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1 Baggrund og indledning 
DONG Energy har indgået aftale med Nuup Kommunea om fase 2 vedrørende 
projekt om udvikling af nyt affaldsbehandlingskoncept.  

I den forbindelse har DONG Energy anmodet COWI om assistance til gennem-
førelse af delopgaver vedrørende valg af koncept for affaldsbehandling og valg 
af lokalitet for muligt nyt forbrændingsanlæg i Nuup Kommunea. 

Denne rapport omhandler delopgave 1 vedrørende koncept for affaldsbehand-
lingen i Nuuk. 

I konceptet for affaldsbehandlingen ses der på effekten af en opgradering af det 
eksisterende forbrændingsanlæg i Nuuk eller etablering af et helt nyt anlæg. 
Derudover beskrives andre behandlingsteknologier, såsom kompostering, bio-
forgasning og genanvendelse, herunder fordele og ulemper ved etablering af 
disse teknologier i Nuuk.  

Endvidere beskrives muligheden for at eksportere affald til andre anlæg og e-
ventuel reducering og genanvendelse af byggeaffald.  

Formålet med beskrivelsen af de forskellige alternativer for behandling af af-
fald er at belyse, hvilke behandlingsformer der vil være mest hensigtsmæssige i 
fremtiden for Nuup Kommunea. Dermed sikres det, at fordele og ulemper ved 
de forskellige affaldskoncepter er gennemgået og evalueret. 
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2 Konklusion 
Det anbefales, at der etableres et nyt forbrændingsanlæg til forbrænding af 
brændbart affald inklusive spildolie.  

Et moderne forbrændingsanlæg anses som den bedste løsning til bortskaffelse 
af forbrændingsegnet affald i arktiske egne. 

Det miljøfarlige affald påregnes at blive eksporteret til egnet slutbehandling. 

Det fremtidige behov for forbrændingskapacitet vil være større end, hvad det 
nuværende anlæg teknisk kan udvides til, hvorfor et nyt anlæg med omtrent den 
dobbelte kapacitet anbefales implementeret. 

I tilgift til et nyt forbrændingsanlæg anbefales det at arbejde yderligere for kil-
desortering af bygningsaffald, så dette opdeles i affald til deponi, forbrænding 
og miljøfarligt affald. Mængden til deponi bør på