de indven-

dige vægge. De foretog ingen foranstaltnin-

ger, i anledningen af at der blev gravet ud 

og støbt på nabogrunden. 

 

Mads Nissen har supplerende forklaret, at 

de flyttede ind i huset i sommeren 2015. 

Huset var ikke færdigt før dette tidspunkt. 

MMT havde fået opgaven i totalentreprise, 

da selskabet stod for hele byggeriet. Han 

kender ikke nærmere til forskellen mellem 

hovedentreprise og totalentreprise. 

 

Inden byggeriet rekvirerede han arkitekt-

tegninger og ingeniørberegninger, hvilket 

var grundlaget for MMT's tilbud. Han anvi-

ste ikke nærmere om byggeriet. 4AP-Geo-

teknik foretog inspektion den 24. februar 

2011, men han var ikke bekendt med in-

spektionen, og han fik først kendskab til 

rapporten uger eller måneder efter den 17. 

marts 2011. 

 

MMT sagde til ham, at han skulle tegne en 

entrepriseforsikring, og han indhentede 

derfor nogle tilbud. Han fik først svar fra 

Topdanmark. Den 11. januar 2011 sendte 
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han tilbuddet videre til Preben Geer, som 

godkendte tilbuddet. Han valgte Tryg, da 

han i forvejen havde flest forsikringer her. 

Han kendte ikke nærmere til indholdet af 

forsikringsselskabets undtagelser af dæk-

ning ved undermuring og understøbning. 

Han vidste ikke dengang, at der skulle fore-

tages understøbning. Han fik ikke rådgiv-

ning om forsikringstegningen. 

  

Den 23. februar 2011 skrev han til Tryg og 

meddelte, at det var nødvendigt at under-

mure den eksisterende fællesmur. Han un-

dersøgte ikke på daværende tidspunkt for-

sikringspolicen. Han mener, at han først se-

nere fik tilsendt policen. Da han skrev til 

Tryg, tog han formodentlig udgangspunkt i 

tilbuddet. Det var enten Preben Geer eller 

Michael Hertz fra MMT, der fortalte ham om 

undermuringen, men han vidste ikke, hvad 

det teknisk indebar.  Han bad ikke MMT om 

at stoppe arbejdet, indtil forsikringsdæknin-

gen var i orden. Han vidste ikke, at arbej-

det skulle starte den 25. februar 2011. Han 

blev først bekendt med, at understøbningen 

havde fundet sted, da en medarbejder fra 

MMT ringede og sagde, at naboen havde 

fortalt, at der var sket en skade. 

 

Han anmeldte skaden til Tryg, og han kla-

gede også senere til Tryg uden nærmere af-

tale med MMT. Han mente ikke, at Tryg be-

handlede ham fair. Under byggeriet havde 

han ikke en repræsentant på byggepladsen, 

men en enkelt  gang kontaktede han Ryan 

Hald, da MMT havde bedt om anvisning til 

at gøre fællesmuren fast. Han var sammen 

med Ryan Hald på byggepladsen. Ryan 

Hald skrev en mail den 1. februar 2011. 

Ryan Hald skulle rådgive, således at de sik-

rede sig, at muren ikke kunne vælte ned. 

Det var ikke et spørgsmål om, at muren 

satte sig. Ryan Hald havde ikke kontakt til 

håndværkerne. Preben Geer fik Ryan Halds 

mail, og MMT rettede sig efter anvisnin-

gerne ved at skrue muren fast i nabohuset. 

Over byggeperioden kom han på bygge-

pladsen en gang om ugen eller hver anden 

uge. Han blandede sig ikke i byggeriet. 

 

I forbindelse med indhentelse af tilbud 

sendte han selv materiale ud til to eller tre 

entreprenører uden medvirken af rådgiver. 

Han gennemførte også selv forhandlingerne 

med entreprenøren uden særlig rådgivning. 

MMT entrerede med VVS og andre underle-

verandører. MMT havde oprindelig et for 

dyrt VVS-tilbud indeholdt i sit tilbud, og det 

blev derfor aftalt, at MMT skulle skifte VVS-

leverandør. I den aftale, som han havde 

indgået med MMT, var der en bemærkning 

om kubikmeterpris, hvis der skulle foreta-

ges understøbning. Han opfattede ikke be-

mærkningen som noget, der relaterede sig 

til fællesmuren. 

 

Han forventede, at MMT klarede byggeriet 

på en god og ansvarlig måde. Efter hans 

opfattelse dækkede forsikringen i nødven-

digt omfang. Han skimmede tilbuddene fra 

Topdanmark og Tryg, og umiddelbart så de 

ens ud. 

 

Preben Geer har supplerende forklaret, at 

MMT var ansvarlig for store dele af bygge-

arbejdet, herunder maler-, VVS-, jord- og 

kloakarbejde. Bygherren havde ansvaret for 

bærende stål, inventar og montage af sani-

tet. Der var tale om en hovedentreprise. 

Mads Nissen var selv indehaver af et stål-

firma. 

 

I byggefasen var det bygherren selv, der 

tegnede de foreslåede løsninger. Der var in-

gen bygherrerådgiver. Byggeherren deltog i 

byggemøder og i tilrettelæggelsen af arbej-

det. De holdt byggemøder hver eller hver 

anden uge. Mads Nissen kom jævnligt på 

byggepladsen. Bygherren rådførte sig med 

Ryan Hald i forbindelse med stabiliteten af 
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fællesmuren. Ryan Hald besigtigede bygge-

pladsen sammen med Torben Skyum eller 

Michael Hertz. Ryan Hald kom med forslag 

til, hvordan fællesmuren kunne fæstnes til 

naboens hus, således at den ikke kunne 

vælte. Der var tale om bolte, der blev fæst-

net i bjælkelaget i nabohuset og isat med 

store spændskiver. 

 

Der var med bygherren aftalt, at MMT's un-

derentreprenør O.J. Maskinudlejning skulle 

rekvirere en geoteknisk undersøgelse, som 

skulle anvise, hvordan arbejdet skulle udfø-

res. Den geotekniske undersøgelse skulle 

omfatte en analyse af jordlagene og angive, 

hvordan der skulle graves ud og støbes i 

etaper. Geoteknikeren påpegede ikke sær-

lige problemer. Teknikeren fremkom med 

sine anbefalinger mundtligt og senere med 

en skriftlig rapport. 

 

Fundamentet skulle sikres, således at mur-

værket ikke satte sig, når man gravede ned 

til den nye kælder. Der skulle derfor støbes 

under det gamle fundament, der ikke var 

dybt nok. Det var anført i udbudsmateria-

let, at der kunne ske 

undermuring. Først efter udgravning kunne 

man konstatere, om det var nødvendigt. 

Mads Nissen var allerede i forbindelse med 

kontraktforhandlingerne i forbindelse med 

entrepriseaftalen opmærksom på, at der 

muligt skulle ske understøbning af fælles-

muren. 

 

De brugte vintermåtter og varmt beton, 

hvilket havde betydning for hærdetiden. 

 

Mads Nissen sendte ham den oprindelige 

forsikringspolice, og vidnet gjorde opmærk-

som på, at den ikke dækkede tilstrækkeligt. 

Normalt blandede MMT sig ikke i bygher-

rens forsikringsforhold. 

 

Da de indgik aftalen, var der mellem 80-

130 mand ansat i MMT. De havde mange 

forskellige opgaver. Der var ikke en inge-

niør ansat. Han var projektchef og derfor på 

byggepladsen en eller to gange om ugen. 

Michael Hertz var projektleder og betonmu-

rerformand, og han var på byggepladsen 

dagligt. 

 

Der var tale om en almindelig arbejdsop-

gave for MMT. Det var geoteknikeren, der 

havde anvist, hvordan understøbningen 

skulle foretages, og den foregik derfor ikke 

efter bygherrens anvisning. De oplysninger 

om jordens beskaffenhed og støbetakt, som 

MMT fik af 4AP-Geoteknik, var tilstrække-

lige til, at arbejdet kunne iværksættes. 

Det fremgik af tilbudslisten, at det var inde-

holdt i prisen, at underentreprenøren skulle 

indhente en geoteknisk rapport. 

 

Det var MMT, der udførte understøbningsar-

bejdet. O.J. Maskinudlejning stod for grave-

arbejdet. MMT har arbejdet sammen med 

4AP-Geoteknik i andre sammenhænge. 

MMT har udarbejdet kvalitetssikringsmateri-

ale i forbindelse med byggeriet, men det er 

ikke udleveret til bygherren. 

 

Michael Hertz har supplerende forklaret, at 

han af MMT var ansat som formand på byg-

geriet. Han var på byggepladsen mindst 

hver anden dag. Han kan ikke huske, om 

han fra bygherren har set noget om, hvor-

dan understøbningen af fællesmuren skulle 

ske. Han husker ikke, om der lå en geotek-

nisk undersøgelse, men normalt foreligger 

der en sådan. Det er projektlederen, der 

forholder sig til indholdet af geotekniske 

undersøgelser. MMT har udført en del til-

svarende understøbninger, og der var tale 

om en rutineopgave. 
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Han har udfyldt arbejdssedlen, der omfatter 

arbejdet udført den 28. februar, 1., 2., 3. 

og 4. marts 2011. Det fremgår heraf, at tre 

medarbejdere har arbejdet med understøb-

ning af eksisterende gavl den 28. februar 

og 1. marts. Han kan ikke forestille sig, at 

de arbejdede i weekenden den 26. og 27. 

februar. Det fremgår ikke, om der blev fo-

retaget understøbningsarbejde i ugen forin-

den. Af billederne fra den 1. marts sidst på 

eftermiddagen kan man se, at der er fore-

taget understøbning. Han husker ikke, om 

der er benyttet varm beton, som normalt 

reducerer hærdetiden. 

 

Procedure 

Haldis Pedersen og Peter Andersen har ikke 

for landsretten gentaget anbringendet om, 

at Mads Nissen og Dorrit Storm har handlet 

culpøst ved tilrettelæggelsen og udførelsen 

af arbejderne i forbindelse med byggeriet. 

 

I øvrigt har parterne i det væsentlige gen-

taget deres anbringender for byretten og 

har procederet i overensstemmelse her-

med. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Vedrørende V.L. B-0961-15 

Efter det foreliggende, herunder skønsman-

den Marianne Bondo Hoffs svar på spørgs-

mål 2 og hendes og Jakob Gottliebs forkla-

ringer for byretten, tiltræder landsretten, at 

årsagen til den overvejende del af skaderne 

er byggeaktiviteterne på naboejendommen, 

herunder primært understøbningen/efter-

funderingen af den fælles gavl, som ikke er 

udført korrekt. 

  

Efter bevisførelsen for landsretten, herun-

der optegnelserne på MMT's arbejdssedler 

for uge 8 og 9 i 2011, lægger landsretten til 

grund, at understøbningen af fællesmuren 

skete den 28. februar og 1. marts 2011. Ef-

ter Jacob Gottliebs besvarelse af spørgsmål 

A, B og D og forklaring lægges det til 

grund, at understøbningen ikke havde til-

strækkelig hærdetid, uanset om der blev 

anvendt varm beton og vintermåtter. Der 

foreligger derfor en alvorlig håndværks-

mæssig fejl ved arbejdets udførelse. 

 

Skønsmanden har i sit svar på spørgsmål 

23 anført, at det er hendes vurdering, at 

understøbningen er et komplekst stykke ar-

bejde, blandt andet fordi der skal funderes 

relativt dybt, og det er vigtigt, at lasten fra 

huset kan føres ned, hele den periode un-

derstøbningen varer. Arbejdet kan for et 

professionel firma karakteriseres som en al-

mindelig arbejdsopgave, der kan udføres af 

erfarne medarbejdere i større entreprisefir-

maer uden særlige anvisninger ud over ud-

førelsesbeskrivelsen. 

 

Preben Geer og Michael Hertz har forklaret, 

at understøbningen var en almindelig og ru-

tinemæssig arbejdsopgave for MMT, som 

havde udført en del tilsvarende understøb-

ninger. 

 

Efter det ovenfor anførte finder landsretten, 

at der ikke foreligger sådanne omstændig-

heder, at der efter en samlet vurdering 

uden lovhjemmel kan pålægges Mads Nis-

sen og Dorrit Storm et objektivt ansvar i 

forbindelse med opførelsen af huset, som 

skulle anvendes til deres beboelse. Det be-

mærkes herved, at landsretten tiltræder, at 

den omstændighed, at Mads Nissen ikke 

nåede at tegne forsikring mod skaden, ikke 

har betydning for vurderingen af ansvaret. 

 

Landsretten stadfæster derfor denne del af 

dommen. 
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Efter sagens udfald skal Haldis Pedersen og 

Peter Andersen solidarisk betale sagsom-

kostninger for landsretten til Dorrit Storm 

og Mads Nissen med i alt 50.000 kr. Belø-

bet omfatter udgifter til advokatbistand og 

er inkl. moms. 

Landsretten har ved fastsættelsen af belø-

bet lagt vægt på sagens økonomiske værdi 

og omfang, herunder at der også for lands-

retten er stillet spørgsmål til skønsmanden. 

 

Vedrørende V.L. B-0962-15 

Efter udfaldet af V.L. B-0961-15 tiltrædes 

det, at Concordia Forsikring A/S frifindes for 

friholdelseskravet. 

 

Under hensyn til sagens udfald, økonomiske 

værdi og omfang, herunder at der to gange 

blev stillet spørgsmål til skønsmanden, og 

at sagen blev hovedforhandlet over to 

dage, finder landsretten, at Dorrit Storm og 

Mads Nissen solidarisk skal betale sagsom-

kostninger for byretten til Concordia Forsik-

ring A/S med 60.000 kr. Beløbet omfatter 

udgifter til advokatbistand og er inkl. 

moms. 

 

Efter sagens udfald skal Dorrit Storm og 

Mads Nissen solidarisk betale sagsomkost-

ninger for landsretten til Concordia Forsik-

ring A/S med 50.000 kr. Beløbet omfatter 

udgifter til advokatbistand og er inkl. 

moms. Landsretten har ved fastsættelsen 

af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske 

værdi og omfang, herunder at der også for 

landsretten er stillet spørgsmål til skøns-

manden. Det bemærkes, at der ikke er 

grundlag for at pålægge Dorrit Storm og 

Mads Nissen at betale den del af skønsom-

kostningerne, som Concordia Forsikring A/S 

har betalt.
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Totalrådgiver og entreprenør pålagt anpartsvis ansvar 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.49.1 

Som gengivet i TBB 2021.1122 / Sag nr. C-14282 

Bygherre BH (advokat Betina Kristiansson 

v/ adv.fm. Line Kirk Pedersen) mod Entre-

prenør E1 (advokat Sanne Damsgaard 

Faurskov) og Totalrådgiver TR (advokat Ja-

cob Sønder Larsen) og Entreprenør E2 (ad-

vokat Kristina Schultz Andersen) 

Voldgiftsnævnet 

 

1. Indledning 

Mellem klageren, bygherre BH, og indkla-

gede 1, entreprenør E1 (herefter E1), og 

indklagede 2, totalrådgiver TR (herefter 

TR), og indklagede 3, entreprenør E2 (her-

efter E2), er der opstået en tvist om mang-

ler ved elevatorer udført i fagentreprise og 

med TR som totalrådgiver i forbindelse med 

opførelse af familieboliger beliggende i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med elingeniør Ernst Højberg Jep-

pesen, afdelingschef Niels Bank og lands-

dommer Henrik Bjørnager Nielsen, med 

sidstnævnte som formand. 

 

2. Påstande og hovedforhandling 

Parterne har nedlagt følgende påstande: 

Klagers påstand 1: Indklagede 1, E1 

Elevator A/S, og indklagede 2, TR A/S, skal 

principalt in solidum, subsidiært hver for sig 

betale 1.019.794,90 kr. inklusive moms 

med rente fra sagens anlæg den 13. marts 

2017. 

Klagers påstand 2: Indklagede 1, E1 

Elevator A/S, indklagede 2, TR A/S og ind-

klagede 3, E2 A/S, skal principalt in soli-

dum, subsidiært hver for sig betale 

992.812,50 kr. inklusive moms med rente 

af 518.750 kr. fra sagens anlæg den 13. 

marts 2017 og af 474.062,50 kr. fra den 

24. marts 2021. 

  Indklagede 2, TR A/S, skal be-

tale 143.750,00 kr. inklusive moms med 

rente af 76.875 kr. fra den 14. maj 2020 og 

af 66.875 kr. fra den 24. marts 2021. 

  Over for indklagede 1, E1 Ele-

vator A/S’ selvstændige påstand har klager 

nedlagt påstand om frifindelse. 

Indklagede 1’s påstande: Frifindelse over 

for klagers påstande 1 og 2. 

  Klager skal betale 69.700,83 

kr. med procesrente af 1.990,63 kr. fra den 

28.2.2013, af 1.996,88 kr. fra den 

26.7.2013, af 11.091,00 kr. fra den 

15.8.2013, af 3.343,75 kr. fra den 

23.8.2013, af 2.953,13 kr. fra den 

20.1.2013, af 8.427,24 kr. fra den 

14.3.2014, af 3.859,38 kr. fra den 

11.4.2014 og af 36.038,82 kr. fra den 

24.4.2014. 

  Indklagede 2, TR A/S, og ind-

klagede 3, E2 A/S, skal friholde indklagede 

1, E1 Elevator A/S for ethvert beløb, inkl. 

renter og omkostninger, som indklagede 1, 

E1 Elevator A/S måtte blive pålagt at betale 

til klager, BH. 

  Over for den af indklagede 2, 

TR A/S, nedlagte friholdelsespåstand påstås 

frifindelse. 

Indklagede 2’s påstande: Frifindelse for kla-

gers påstand 1. 

  Frifindelse for klagers påstand 

2 mod betaling af 76.875 kr. inklusive 

moms. 

  Indklagede 1, E1 A/S, og ind-

klagede 3, E2 A/S, tilpligtes at friholde ind-

klagede 2 for ethvert beløb inklusive renter 

og omkostninger, som indklagede 2 måtte 

blive tilpligtet af betale til klager. 
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  Over for den af indklagede 1, 

E1 Elevator A/S, nedlagte friholdelsespås-

tand påstås frifindelse. 

Indklagede 3’s påstand: Frifindelse over 

for klagers påstand 2. 

  Frifindelse for de nedlagte fri-

holdelsespåstande. 

Hovedforhandling har fundet sted den 7. og 

8. april 2021 på Hotel …. 

… (BH), … (TR) og … (E2) har afgivet for-

klaring under hovedforhandlingen. Der er 

endvidere afgivet vidneforklaring af …, … og 

…. 

Skønsmændene, Michael Hansen og Ole 

Dreyer, er afhjemlet under hovedforhand-

lingen. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges alene med gengivelse 

af parternes påstande og voldgiftsrettens 

resultat og begrundelsen herfor. 

3. Kort sagsfremstilling 

Projektet omfattede BH’s opførelse af 30 

stk. almene familieboliger med et samlet 

areal på 3.100 m2, …. TR var antaget af BH 

som totalrådgiver, og E1 og E2 udførte i fa-

gentreprise henholdsvis elevatorentreprisen 

og elemententreprisen. 

Af rådgivningsaftalen mellem BH og TR ind-

gået den 27. januar 2011 fremgår bl.a., at 

rådgivningen omfattede totalrådgivning 

vedrørende planlægning, programmering, 

projektering, opfølgning og gennemførelse 

af arkitektarbejder, ingeniørarbejder og 

landskabsarkitektarbejder. For aftalen var 

ABR 89 gældende. Under afsnittet om råd-

giverens ydelser fremgår, at aftalen bl.a. 

omfattede projektforslag, forprojekt, ho-

vedprojekt, projektopfølgning, byggele-

delse, fagtilsyn og indarbejdelse af alle nød-

vendige sikkerhedsarbejder i projektet iht. 

gældende lovgivning samt sikring af over-

holdelse af reglerne i arbejdsmiljølovgivnin-

gen i forbindelse med projektets gennemfø-

relse og senere vedligeholdelse. 

… A/S var af TR antaget som underrådgi-

ver. 

Af entreprisekontrakten mellem BH og E1 

indgået den 14. juli 2011 fremgår bl.a., at 

aftalen omfattede samtlige ydelser, herun-

der opførelse, tilsyn og aflevering af den 

samlede entreprise fuldt færdig til brug. En-

treprisesummen var aftalt til 1.082.750 kr. 

inkl. moms. Af fagbeskrivelsen i udbuds-

brev af 25. marts 2011, der indgik som en 

del af aftalegrundlaget, fremgår, at leve-

rancen omfattede fire elevatorer, henholds-

vis to elevatorer med tre stop og to eleva-

torer med to stop. Under punkt 4.3 om pla-

cering var henvist til, at placering og ud-

formning fremgik af tegningerne, og at ele-

vatorerne skulle placeres i uopvarmede 

rum. 

Der er enighed om, at to af elevatorerne ef-

ter tegningsmaterialet fra TR skulle stå 

udendørs. I beskrivelsens punkt 4.7 om 

projektering og punkt 4.9 om materialer og 

produkter hedder det: 4.7 … 

Nærværende leverance er en systemleve-

rance, og al nødvendig detailprojektering 

skal være indeholdt i tilbuddet. 

Gældende love og bekendtgørelser for ele-

vatoranlæg, bl.a. DS/EN81 (elevatorbe-

kendtgørelsen), DS/EN 81-58 (elevator-

døre), DS/EN 81-70 (tilgængelighed) be-

kendtgørelse nr. 996 og DS1125, samt, Ar-

bejdsministeriets bekendtgørelse nr. 85 af 

19. februar 1996. Stærkstrømsbekendtgø-

relsen, Afsnit 6 2001. Bygningsreglementet. 

Elevatorleverandøren skal udføre de nød-

vendige supplerende arbejdstegninger, 

samt anmeldelser, syn prøveattest, der er 

normale for leverancens udførelse og idrift-

sættelse. 

… 

4.9. 
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HOVEDDATA: 

Elevatoranlæggets art: Maskinrumsløs ele-

vator som E1 Synenergy type 2 eller tilsva-

rende produkt i samme kvalitet, bæltebåret 

og med frekvensreguleret motor. 

…« 

Af entreprisekontrakten mellem BH og E2 

indgået den 14. juli 2011 fremgår bl.a., at 

der for aftalen var gældende de til enhver 

tid gældende normer, standarder, regulati-

ver, anordninger og vejledninger mv. Entre-

prisesummen var aftalt til 5.514.526,25 kr. 

inkl. moms. Af fagbeskrivelsen, der indgik 

som en del af aftalegrundlaget, fremgår 

bl.a., at entreprisen omfattede alle ydelser, 

der var nødvendige for, at væg-, dæk-, 

bjælke-, trappe- og reposelementer samt 

gelænder kunne leveres og monteres som 

forventet iht. arkitekttegninger, ingeniør-

tegninger og beskrivelsen for begge bygnin-

ger. 

Afleveringsforretning for entrepriserne var 

den 15. januar 2013. 

Sagen angår spørgsmålet om, i hvilket om-

fang de indklagede er ansvarlige for drifts-

problemer ved elevatorerne og opståede 

skader som følge af vandindtrængen og 

fugt samt i givet fald opgørelsen af kravene 

og ansvarsfordelingen. I forhold til E2 angår 

sagen endvidere spørgsmålet om, hvorvidt 

der foreligger for sen reklamation, præklu-

sion eller forældelse. 

Forud for voldgiftssagen er gennemført syn 

og skøn med ingeniør, seniorrådgiver Mi-

chael Hansen og arkitekt m.a.a. Ole Dreyer 

som skønsmænd. Der er afgivet skønser-

klæring af 5. februar 2015 og tillægserklæ-

ring af 16. marts 2016. Under voldgiftssa-

gen har skønsmændene yderligere afgivet 

skønserklæring af 8. juni 2018 samt til-

lægserklæringer af 29. november 2018, 19. 

maj 2019 og 26. september 2019. 

BH’s krav er baseret på faktisk afholdte ud-

bedringsomkostninger og er opgjort såle-

des: 

Påstand 1 (udvendige elevatorer blok 1 og 

2) 

Montering af dræn, bilag 36, faktura af 9. 

maj 2015 fra Entreprenør …

 8.335,92 kr. 

Glasoverdækning, bilag 35, faktura af 30. 

juni 2015 fra … A/S 109.500,00 kr. 

Ombygning af to stk. elevatoranlæg, bilag 

34, faktura af 29. oktober 2015 fra … A/S

 698.000,00 kr. 

I alt ekskl. moms 815.835,92 kr. 

I alt inkl. moms 1.019.794,90 kr. 

Påstand 2 (indvendige elevatorer, trappe-

tårnene blok 3 og 4) 

Udført kontraktarbejder vedr. renovering af 

trappetårne, bilag 43, faktura af 27. april 

2020 fra … A/S 764,854,50 kr. 

Slutfaktura vedr. renovering, bilag 44, fak-

tura af 27. november 2020 fra … A/S

 10.950,00 kr. 

Faktureringsdifference 5,50 kr. 

Levering og montering af solceller, bilag 45, 

faktura af 13. marts 2020 fra … A/S

 73.440,00 kr. 

Rådgivning, projektering og byggeledelse, 

bilag 46, rådgivningsaftale af 20. maj 2018 

med … A/S 60.000,00 kr. 

I alt ekskl. moms 909.250,00 kr. 

I alt inkl. moms 1.136.562,50 kr. 

Med fradrag af 143.750 kr., der udgør selv-

stændig påstand over for TR - 

143.750,00 kr. 

Påstandsbeløb herefter 992.812,50 kr. 

Beløbet på 143.750 kr. inkl. moms, der ud-

gør den selvstændige påstand over for R, 

vedrører betaling for omkostninger til etab-

lering af ventilation og opvarmning i trap-

petårnene og er opgjort således: 
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Montering af solceller, bilag 45

 73.440,00 kr. 

Installation af varmepumpe, bilag 47, tilbud 

fra … A/S, jf. bilag 43 og 44

 36.450,00 kr. 

Tillæg for flytning af varmepunkt, bilag 47, 

jf. bilag 43 og 44 5.110,00 kr. 

I alt ekskl. moms 115.000,00 kr. 

I alt inkl. moms 143.750,00 kr. 

E1’s selvstændige påstand vedrører krav på 

betaling for udførte servicebesøg og repara-

tioner på elevatorerne i blok 1 og 2 i hen-

holdt til fakturaer udstedt i perioden 31. ja-

nuar 2013 til 27. marts 2014. 

Beløbet på 76.875 kr., som TR har aner-

kendt at betale vedrørende de indvendige 

elevatorer i blok 3 og 4, er baseret på 

skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 

IIIE og IIIF og er opgjort som meromkost-

ninger ved efterfølgende at installere venti-

lation og opvarmning på 5.000 kr., udbed-

ring af rustangreb i trappetårne på 34.500 

kr. samt omkostninger til afrensning af 

skimmel på 22.000 kr., i alt 61.500 kr. 

ekskl. moms svarende til 76.875 kr. inkl. 

moms. 

 

4. Procedure 

Parterne har i det væsentlige procederet i 

overensstemmelse med det, der er anført i 

påstandsdokumenterne. 

 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Det fremgår af beskrivelsen i udbudsmate-

rialet, at elevatorerne er placeret i uopvar-

met rum, og der er enighed om, de to af 

elevatorerne - blok 1 og 2 - i overensstem-

melse med projekttegningerne skulle place-

res udendørs. 

BH’s påstand 1 (blok 1 og 2) 

Ansvarsspørgsmålet 

Skønsmændene har ved besvarelsen af 

spørgsmål 1A vurderet, at elevatorerne er 

udført i overensstemmelse med det i ud-

budsmaterialet anførte omfang, hoveddata 

og produkter. Skønsmændene har vurderet, 

at elevatorerne ikke opfylder gældende lov-

krav, da der ikke er taget særligt hensyn til 

det miljø, elevatorerne er opstillet i som an-

givet i EN81-1, stk. 0.3.3 samt § 12 i ar-

bejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996, 

hvorefter rum for drivmaskineri skal være 

ventilerede, og rum for drivmaskineri og 

apparatrum skal holdes mellem 5 og 40 Co. 

I besvarelsen af spørgsmål 3A er det bl.a. 

anført, at styreskabet er placeret under ud-

hæng (repose), men ikke står tørt, da vand 

både løber ned ad væg samt ind i styring 

bagfra inde fra skakt, og i besvarelsen af 

spørgsmål II D er det anført, at det er 

skønsmændenes vurdering, at styreskabet 

kunne være placeret anderledes og alterna-

tiv som minimum være indbygget i skab, 

der var IP 44. 

Det fremgår af skønsmændenes besvarelse 

af spørgsmål 2 bl.a., at det er skønsmæn-

denes vurdering, at driftsproblemerne 

skyldtes vandindtrængen, og at elevatorer-

nes elektronik og dermed funktion var be-

skadiget. I skaktbunden stod 3-4 cm vand, 

og det kunne konstateres, at vandet kon-

denserer i loftet og herefter drypper ned på 

stoltaget. 

Af besvarelsen af spørgsmål 3 fremgår, at 

det er skønsmændenes vurdering, at van-

det i blok 1 og 2 er trængt ind via elevator-

dørene, hvilket skyldes manglende fald væk 

fra dørene, manglende afvanding og mang-

lende overdækning. Det fremgår, at regn-

vandet løber ind over trinskinne i bunden af 

elevatordøren på begge etager, og at det 

vand, der løber ind på øverste etager, løber 

ned ad væggen på indersiden af elevator-

skakten og ind i elevatorens styring fra 

bagsiden. Skønsmændene har ved besva-

relsen af spørgsmål 4 vurderet, at levetiden 

for elevatorerne i blok 1 og 2 er væsentligt 
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nedsat, og at dette medfører øgede drifts-

omkostninger. 

Voldgiftsretten kan efter bevisførelsen til-

træde skønsmændenes vurdering, hvorefter 

der ikke er taget særligt hensyn til det 

miljø, som elevatorerne og herunder styre-

skabet er opstillet i, ligesom voldgiftsretten 

kan tiltræde skønsmændenes vurdering, 

hvorefter årsagen til den konstaterede 

vandindtrængen skyldes manglende afvan-

ding og manglende overdækning samt 

manglede fald væk fra dørene, hvilket har 

forårsaget de løbende driftsproblemer og de 

konstaterede vandskader. 

Elevatorerne var af TR projekteret til at 

skulle stå udendørs, og voldgiftsretten fin-

der, at TR som totalrådgiver og projektan-

svarlig som udgangspunkt havde pligt til at 

sikre, at der blev projekteret med og etab-

leret den fornødne overdækning over eleva-

tordørene, hvorfra der var direkte adgang 

til det fri, ligesom der uden for elevatordø-

rene burde have været projekteret med 

dræn til afledning af overfladevand. Selve 

overdækningen eller dræn uden for dørene 

kan ikke efter aftalegrundlaget eller i øvrigt 

anses som en del af E1’s fagentreprise og 

den detailprojektering, der hørte under ele-

vatorsystemleverancen. Efter korrespon-

dancen og bevisførelsen i øvrigt blev TR 

endvidere under forløbet af E1 gjort op-

mærksom på problemet med vandindtræn-

gen og manglende overdækning. Der er 

ikke eller kun i begrænset omfang afgivet 

forklaring af de personer, som da var invol-

veret under tilbuds- og byggefasen, og det 

er efter bevisførelsen usikkert, hvorfor der 

ikke blev fulgt op herpå og således etable-

ret fornøden overdækning eller anden form 

for afskærmning for vand. Herefter, og da 

der efter bevisførelsen, herunder korre-

spondancen, ikke er grundlag for at fastslå, 

at TR efterfølgende under forløbet har 

handlet på en måde, der kan føre til an-

svarsfrihed, findes TR herefter at have 

handlet ansvarspådragende over for BH. 

Som anført var elevatorerne projekteret til 

at skulle stå udendørs, og elevatorerne var 

herunder udført med automatiske elevator-

døre direkte til det fri og med deraf føl-

gende åbenbar risiko for vandpåvirkning af 

bl.a. styreskab og øvrige installationer. Ele-

vatorerne blev leveret som en systemleve-

rance, og selv om elevatorerne som ud-

gangspunkt opfylder beskrivelsen i udbuds-

materialet, finder voldgiftsretten, at E1 un-

der de beskrevne omstændigheder som en 

del af detailprojekteringen i hvert fald 

burde have udført indbyggede IP 44-styre-

skabe og IP 44-installationer og have place-

ret skabene på en måde, så de var mindre 

udsatte for vand, ligesom der umiddelbart 

inden for elevatordøre burde have været 

etableret tagrender til afledning af indtræn-

gende vand. E1 har herefter tillige handlet 

ansvarspådragende over for BH. 

Opgørelsen af kravene 

BH’s opgørelse baseret på de faktisk af-

holdte udbedringsomkostninger indeholder 

omkostninger til arbejder, der, hvis de op-

rindelig havde været udført, ville have med-

ført en fordyrelse af entreprisen, og det er 

efter sagens oplysninger usikkert, om de 

afholdte udbedringsomkostninger fuldt ud 

kan henføres til de konstaterede forhold. 

Med udgangspunkt i skønsmændenes vur-

dering af udbedringsomkostningerne som 

angivet i sagens bilag 42 kan de skønnede 

omkostninger for hver blok herefter opgø-

res til 315.000 kr. ekskl. moms, heraf 

150.000 kr. ekskl. moms til elektronik i ele-

vator, 75.000 kr. ekskl. moms for tætnin-

ger/inddækninger ved gennemføringer, tag, 

samlinger elevatordøre gulvskinne, 75.000 

kr. ekskl. moms for øvrige foranstaltninger i 

forhold til afledning af vand fra elevator-

tårn, 10.000 kr. ekskl. moms til malerrepa-

ration efter udbedring samt 5.000 kr. ekskl. 

moms til rengøring efter udbedringsarbej-

der, i alt 630.000 kr. ekskl. moms for de to 

blokke. Hertil kommer forholdsmæssig an-

del af byggepladsomkostninger og omkost-

ninger til teknisk rådgivning, hvorefter de 
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samlede skønnede udbedringsomkostninger 

kan opgøres til ca. 733.000 kr. ekskl. 

moms. Herfra skal fradrages omkostninger 

til overdækning, udvendigt dræn, IP 44-sty-

reskabe og IP 44-installationer samt tag-

render, der, hvis disse forhold oprindelig 

havde været udført, under alle omstændig-

heder ville have medført en fordyrelse af 

entreprisen. Voldgiftsretten vurderer samlet 

dette beløb til 153.000 kr. ekskl. moms, 

hvoraf overdækning udgør den betydeligste 

omkostning. Med fradrag af beløbet på 

153.000 kr. i beløbet på 733.000 kr. kan 

BH’s samlede erstatningsberettigede krav, 

da boligforeningen ikke er momsregistreret, 

herefter opgøres til 580.000 kr. ekskl. 

moms svarende til 725.000 kr. inkl. moms. 

Både TR og E1 har som anført begge be-

gået ansvarspådragende fejl, og fejlene må 

samlet set anses for at have forårsaget ska-

derne. Det manglende fald ved døre findes 

heroverfor at have været af underordnet 

betydning. Da ABR 89 er vedtaget mellem 

andelsboligforeningen og R, hæfter TR 

alene for så stor en del af udbedringsom-

kostningerne, som svarer til den del af den 

samlede skyld, der er udvist af arkitektfir-

maet, jf. ABR 89 pkt. 6.2.5. Efter bevisfø-

relsen finder voldgiftsretten ikke fornødent 

grundlag for at fastslå, at der af den ene af 

parterne er begået større fejl end af den 

anden, og det lægges derfor til grund, at TR 

og E1 hver bærer halvdelen af skylden. Ef-

ter oplysningerne om forløbet finder vold-

giftsretten efter en samlet vurdering, at ud-

gangspunktet, der herefter er delvis solida-

risk hæftelse, bør fraviges, og at ansvaret i 

stedet bør fordeles anpartsvis. TR hæfter 

herefter over for BH for 362.500 kr., og E1 

hæfter over for BH for 362.500 kr. 

Efter det, der er lagt til grund vedrørende 

ansvaret for fejlene, er der ikke grundlag 

for at træffe bestemmelse om, at nogen af 

parterne skal friholde den anden part, og 

E1 og TR frifindes derfor hver især for de 

nedlagte friholdelsespåstande. 

Efter det, der er anført vedrørende de be-

gåede fejl og årsagen til den konstaterede 

vandindtrængen og de opståede skader og 

driftsproblemer, må det antages, at de af 

E1 udførte servicebesøg og reparationer i 

2013 og 2014 har været en følge af de be-

gåede fejl og opståede skader, som E1 har 

et medansvar for. På denne baggrund og 

efter bevisførelsen i øvrigt er det ikke godt-

gjort af E1, at fakturabeløbene for service-

besøgene mv. kan kræves betalt, og BH fri-

findes herefter for den af E1 nedlagte selv-

stændige påstand. 

BH’s påstand 2 (blok 3 og 4) 

Ansvarsspørgsmålet 

Det fremgår af skønsmændenes besvarelse 

af spørgsmål 6 og 7, at der ikke er fundet 

forhold ved de udførte fuger, der er ukor-

rekte, idet der dog under og i sider ved 

døre på altangange ses at være udført fu-

ger af svingende udførelse, ligesom der ses 

at mangle fuger under døre flere steder, 

der sammenholdt med det manglende fald 

på altangange væk fra døre medfører den 

konstaterede vandindtrængen ved disse 

døre til trappetårnets indre. Af besvarelsen 

af spørgsmål 9 og spørgsmål IIIF fremgår, 

at forholdene vedrørende fuger og samling i 

betonelementerne ikke ses at have indfly-

delse på og kunne henføres til de konstate-

rede forhold vedrørende kondens og inde-

klima i øvrigt indvendigt i trapperummene. 

Af besvarelsen af spørgsmål 13 fremgår, at 

der ikke er fundet forhold vedrørende ud-

støbning og fugning i elementsamlinger, 

der indikerer utætheder, og at besvarelsen 

af spørgsmål 17 fremgår, at udstøbning og 

lukning indvendigt sammen med gummifu-

gen ses at etablere en tæt samling. 

Det fremgår af skønsmændenes besvarelse 

af spørgsmål 18 og 19, at der blev konsta-

teret en meget høj fugtighed indvendig i 

trappetårnene, at kondensvand løb ned ad 

glas, og at der i vægge var en fugtighed på 

100 % eller meget tæt herpå. Der blev end-

videre konstateret kondensvand og vand på 
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trin og reposer. Det er anført, at det med 

det vand, der med fodtøj uvægerligt brin-

ges med ind på gulve m.m., sker en forøget 

fugtophobning, der akkumuleres, hvilket er 

årsag til den meget høje koncentration af 

fugt i trappetårnene. Det er videre bl.a. an-

ført, at de konstaterede skimmeldannelser 

indvendigt kan henføres til det fugtige 

miljø, der opstår grundet mangel på varme-

tilførsel, og at årsagen til den høje fugtig-

hed og kondensdannelsen er manglende 

ventilationsmulighed samt manglende op-

varmning i trapperum, begge dele som 

nødvendiggør i et eller andet omfang at 

sikre korrekt indeklima dels for selve rum-

met og anvendte materialer, samt af hen-

syn til de tekniske installationer, herunder 

knyttet til elevatorer, der er i rummet. 

Af skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 

IIIA fremgår, at der ikke umiddelbart er 

konstateret vandindtrængen fra tagflade el-

ler tagkonstruktion, men at der »i et eller 

andet omfang« trænger vand ind i bunden 

af elevatorskakten, idet der er spor efter 

dette. Det fremgår i tilknytning hertil, at 

der ikke er monteret de i bilag 50 (detalje 

22) beskrevne drænplader. Af besvarelsen 

af spørgsmål IIIB fremgår, at forholdet an-

gående vandindtrængen ved sokkel og fun-

dament ses at kunne henføres til det ud-

førte arbejde her, og at der i henhold til det 

projekterede ses at mangle de beskrevne 

drænplader, ligesom samlingen mellem fun-

dament/sokkel og elementer ses at mangle 

papindlæg i fuldt omfang samt at være de-

cideret lukning. Af besvarelsen af spørgs-

mål 29 fremgår, at der ikke er konstateret 

vandindtrængen ved sokkel, men kun 

»spor« efter dette. 

Af besvarelsen af spørgsmål 26 fremgår, at 

understøbning af facadeelementer mod 

sokkel ikke er udført som angivet i projekt-

materialet. Det fremgår videre, at der ikke 

er udført berapning op til underkant af be-

tonelement, asfaltering af sokkel, indlæg af 

pap og fritlægning af sokkel, ligesom der 

ikke alle steder ses at være udført korrekt 

understøbning mellem sokkeloverside og 

betonelement. Af besvarelsen af spørgsmål 

27 fremgår, at der ikke umiddelbart er kon-

stateret at være skader indvendigt i trappe-

rum, der kan henføres til disse forhold bort-

set fra den indtrængende vand ved døre. 

Ved besvarelsen af spørgsmål 32 vedrø-

rende sokler mv. er det på baggrund af 

projektmaterialet vurderet, at alene under-

støbning foretages af elementleverandøren, 

og at elementleverandøren skal sikre sig, at 

der er indlagt sokkelpap, forinden elemen-

ter opstilles. Ved besvarelsen af spørgsmål 

33 er det anført, at manglende understøb-

ning de besigtigede steder er varierende og 

fremtræder usystematisk fordelt. Det er an-

slået, at der mangles understøbning i halv-

delen af længde af sokkel, og at de konsta-

terede forhold med manglende understøb-

ning kun i meget ringe grad har haft indfly-

delse på de øvrige konstaterede forhold i 

trapperum. 

Skønsmændene har ved besvarelsen af 

spørgsmål 20 og i tillæg hertil spørgsmål 30 

beskrevet, hvordan forholdene kan afhjæl-

pes og har opgjort de skønnede omkostnin-

ger forbundet hermed. I tilknytning hertil 

har skønsmændene ved besvarelsen af 

spørgsmål 35 vurderet omkostningerne til 

etablering af ventilation og opvarmning og 

afhjælpning af følgeskader i vægge og på 

værn m.m. i trapperum. 

Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne 

i skønserklæringerne og skønsmændenes 

vurderinger, lægger voldgiftsretten til 

grund, at de væsentlige problemer med 

vand, fugt og kondens på og ned ad væg-

gene i tårnene som beskrevet i bl.a. besva-

relsen af spørgsmål 18 og 19 skyldes 

manglende ventilation og varme i trappe-

rummene, således at det vand og den fugt, 

der naturligt kommer ind, navnlig i de kol-

dere perioder, hverken er blevet opvarmet 

eller ledt ud, men har kondenseret i rum-

mene. Det lægges efter bevisførelsen til 

grund, at problemet til en vis grad er blevet 

forstærket af et svagt manglende fald på 

altangange væk fra døre kombineret med, 

at fuger under dørene nogle steder har 
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manglet. Efter bevisførelsen og herunder 

skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 

25 lægges det til grund, at det manglende 

fald på altangangene er udført i strid med 

projektmaterialet og således er en udførel-

sesfejl. 

Det er ikke bevist, at der ved fugning i ele-

mentsamlinger eller i gummifuger har væ-

ret utætheder med vandindtrængen, og det 

er heller ikke i øvrigt bevist, at der er 

mangler ved den måde, fuger og gummifu-

ger og arbejdet i øvrigt er udført på i sam-

lingerne mellem elementerne. Det kan efter 

bevisførelsen heller ikke lægges til grund, 

at forholdene ved og omkring sokler og un-

derstøbningen har ført til utætheder og ind-

trængende vand. 

TR har erkendt at være ansvarlig for mang-

lende projektering af ventilation og op-

varmning i trappetårnene, og voldgiftsret-

ten finder, at TR ved ikke at have indarbej-

det dette i projektet har handlet ansvarspå-

dragende og dermed er erstatningsansvar-

lig over for BH. Voldgiftsretten finder endvi-

dere, at TR som tilsyn i hvert fald i forbin-

delse med afleveringen burde have konsta-

teret og sikret, at der af den ansvarlige en-

treprenør var udført fuger under døre. Det 

er efter bevisførelsen ikke tilstrækkelig 

godtgjort, at TR som tilsyn tillige er ansvar-

lig for udførelsesfejlen med manglende fald 

ved døre på altangange. 

E1 har i fagentreprise leveret de i beskrivel-

sen aftalte elevatorer. Projektering af venti-

lation og opvarmning i trappetårnene kan 

ikke anses som en del af den detailprojek-

tering, der er indeholdt i E1’s leverance 

som en systemleverance, og den mang-

lende projektering af ventilation og op-

varmning i trappetårnene, som har været 

årsag til problemerne med kondensvand og 

fugt, er af TR som totalrådgiver også er-

kendt som værende en projekteringsfejl. 

Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt er 

der ikke er grundlag for at anse E1 for an-

svarlig eller medansvarlig for forholdene og 

de konstaterede skader. Den omstændig-

hed, at det af projektmaterialet fremgår, at 

elevatorerne skulle stå i uopvarmede rum, 

kan under de foreliggende omstændigheder 

ikke føre til andet resultat. Herefter - og 

idet det bemærkes, at de beskrevne udfø-

relsesfejl vedrørende manglende fald og 

manglende fuger ved døre ikke vedrører 

E1’s leverance - er det ikke godtgjort, at E1 

har handlet ansvarspådragende. E1’s på-

stand om frifindelse for påstand 2 tages 

herefter til følge. 

I forhold til E2 kan det efter projektmateria-

let og bevisførelsen i øvrigt, herunder bilag 

IIIB, ikke lægges til grund, at forholdene 

vedrørende drænplader, sokkel og berap-

ning mv., henhørte under E2’s entreprise, 

og det kan heller ikke lægges til grund, at 

fugearbejde under og rundt om døre og 

lukning af samling mellem fundament/sok-

kel og element henhørte under E2’s entre-

prise. De forhold, som er gjort gældende 

over for E2, og som vedrører E2’s arbejder, 

er herefter utætte samlinger mellem ele-

menter, mangler ved facadefuger, mangler 

ved understøbning og sikring af papindlæg, 

faldforhold på altangange og følgeskader 

som følge af indtrængende vand og fugt. 

Som anført ovenfor er det ikke bevist, at 

der ved fugning i elementsamlinger eller i 

gummifuger har været utætheder med 

vandindtrængen, og det er heller ikke i øv-

rigt bevist, at der er mangler ved den 

måde, fuger og gummifuger og arbejdet i 

øvrigt er udført på i samlingerne mellem 

elementerne. 

For så vidt angår mangler ved den under-

støbning, der er foretaget af E2, og evt. 

sikring af papindlæg lægges det efter bevis-

førelsen til grund, at der er tale om et for-

hold af mindre betydelig karakter, og at 

forholdet ikke har haft nogen betydning i 

forhold til problemerne med vand og fugt i 

elevatortårnene og de deraf opståede fugt-

skader. E2 har bl.a. gjort gældende, at et 

eventuelt krav i anledning heraf er bortfal-
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det, da manglen ikke er gjort gældende in-

den udløbet af ansvarsperioden den 15. ja-

nuar 2018, der var 5 år fra afleveringen, jf. 

AB 92 § 36. Forholdet er ikke anført i rekla-

mationsskrivelsen af 28. juni 2016, bilag 

31, og som sagen er oplyst og dokumente-

ret for voldgiftsretten, ses manglen heller 

ikke i øvrigt forud for udløbet af ansvarspe-

rioden på 5 år at være påberåbt over for E2 

på en måde, der opfylder de indholdsmæs-

sige krav, der må stilles til en reklamation 

efter AB 92 § 36, jf. nu AB 18 § 55. BH er 

herefter afskåret fra at gøre krav i anled-

ning af understøbning og evt. sikring af pa-

pindlæg gældende over for E2. 

Forholdet vedrørende det manglende fald 

ved døre er ikke nærmere anført i reklama-

tionsskrivelsen af 28. juni 2016, og det er, 

som sagen er oplyst, usikkert, hvornår i 

forløbet forholdet er beskrevet over for E2 

på en sådan måde, at der foreligger en be-

hørig reklamation. Efter bevisførelsen må 

forholdet endvidere i relation til proble-

merne med kondens og fugt i tårnene an-

ses for at være af helt underordnet betyd-

ning i forhold til hovedårsagen med mang-

lende ventilation og opvarmning. Voldgifts-

retten finder herefter og efter bevisførelsen 

i øvrigt, at der samlet set ikke er grundlag 

for at gøre et medansvar gældende over for 

E2. E2’s påstand om frifindelse tages heref-

ter til følge. 

Opgørelsen af kravet over for R 

BH’s opgørelse er som for påstand 1 base-

ret på de faktisk afholdte udbedringsom-

kostninger, og kravet indeholder tilsvarende 

omkostninger til arbejder, her i form af 

ventilation, etablering af varme, beklæd-

ning og isolering af tårnene m.m., der, hvis 

de oprindelig havde været udført, ville have 

medført en fordyrelse af entreprisen. 

Skønsmændene har endvidere ikke nær-

mere forholdt sig til opgørelsen, og det er 

efter sagens oplysninger usikkert, hvilke 

priser der er indhentet, og hvad de afholdte 

udbedringsomkostninger fuldt ud vedrører. 

Voldgiftsretten finder herefter samlet set, at 

opgørelsen af kravet må ske med udgangs-

punkt i skønsmændenes omkostningsvurde-

ringer. 

TR er anset ansvarlig for problemerne med 

kondens og fugt som følge af den mang-

lende ventilation og opvarmning, ligesom 

TR er anset ansvarlig som tilsyn for de 

manglende fuger under døre. TR er ikke an-

svarlig for belægningsforholdene, herunder 

udbedring ved udtagning af døre, og TR er 

heller ikke efter sagen ansvarlig for de for-

hold vedrørende sokkel/fundament, som er 

udført af andre entreprenører, der ikke har 

være inddraget i sagen. 

Med udgangspunkt i skønsmændenes be-

svarelse af spørgsmål 20 sammenholdt med 

navnlig besvarelsen af spørgsmål 35.2 op-

gør voldgiftsretten herefter kravet til skøns-

mæssigt 250.000 kr. svarende til udbed-

ringsomkostninger på 200.000 kr. med til-

læg af moms. Voldgiftsretten har herunder 

lagt vægt på, at der i besvarelsen af 

spørgsmål 35.2 i et vist omfang indgår om-

kostninger, som under alle omstændigheder 

ville have medført en fordyrelse af entrepri-

sen. Voldgiftsretten har også lagt vægt på, 

at der i forbindelse med projektering af 

ventilation og etablering af varme også i til-

knytning hertil burde have været projekte-

ret med nødvendig isolering/beklædning til 

sikring af varmen, og at det tillige må anta-

ges at have medført en fordyrelse, herun-

der bl.a. til projektering og stillads, at der 

først efterfølgende er etableret isolering/be-

klædning. Under hensyn til de samlede på-

stande, der var nedlagt over for TR i klage-

skriftet, finder voldgiftsretten, at kravet 

skal forrentes fra tidspunktet for indgivel-

sen af klageskriftet den 13. marts 2017. 

 

Sammenfattende 

E1 skal herefter betale 362.500 kr. til BH 

med procesrente fra den 13. marts 2017. 
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BH frifindes for den af E1 nedlagte selv-

stændige påstand. 

TR skal betale 612.500 kr. til BH med pro-

cesrente fra den 13. marts 2017. 

E1 og TR frifindes for de indbyrdes frihol-

delsespåstande. 

E2 frifindes for BH’s påstand 2. 

E2 frifindes for de nedlagte friholdelsespå-

stande. 

Sagsomkostninger 

Skønsomkostningerne afholdt forud for 

voldgiftssagen er på samlet 73.935,13 kr. 

inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet, 

hvoraf 71.278,88 kr. er betalt af BH, og 

2.656,25 kr. er betalt af R. 

Skønsomkostningerne afholdt under vold-

giftssagen er på samlet 259.550,25 kr. inkl. 

moms og afgift til Voldgiftsnævnet, hvoraf 

212.960,25 kr. er betalt af BH, 13.361 kr. 

er betalt af E1, 6.625 kr. er betalt af R, og 

26.604 kr. er betalt af E2. 

De samlede omkostninger til skønsmæn-

dene i forbindelse med afhjemlingen under 

hovedforhandlingen er afholdt af BH med 

24.233,75 kr. inkl. moms. 

I forholdet mellem BH og E2 skal BH efter 

sagens værdi, forløb og udfald betale 

80.000 kr. til udgifter til advokatbistand. 

Beløbet er ekskl. moms, da E2 er momsre-

gistreret. BH skal endvidere godtgøre de af 

E2 foreløbig afholdte skønsomkostninger på 

26.604 kr. I sagsomkostninger skal BH her-

efter samlet betale 106.604 kr. til E2. 

I forholdet mellem BH og E1 har BH fået 

medhold i, at der forelå et ansvarsgrundlag 

vedrørende de udvendige elevatorer. Opgø-

relsesmæssigt har BH alene fået medhold i 

en mindre del af det samlede krav. BH er 

samtidig frifundet for E1’s selvstændige på-

stand. Herefter og efter sagens forløb og 

udfald i øvrigt skal ingen af parterne betale 

sagsomkostninger til den anden part til 

dækning af udgifter til advokatbistand. I 

omkostninger til syn og skøn skal E1 vedrø-

rende de udvendige elevatorer godtgøre BH 

halvdelen af de skønnede omkostninger 

hertil. Med udgangspunkt i omkostningerne 

afholdt forud for anlæggelsen af voldgifts-

sagen, og da der i mindre omfang har væ-

ret supplerende spørgsmål, fastsættes belø-

bet til 38.000 kr. Omvendt skal BH efter sa-

gens udfald godtgøre E1 de skønsomkost-

ninger på 13.361 kr., som E1 foreløbig har 

afholdt efter anlæggelsen af voldgiftssagen, 

og som i alt væsentligt må anses for at 

vedrøre de indvendige elevatorer. Restbelø-

bet, som E1 skal betale til BH, udgør heref-

ter 24.639 kr. Der er taget højde for, at BH 

ikke er momsregistreret. 

I forholdet mellem BH og TR har BH fået 

medhold i, at der forelå et ansvarsgrundlag 

både vedrørende de udvendige elevatorer 

og de indvendige elevatorer, og BH har fået 

medhold for godt 30 % af det samlede 

krav. TR skal herefter betale delvise sags-

omkostninger til BH til udgifter til advokat-

bistand. Med udgangspunkt i det vundne 

beløb og med et skønsmæssigt fradrag for 

den del, der er tabt, fastsættes beløbet til 

55.000 kr. Der er taget højde for, at BH 

ikke er momsregistreret. I omkostninger til 

syn og skøn skal TR vedrørende de udven-

dige elevatorer godtgøre BH halvdelen af de 

skønnede omkostninger hertil, der som an-

ført ovenfor kan fastsættes til 38.000 kr. 

Da TR foreløbig har betalt 2.656,25 kr., ud-

gør restbeløbet 35.343,75 kr. De skønsom-

kostninger, som BH har afholdt under vold-

giftssagen, udgør 212.960,25 kr. Hertil 

kommer beløbene på 13.361 kr. og 26.604 

kr. afholdt af henholdsvis E1 og E2, som BH 

endeligt skal afholde, samt omkostningerne 

til skønsmændene i forbindelse med af-

hjemlingen. De omkostninger, der vedrører 

E2, må endeligt afholdes af BH, og spørgs-

målene og dermed omkostningerne har 

endvidere på flere punkter vedrørt forhold, 

som ikke har angået TR, eller som Arkitekt-

firmaet ikke er fundet ansvarlig for. Vold-

giftsretten finder herefter samlet set, at TR 
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skal godtgøre BH 125.000 kr. af skønsom-

kostningerne afholdt efter anlæggelsen af 

voldgiftssagen, idet TR samtidig endeligt 

skal afholde det beløb på 6.625 kr., som ar-

kitektfirmaet foreløbig har betalt. Det sam-

lede sagsomkostningsbeløb, som TR skal 

betale til BH, kan herefter opgøres til 

215.343,75 kr. 

Efter sagens udfald skal BH og TR hver be-

tale 2/5 af omkostningerne forbundet med 

voldgiftsrettens behandling af sagen, og E1 

skal betale 1/5, efter opgørelse og påkrav 

fra Voldgiftsnævnet. 
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Kan dommers habilitet ved syn og skøn indbringes for domstolene? 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.50.1 

Som gengivet i U.2022.1 / BS-47173/2020-HJR 

HPH Totalbyg A/S (adv. Ulla Fabricius, 

Kbh.)        mod          Voldgiftsnævnet for 

bygge- og anlægsvirksomhed (adv. Mads 

Roikjer, Kbh.) 

Højesterets dom 1. oktober 2021, BS-

47173/2020-HJR 

I tidligere instanser er afsagt kendelse af 

Retten i Nykøbing Falster den 31. januar 

2020 (BS-26368/2019-NYK) og af Østre 

Landsrets 13. afdeling den 30. juni 2020 

(BS-22319/2020-OLR) [U.2020.3013]. 

I pådømmelsen har deltaget tre dommere: 

Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Jens 

Kruse Mikkelsen. 

 

Påstande 

HPH Totalbyg A/S har nedlagt påstand om, 

at sagen fremmes ved domstolene. 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-

somhed har påstået stadfæstelse. 

 

Sagsfremstilling 

HPH Totalbyg A/S anmodede den 23. okto-

ber 2018 Retten i Randers om at tage stil-

ling til, om HPH Totalbygs indsigelse om, at 

voldgiftsdommer B var inhabil, skulle tages 

til følge, jf. voldgiftslovens § 13, stk. 3. 

Sagen for Voldgiftsnævnet om syn og skøn 

blev anlagt af G Gods ved godsejer A den 

15. januar 2016. Den 19. januar 2016 blev 

civilingeniør S udmeldt som skønsmand. Ef-

ter flere skønserklæringer anmodede HPH 

Totalbyg ved processkrift af 22. juni 2018 

Voldgiftsnævnet om at tilsidesætte syns- og 

skønserklæringerne udarbejdet af den ud-

meldte skønsmand. 

Voldgiftsnævnet udmeldte efter enighed 

blandt parterne landsdommer B til at træffe 

afgørelse i sagen. B traf afgørelse den 30. 

august 2018 om ikke at tage HPH Totalbygs 

anmodning til følge. 

Under henvisning til, at skønsmanden trods 

protest havde fået tilsendt parternes indlæg 

vedrørende skønsmandens habilitet i forbin-

delse med indhentelse af en udtalelse fra 

skønsmanden og til, at parterne ikke havde 

haft lejlighed til at kommentere skønsman-

dens udtalelse, inden der blev truffet en af-

gørelse, anmodede HPH Totalbyg den 31. 

august 2018 Voldgiftsnævnet om at be-

stemme, at der skulle træffes en ny afgø-

relse ved en anden dommer. 

B traf i en mail af 24. september 2018 af-

gørelse om, at der ikke var grundlag for at 

tilsidesætte hendes afgørelse af 30. august 

2018 og at udmelde en anden dommer til 

at træffe en ny afgørelse. 

Den foreliggende sag angår B's habilitet ved 

afgørelsen af 24. september 2018. 

HPH Totalbyg anmodede således ved stæv-

ning af 23. oktober 2018 Retten i Randers 

om at tage stilling til HPH Totalbygs indsi-

gelse om, at B var inhabil, da hun traf afgø-

relsen den 24. september 2018, fordi hun 

tidligere havde truffet afgørelse i samme 

sag, jf. retsplejelovens § 61 og princippet i 

retsplejelovens § 60, stk. 5. 

Voldgiftsnævnet nedlagde påstand om af-

visning under henvisning til, dels at B's af-

gørelser var truffet som led i en syns- og 

skønssag og ikke under en voldgiftssag, og 

at det habilitetsspørgsmål, der ønskes prø-

vet, ikke kan indbringes for de almindelige 

domstole med hjemmel i voldgiftslovens § 

13, stk. 3, jf. § 1, stk. 1, dels at sagen ikke 

var indbragt for rette værneting. 

Retten i Randers afsagde den 9. maj 2019 

kendelse om at henvise sagen til Retten i 

Nykøbing Falster som rette værneting. 
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I retsbog af 27. september 2019 besluttede 

Retten i Nykøbing Falster at udskille 

spørgsmålet om sagens afvisning til sær-

skilt afgørelse. 

Retten i Nykøbing Falster afsagde kendelse 

i sagen den 31. januar 2020 om ikke at af-

vise sagen. Af kendelsen fremgår bl.a.: 

»Sagen mellem HPH Totalbyg A/S mod G 

Gods v/A blev indbragt for Voldgiftsnævnet 

som en skønssag med isoleret bevisopta-

gelse efter ABT 93 § 45. 

Det fremgår af lov om voldgift § 1, stk. 1, 

at loven gælder for voldgift, herunder inter-

national voldgift, der finder sted her i lan-

det. 

Den omstændighed, at begæringen om syn 

og skøn blev indgivet til Voldgiftsnævnet 

uden at der forinden var anlagt en vold-

giftssag, eller at Voldgiftsnævnet delege-

rede kompetencen til B til at træffe afgø-

relse, kan ikke medføre, at voldgiftsloven 

ikke finder anvendelse. 

Da voldgiftslovens § 13, stk. 3 om habilitet 

herefter finder anvendelse, afvises sagen 

ikke.« 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-

somhed kærede med Procesbevillingsnæv-

nets tilladelse Retten i Nykøbing Falsters 

kendelse om, at sagen ikke afvises. 

Østre Landsret afviste sagen ved kendelse 

af 30. juni 2020. Af kendelsen fremgår 

bl.a.: 

»Sagen angår spørgsmålet om B's habilitet 

ved en afgørelse, hun har truffet som led i 

et syn og skøn ved Voldgiftsnævnet for 

bygge- og anlægsvirksomhed, uden at der 

er anlagt voldgiftssag, jf. ABT 93 § 45. 

Landsretten finder, at et syn og skøn i med-

før af ABT 93 § 45, uden at der er begæret 

voldgiftsbehandling af tvisten, jf. ABT 93 § 

45, stk. 4, jf. § 47, adskiller sig fra vold-

giftsbehandling ved en voldgiftsret, udmeldt 

inden for rammerne af voldgiftslovens kapi-

tel 3 om voldgiftsrettens sammensætning, 

som parterne har overladt afgørelsen af en 

tvist til. Landsretten lægger herved til 

grund, at resultatet af et sådant syn og 

skøn og de afgørelser, som i den forbin-

delse træffes af Voldgiftsnævnet for bygge- 

og anlægsvirksomhed eller af en person, 

som Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-

virksomhed har udpeget, ikke har bindende 

virkning på samme måde som afgørelser 

truffet af en voldgiftsret, jf. voldgiftslovens 

§ 38. 

Landsretten finder på den baggrund, at en 

indsigelse mod B's habilitet ved afgørelsen 

af 24. september 2018 ikke er omfattet af 

voldgiftslovens § 13, stk. 3, og derfor ikke 

kan indbringes for domstolene i medfør af 

denne bestemmelse. 

Det forhold, at B i den afgørelse, hun traf 

den 30. august 2018 vedrørende skøns-

mandens habilitet, omtales som »[v]old-

giftsdommeren«, og at afgørelsen indehol-

der et afsnit med overskriften »Voldgiftsret-

tens begrundelse og afgørelse«, kan ikke 

føre til et andet resultat. Landsretten læg-

ger herved til grund, at B ikke har truffet 

afgørelsen i sin egenskab af voldgiftsdom-

mer som medlem af en voldgiftsret. 

Som sagen er forelagt, skal den derfor afvi-

ses fra domstolene. 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-

somhed har fået medhold i sin påstand om 

afvisning af sagen. Voldgiftsnævnet for 

bygge- og anlægsvirksomhed findes imid-

lertid ved at anvende udtrykkene »vold-

giftsdommer« og »voldgiftsret« i afgørelsen 

af 30. august 2018 selv at have givet an-

ledning til, at HPH Totalbyg A/S søgte at 

anfægte B's habilitet ved afgørelsen af 24. 

september 2018 under henvisning til vold-

giftslovens regler om voldgiftsdommeres 

habilitet. 

Landsretten bestemmer på den baggrund, 

at ingen af parterne skal betale sagsom-

kostninger for nogen af retterne til nogen 

anden part.« 
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Anbringender 

HPH Totalbyg har anført navnlig, at vold-

giftsloven finder anvendelse på afgørelserne 

truffet af landsdommer B i voldgiftssagen, 

herunder afgørelsen af 24. september 

2018, da afgørelserne afgjorde en konkret 

retlig tvist, og dermed er afsagt under vold-

gift i henhold voldgiftslovens § 1. 

HPH Totalbyg og A har via entreprisekon-

trakten mellem dem, hvor ABT 93 er vedta-

get, overladt Voldgiftsnævnet kompetencen 

til at foretage isoleret bevisoptagelse, jf. 

ABT 93 § 45, og har således aftalt, at en 

isoleret bevisoptagelse skal ske ved Vold-

giftsnævnet frem for ved de almindelige 

domstole, hvor retsplejeloven finder anven-

delse. 

Formålet med at optage syn og skøn ved 

Voldgiftsnævnet er det samme som ved en 

isoleret bevisoptagelse ved de almindelige 

domstole, nemlig at tilvejebringe entydigt 

bevis omkring tekniske forhold, der ofte er 

helt afgørende for en sags udfald. Dermed 

bør de samme processuelle garantier gælde 

for et skøn ved Voldgiftsnævnet som et 

skøn efter retsplejelovens regler, herunder 

reglerne om dommerens habilitet. 

Der forelå en konkret og aktuel retlig tvist 

om skønsmandens habilitet, som Voldgifts-

nævnet bindende afgjorde. Om det var 

Voldgiftsnævnet eller Voldgiftsretten, der 

traf afgørelsen, er ikke afgørende. Indsigel-

sen skulle under alle omstændigheder stiles 

til Voldgiftsnævnet efter ABT 93 § 47, stk. 

2. 

Formålet med at foretage syn og skøn ved 

Voldgiftsnævnet vil blive udhulet, hvis sa-

gen afvises fra domstolene, idet parterne 

herved ikke opnår en række fundamentale 

retsgarantier, og det vil være i strid med 

Den Europæiske Menneskerettighedskon-

ventions artikel 6. Afskæres domstolsprø-

velse af en afgørelse truffet under proces-

sen, vil konsekvensen være, at prøvelsen 

vil ske efter endelig voldgiftsafgørelse er 

truffet, hvor den endelige afgørelse risikerer 

at blive tilsidesat som ugyldig og ikke egnet 

til fuldbyrdelse f.eks. efter reglerne om or-

dre public, jf. voldgiftsloven § 37. Finder 

voldgiftsloven ikke anvendelse, vil der prin-

cipielt kunne foretages syn og skøn ved 

Voldgiftsnævnet og isoleret bevisoptagelse 

ved de almindelige domstole på samme tid 

med potentielle konkurrerende skønserklæ-

ringer til følge. 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-

somhed har anført navnlig, at sagen mel-

lem HPH Totalbyg og G Gods ved godsejer 

A blev indbragt for Voldgiftsnævnet som en 

skønssag i medfør af ABT 93 § 45. Begæ-

ringen indeholder ikke nogen begæring om 

indbringelse af parternes materielle tvist for 

en voldgiftsret nedsat gennem Voldgifts-

nævnet, men er udelukkende en begæring 

om bevissikring. Syn og skøn indebærer så-

ledes ikke en afgørelse af en materiel tvist 

og er derfor ikke omfattet af voldgiftsloven, 

jf. voldgiftslovens § 1, stk. 1. 

ABT 93’s bestemmelser indeholder en klar 

sondring mellem bevissikring i form af syn 

og skøn efter § 45 og anlæg af voldgiftssag 

efter § 47, og hvor der alene i § 47 er en 

udtrykkelig henvisning til voldgiftsloven. 

Syn og skøn i medfør af ABT 93 er alene et 

bevismiddel, der eventuelt senere pådøm-

mes ved en voldgiftsret (eller en retssag) 

efter de almindelige regler om fri bevisbe-

dømmelse. De procesledende afgørelser, 

der måtte blive truffet som led i sager om 

syn og skøn, herunder fristudsættelser, ha-

bilitetsafgørelser vedrørende skønsmænd 

mv., er heller ikke voldgiftsafgørelser. 

Landsdommer B har ikke truffet afgørelser 

om processuelle forhold som dommer i en 

voldgiftsret, men udelukkende efter delega-

tion af kompetence fra Voldgiftsnævnet i 

forbindelse med uenighed angående skøns-

manden og syn og skøn. 

Parterne har gennem aftale om anvendelse 

af standardaftalesættet ABT 93 også aftalt 

at anvende det regelsæt, der er fastsat af 



  

  
UGENS DOM samlet 2021 

 

 

Side 631 af 638 
 

  

     NEXUS ADVOKATER APS        MIDDELFARTGADE 15, 2.        TELEFON 70 227 237 
     CVR NR.: 38013629        2100 KØBENHAVN Ø        INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

   

Voldgiftsnævnet, jf. den udtrykkelige hen-

visning hertil i bl.a. ABT 93 § 45, stk. 7, og 

ABT 93 § 47, stk. 7, og på de vilkår, som 

fremgår deraf. Parterne har ikke aftalt, at 

sager om syn og skøn skulle være omfattet 

af voldgiftsloven. 

Da landsdommer As afgørelser alene er 

truffet som led i en syns- og skønssag og 

dermed ikke under en voldgiftssag, kan ha-

bilitetsspørgsmålet ikke indbringes for de 

almindelige domstole med hjemmel i vold-

giftslovens § 13, stk. 3, hvorfor sagen skal 

afvises. 

Højesterets begrundelse og resultat 

Sagen angår, om en indsigelse mod B's ha-

bilitet ved en afgørelse, som hun har truffet 

den 24. september 2018 som led i et syn 

og skøn ved Voldgiftsnævnet for bygge- og 

anlægsvirksomhed, kan behandles af de al-

mindelige domstole i medfør af voldgiftslo-

vens § 13, stk. 3, om indsigelser mod en 

voldgiftsdommers habilitet. 

Der var for Voldgiftsnævnet udmeldt syn og 

skøn i henhold til § 45, stk. 1, i Almindelige 

betingelser for totalentreprise (ABT 93) ef-

ter anmodning fra G Gods ved godsejer A 

for at sikre beviser i en sag mod HPH Total-

byg A/S. Der var ikke anlagt voldgiftssag 

efter § 47, stk. 1, i ABT 93. 

B var af Voldgiftsnævnet - med parternes 

tiltræden - udpeget til på nævnets vegne at 

behandle en anmodning fra HPH Totalbyg 

om at tilsidesætte den udarbejdede syns- 

og skønserklæring. 

En forudsætning for, at domstolene kan be-

handle en indsigelse mod B's habilitet efter 

voldgiftslovens § 13, stk. 3, er, at hendes 

virksomhed i den konkrete sag må anses 

for »voldgift«, jf. voldgiftslovens § 1, stk. 1, 

om lovens anvendelsesområde. 

Efter forarbejderne til voldgiftsloven (Folke-

tingstidende 2004-05, tillæg A, lovforslag 

nr. L 127, afsnit 2.2.2, s. 5256) er voldgift 

»karakteriseret ved, at parterne i stedet for 

at gå til domstolene nedsætter en privat 

ret, voldgiftsretten, som afgør tvisten med 

bindende virkning for parterne«. 

Det syn og skøn, der var udmeldt af Vold-

giftsnævnet, havde ikke til formål at afgøre 

en tvist med bindende virkning for par-

terne, og Højesteret tiltræder, at den pro-

cesledende afgørelse, som B traf i forbin-

delse med dette syn og skøn - uden at der 

var anlagt en voldgiftssag ved Voldgifts-

nævnet - ikke er truffet af B som dommer i 

en voldgiftsret. 

Højesteret tiltræder derfor, at sagen er af-

vist fra domstolene, og stadfæster herefter 

landsrettens kendelse. 

Thi kendes for ret 

Landsrettens kendelse stadfæstes. 

Ingen part skal betale sagsomkostninger til 

den anden.
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Rådgiver og totalentreprenør frifundet for krav om træk og kulde 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.51.1 

Som gengivet i TBB 2016.555 / Sag nr. C-12118 

Bygherre BH (advokat Iben Lindhardt) mod 

Rådgiver R (advokat Kim Thusgaard) og To-

talentreprenør TE (advokat Jacob Fabritius 

de Tengnagel) 

Voldgiftsnævnet 

 

1. Indledning 

Advokat Erik Ellebye har ved klageskrift 

modtaget den 22. december 2010 anmodet 

Voldgiftsnævnet om at nedsætte en vold-

giftsret til afgørelse af en tvist mellem 

ovennævnte parter om berettigelsen af kla-

gerens krav om betaling af erstatning af 

udgifter til udbedring af mangler i form af 

trækgener og kuldefald i nogle lejligheder i 

et byggeri i - - -. 

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf ved-

taget at nedsætte en voldgiftsret i henhold 

til »Regler for voldgiftsbehandling inden for 

bygge- og anlægsvirksomhed« bestående 

af landsdommer Henrik Estrup som eneste 

voldgiftsmand. 

Ejerforeningen - - - ved formand - - - er 

indtrådt som biintervenient til støtte for kla-

geren, og advokat Erik Hørlyck har på 

vegne af Ejerforeningen afgivet processkrift 

af 18. februar 2015. 

 

2. Påstande 

Bygherre BH i likvidation - - - har nedlagt 

påstand om, at rådgiver R - - - og totalen-

treprenør TE - - - principalt solidarisk og 

subsidiært pro rata til BH skal betale 

862.500 kr. med procesrente af 500.000 kr. 

fra sagens anlæg og af 362.500 kr. fra den 

27. november 2015. 

R har nedlagt påstand om frifindelse. 

TE har nedlagt påstand om frifindelse. 

R og TE har nedlagt gensidige påstande om 

friholdelse for ethvert krav inkl. renter og 

sagsomkostninger, som en af disse parter 

måtte blive pålagt at betale til BH. 

R og TE har over for den anden parts på-

stand om friholdelse nedlagt påstand om 

frifindelse. 

BH's påstand er i påstandsdokumentet spe-

cificeret således: 

Udbedring jf. skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål 4, jf. spørgsmål 3 i skønserklæ-

ring af 16. oktober 2012 (afhjælpning af 

trækgener og kuldefald) 95.000 kr. 

Udbedring jf. skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål Q 1 i erklæring af 18. november 

2015 (afhjælpning af trækgener)

 183.000 kr. 

Projektering og tilsyn i forbindelse hermed

 20.000 kr. 

Udbedring jf. skønsmandens besvarelse af 

spørgsmål R 1 i erklæring af 18. november 

2015 (tætning mellem vindgips og tilgræn-

sende bygningsdele) 392.000 kr. 

I alt ekskl. moms 690.000 kr. 

Moms 172.500 kr. 

I alt inkl. moms 862.500 kr. 

 

3. Sagens omstændigheder 

I 2004 blev der mellem - - - A/S og Arki-

tektfirmaet - - - indgået aftale om teknisk 

rådgivning og bistand i forbindelse med op-

førelse af et antal boliger på - - -havnen i - 

- -. 

Senere i 2004 blev der mellem - - - A/S 

som bygherre og TE som totalentreprenør 

indgået en totalentreprisekontrakt om opfø-

relse af de pågældende boliger. 
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Aflevering fandt sted i december 2005. 

BH er indtrådt i - - - A/S' retsstilling, og R 

er indtrådt i - - -'s retsstilling. 

BH har i klageskriftet anført, at der i forbin-

delse med afleveringsforretningen og 1-års-

gennemgangen og i tiden herefter blev kon-

stateret en række fejl og mangler, som er 

udbedret, men at voldgiftssagen er nødven-

diggjort af, at der tillige er konstateret 

trækgener og kuldefald, som hverken R el-

ler TE har villet påtage sig ansvaret for. 

BH har i replikken erklæret, at trækproble-

merne første gang blev konstateret i maj 

2006. 

BH har gjort gældende, at der er reklame-

ret over for R ved mail af 4. juli 2007 (bilag 

4) og over for TE ved udarbejdelse af man-

gellister af 31. maj 2005, jf. bilag 3. R og 

TE har bestridt, at der er tale om behørige 

reklamationer. 

 

4. Voldgiftsrettens begrundelse og re-

sultat 

Af klageskriftet og replikken fremgår, at sa-

gen vedrører trækgener og kuldefald, hvor 

dette er nævnt i protokollen for 5-årsgen-

nemgangen, det vil sige i 11 nærmere an-

givne lejligheder. 

Det lægges på baggrund af skønsmandens 

svar på spørgsmål 1 til grund, at træk og 

kuldefald er to sider af samme sag, idet 

kuldefald i svaret er defineret som kulde, 

der opstår på indersiden af de store termo-

ruder, hvorefter den falder mod gulvet, 

hvor den kan føles som træk, hvis man sid-

der stille i området i længere tid. 

Det lægges på baggrund af skønsmandens 

besvarelser, herunder af spørgsmål 2, end-

videre til grund, at træk i en bolig skyldes, 

at boligen ikke er tilstrækkelig tæt. 

Krav til en bygnings tæthed fremgår af 

Bygningsreglementet. Ifølge det bygnings-

reglement, der var gældende på opførelses-

tidspunktet, måtte luftskiftet gennem utæt-

heder i klimaskærmen ikke overstige 1,5 l/s 

pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøv-

ning med 50 pa. 

I sin første erklæring af 16. oktober 2012 

anførte skønsmanden i svaret på spørgsmål 

1, at der i de foreviste lejligheder i forskel-

ligt omfang var konstateret trækgener og 

kuldefald. Svaret må på baggrund af formu-

leringen af spørgsmålet forstås således, at 

trækgenerne og kuldefaldet efter skøns-

mandens opfattelse oversteg det tilladelige. 

I 2008 var der i en af de lejligheder, sagen 

angår (nr. 29,1. th.), blevet udført en så-

kaldt Blower Door-test. Lejligheden bestod 

testen, idet der blev målt et luftskifte på 

1,37 l/s pr. m2 ved undertryk og 1,04 l/s 

pr. m2 ved overtryk. Luftskiftet i gennem-

snit udgjorde dermed 1,21 l/s pr. m2 og lå 

således inden for Bygningsreglementets 

krav. 

I et supplerende skønstema blev skøns-

manden på den baggrund som spørgsmål C 

anmodet om at svare på, om Bygningsreg-

lementets krav med hensyn til tæthed 

kunne anses for opfyldt, hvis det blev lagt 

til grund, at Blower Door-testen var retvi-

sende også for de øvrige lejligheder i pro-

jektet. I supplerende erklæring af 26. au-

gust 2013 besvarede skønsmanden spørgs-

målet bekræftende, idet han anførte, at 

Bygningsreglementets krav sås at være 

overholdt. Skønsmanden tog i svaret ikke 

afstand fra spørgsmålets forudsætning om, 

at testen var retvisende for alle lejligheder. 

I forbindelse med yderligere spørgsmål til 

skønsmanden blev der den 19. oktober 

2015 af Dansk Infrarød Inspektion A/S fo-

retaget en registrering af indeklimaet i 3 

lejligheder (nr. 33, st. th., 33, 1. th. og 33, 

2. th.) og udarbejdet en rapport herom. Af 

rapporten fremgår bl.a., at middelluftha-

stigheden i opholdszonen ifølge gældende 

regler højst bør være 0,15 m/s ved en luft-

temperatur på minimum 21 grader celsius. 

Opholdszonen er defineret som 0,6 m fra 

vægge og 1,8 m over gulv. 
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I supplerende erklæring af 18. november 

2015 redegjorde skønsmanden i svaret på 

spørgsmål O og P for, hvad der kan udledes 

af rapporten fra Dansk Infrarød Inspektion 

A/S. Skønsmanden anførte i den forbindelse 

bl.a., at der blev foretaget 3 målinger i hver 

af de 3 lejligheder, undersøgelsen omfat-

tede, at der ikke kunne måles lufthastighe-

der over 0,15 m/s i opholdszonen nogen af 

de målte steder, og at der således ikke sås 

at være noget ukorrekt vedrørende middel-

lufthastigheder i opholdszonen. 

I forbindelse med sin undersøgelse foretog 

Dansk Infrarød Inspektion A/S endvidere en 

Blower Door-test af 2 af de nævnte 3 lejlig-

heder (nr. 33, st. th. og 33, 2. th.). Om 

denne test har skønsmanden i svaret på 

spørgsmål P udtalt, at testen viste, at de 

samlede utætheder i de 2 målte lejligheder 

ikke overstiger Bygningsreglementets krav 

til tæthed i klimaskærmen. 

Skønsmanden er i spørgsmål N og P blevet 

bedt om at redegøre for baggrunden for sit 

svar på spørgsmål 1. I sit svar på spørgs-

målene har skønsmanden anført, at svaret 

på spørgsmål 1 ikke var baseret på kon-

krete målinger af lufthastigheder, men var 

besvaret uvidenskabeligt ved med hæn-

derne at mærke efter træk/kulde ved hjør-

ner. 

På den anførte baggrund er det ikke bevist, 

at der i de lejligheder, som sagen angår, er 

træk og kuldefald i et omfang, der udgør en 

retligt relevant mangel. Den omstændig-

hed, at der ifølge skønsmanden forekom-

mer træk, der kan mærkes, kan, da træk-

ken ikke overskrider de tilladte grænser, og 

da trækken i øvrigt til dels må tilskrives 

uhensigtsmæssig brugeradfærd, jf. svaret 

på spørgsmål P og R, ikke føre til et andet 

resultat. 

Voldgiftsretten tager derfor R's og TE's på-

stande om frifindelse til følge, for så vidt 

angår den del af BH's påstand, der vedrører 

afhjælpning af træk og kuldefald. 

Den resterende del af BH's påstand angår 

som anført ovenfor skønsmandens besva-

relse af spørgsmål R 1 i erklæring af 18. 

november 2015. 

I besvarelsen af dette spørgsmål har skøns-

manden givet udtryk for, at der ikke ses at 

være udført tætning mellem vindgips og til-

grænsende bygningsdele. Skønsmanden 

har endvidere anført, at der ikke kunne 

konstateres træk det pågældende sted, om 

end det findes nødvendigt at sikre tæthed 

for at forhindre skadelig opfugtning i bag-

vedliggende konstruktioner. 

BH har først rejst krav om udbedring af 

dette forhold ved påstandsdokumentet af 

27. november 2015, hvor BH's påstand blev 

forhøjet, og det er ikke under sagen doku-

menteret, at der tidligere er reklameret 

over forholdet. At der ikke er sket reklama-

tion over forholdet, eller i hvert fald at en 

eventuel reklamation er frafaldet, følger 

endvidere af, at BH i klageskriftet under 

overskriften sagsfremstilling har erklæret, 

at alle tidligere konstaterede fejl og mang-

ler, bortset fra trækgener og kuldefald, var 

udbedret. 

Ifølge AB 92 § 36, stk. 1, og ABR 89, pkt. 

6.2.3.1, ophører en entreprenørs og en ar-

kitekts ansvar, hvis der ikke forinden er 

rejst krav imod dem, som udgangspunkt 

senest 5 år efter arbejdets aflevering. 

Der er ikke oplyst omstændigheder, der gi-

ver grundlag for at fravige dette udgangs-

punkt, jf. herved AB 92 § 36, stk. 2. 

Byggeriet blev afleveret i 2005. R's og TE's 

ansvar for manglende tætning mellem vind-

gips og tilgrænsende bygningsdele er derfor 

ophørt. Det gælder uanset, at der er tale 

om et skjult forhold, som BH ikke kunne 

have opdaget, før skønserklæringen af 18. 

november 2015 forelå. Der henvises til Erik 

Hørlyck, Entreprise (AB 92 med kommenta-

rer), 7. udgave, 2014, side 440. 
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Voldgiftsretten tager derfor også R's og TE's 

påstande om frifindelse over for denne del 

af BH's påstand til følge. 

Efter sagens udfald skal BH betale sagsom-

kostninger til R og TE. 

Det beløb, BH skal betale til R, fastsættes 

til 96.180,50 kr. Af beløbet vedrører 70.000 

kr. R's udgifter til advokatbistand ekskl. 

moms, mens 26.180,50 kr. udgør det be-

løb, som R har afholdt til syn og skøn, og 

som R efter sagens udfald skal have godt-

gjort fuldt ud. Der er ved fastsættelsen af 

beløbet til udgifter til advokatbistand lagt 

vægt på sagens værdi, omfang og forløb, 

herunder at der har været afholdt syn og 

skøn ad flere gange, og at BH fik medhold i 

en tvist om udskillelse af spørgsmålet om 

forældelse. 

Det beløb, BH skal betale til TE, fastsættes 

til 124.000 kr. Af beløbet vedrører 70.000 

kr. TE's udgifter til advokatbistand ekskl. 

moms, mens 54.000 kr. udgør det beløb, 

som TE har afholdt til syn og skøn, og som 

TE efter sagens udfald skal have godtgjort 

fuldt ud. Der er ved fastsættelsen af belø-

bet til udgifter til advokatbistand lagt vægt 

på sagens værdi, omfang og forløb, herun-

der at der har været afholdt syn og skøn ad 

flere gange, og at BH fik medhold i en tvist 

om udskillelse af spørgsmålet om foræl-

delse. 

I øvrigt skal ingen part eller biintervenient 

betale sagsomkostninger til nogen anden 

part eller biintervenient. 

Ligeledes efter sagens udfald skal BH betale 

de omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnæv-

net. 
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Kommune får ikke medhold i erstatning som følge af skimmelsvamp 
Kendelsen i fuld længde – UGD 2021.52.1 

Som gengivet i TBB 2018.826 / Sag nr. C-14354 

… Kommune (advokatfuldmægtig Line 

Havndrup Rasmussen ved advokat Holger 

Schöer) mod Rådgiver R (advokat Rasmus 

Nyhold Møller) og Hovedentreprenør HE 

(advokat Niels Wulff) samt Hovedentrepre-

nør HE (advokat Niels Wulff) mod Underen-

treprenør UE A/S (advokat Peter Tornvig 

Fruelund) 

Voldgiftsnævnet 

  

1. Indledning 

Mellem klageren, … Kommune (herefter 

kommunen), indklagede 1, rådgiver R A/S 

(herefter R), indklagede 2, hovedentrepre-

nør HE A/S (HE), og adciterede, underen-

treprenør UE A/S (herefter UE), er der op-

stået en tvist om erstatning som følge af, at 

fuger er angrebet af skimmelsvamp og mis-

farvninger i en nyopført svømmehal i …. 

I den anledning er der nedsat en voldgifts-

ret i henhold til »Regler for voldgiftsbe-

handling inden for bygge- og anlægsvirk-

somhed« med deltagelse af direktør, byg-

ningsingeniør Jørgen Peter Nielsen, direk-

tør, murermester Christian Dahl Pedersen 

og landsdommer Tuk Bagger, med sidst-

nævnte som formand. 

 

2. Påstande og hovedforhandling 

Kommunens påstand: Principalt: 

  R og HE tilpligtes solidarisk at 

betale 287.500 kr. inkl. moms til kommu-

nen med tillæg af sædvanlig procesrente fra 

sagens anlæg den 22. maj 2017, til betaling 

sker. 

  Subsidiært: 

  R og HE tilpligtes på baggrund 

af den af voldgiftsretten fastsatte ansvars-

fordeling mellem dem (pro rata) at betale 

287.500 kr. inkl. moms til kommunen med 

tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens 

anlæg den 22. maj 2017, til betaling sker. 

R's påstand: Over for kommunen: 

  Frifindelse, subsidiært frifin-

delse mod betaling af et mindre beløb. 

  Over for HE: 

  HE tilpligtes at friholde R for 

ethvert beløb, herunder hovedstol, renter 

og sagsomkostninger, som R måtte blive 

tilpligtet at betale til kommunen. 

HE's påstand: Over for kommu-

nen: 

  Frifindelse, subsidiært betaling 

af et mindre beløb. 

  Over for R: 

  Frifindelse, subsidiært alene 

delvis friholdelse. 

  Over for UE: 

  UE skal tilpligtes principalt 

helt, subsidiært delvist, at friholde HE for 

ethvert krav, herunder renter og omkost-

ninger, som HE måtte blive pålagt at betale 

til kommunen. 

UE's påstand: Frifindelse, subsi-

diært frifindelse mod betaling af et mindre 

beløb. 

Hovedforhandling har fundet sted den 22. 

juni 2018 i Voldgiftsnævnets lokaler, Ve-

sterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V. 

I forbindelse med at sagen er optaget til 

kendelse, er det aftalt med parterne, at 

kendelsen udfærdiges uden fuldstændig 

sagsfremstilling og uden fuldstændig gengi-

velse af forklaringerne og procedurerne og 
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alene med gengivelse af parternes på-

stande og voldgiftsrettens resultat og be-

grundelsen herfor. 

 

3. Sagsfremstilling 

Kommunen indgik i oktober 2011 totalråd-

giveraftale med R, hvorefter R skulle pro-

jektere en ny svømmehal i …. I juli 2012 

indgik kommunen entrepriseaftale med HE, 

som derefter i december 2012 indgik un-

derentrepriseaftale om murerentreprisen 

med UE. 

 

4. Forklaringer 

[I alt 7 personer] har afgivet forklaring un-

der hovedforhandlingen. Under hovedfor-

handlingen er skønsmand, seniorprojektle-

der Jens Mejer Frederiksen blevet afhjem-

let. 

 

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og 

resultat 

Det bemærkes indledningsvis, at kommu-

nen i relation til kontraktsindgåelsen med R 

og HE må betragtes som professionel. Det 

bemærkes endvidere, at det ikke med den 

forud for totalrådgiveraftalen og entreprise-

aftalen indgåede arbejdsbeskrivelse er 

godtgjort, at der skulle foreligge en tilsik-

ring eller garanti vedrørende valget af fu-

ger. 

Det bliver herefter spørgsmålet, om kom-

munen har ført det fornødne bevis for, at 

der er begået projekteringsfejl eller udførel-

sesfejl. 

Om projekteringsfejl har skønsmanden i sin 

besvarelse af spørgsmål 3B, om projekte-

ring er udført i overensstemmelse med god 

projekteringsskik, anført, at det vil være i 

overensstemmelse med god projekterings-

skik at kende eller forholde sig til anvisnin-

gerne fra fx Dansk Svømmebadsteknisk 

Forening, men han har under afhjemlingen 

bekræftet, at disse anvisninger ikke er 

egentlige forskrifter, som der er et krav om 

at overholde ved projektering. Det er endvi-

dere af skønsmanden oplyst, at anvendel-

sen af elastiske fuger i svømmebade var 

konventionel på daværende tidspunkt. Det 

kan herefter ikke anses for bevist, at der 

skulle være begået projekteringsfejl. 

Om udførelsesfejl har skønsmanden i er-

klæringen svaret bekræftende på spørgsmål 

2, om de elastiske fuger er udført i over-

ensstemmelse med god håndsværkmæssig 

skik. 

Det har endvidere ikke for skønsmanden 

været muligt at konstatere fejl på de valgte 

materialer. Skønsmanden har herom i sine 

erklæringer og under afhjemlingen oplyst, 

at en årsag til skimmelsvampen kunne 

være manglende fungicid i den elastiske fu-

gemasse, men det har ikke kunnet påvises. 

Der henvises blandt andet til besvarelsen af 

spørgsmål 10. … har i øvrigt herom forkla-

ret, at der ikke er konstateret fejl i produk-

tionen hos [leverandøren]. En anden mulig 

årsag til problemerne kunne være mang-

lende eller forkert rengøring, men skøns-

manden har herom i besvarelsen af spørgs-

mål LK 13 oplyst, at »sædvanlige rengø-

ringsrutiner i svømmehaller er tilstrække-

lige, da der ikke er projekteret med anven-

delse af nye og usædvanlige materialer«, 

og det må efter forklaringerne lægges til 

grund, at personalet i svømmehallen var er-

farent og fuldt bekendt med rengøringsruti-

nerne i en svømmehal. 

Efter skønsmandens erklæringer og forkla-

ring under afhjemlingen lægger voldgifts-

retten til grund, at drifts- og vedligeholdel-

sesmaterialet ikke indeholder oplysninger, 

der kunne have haft betydning i forhold til 

skimmelsvampens opståen. At materialet 

muligt ikke er leveret rettidigt, kan derfor 

ikke føre til et andet resultat. 

Da kommunens påstande således ikke er 

bevist ved skønserklæringerne, og da så-

dant bevis heller ikke er ført ved de afgivne 
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forklaringer eller i øvrigt, frifindes R og HE, 

og som følge heraf frifindes tillige UE. 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med 

sagens omkostninger som nedenfor be-

stemt. 

 

Thi bestemmes 

R A/S, HE A/S og UE A/S frifindes. 

I sagsomkostninger skal … Kommune til R 

A/S betale 40.000 kr. og til HE A/S betale 

40.000 kr. 

HE A/S skal til UE A/S betale 40.000 kr. 

… Kommune skal endvidere endeligt bære 

samtlige udgifter til syn og skøn, herunder 

refundere R A/S og UE A/S de af dem fore-

løbig afholdte udgifter til syn og skøn. 

De omkostninger, der har været forbundet 

med voldgiftsrettens behandling af sagen, 

betales af … Kommune efter opgørelse og 

påkrav fra Voldgiftsnævnet. 

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter 

dens modtagelse. 
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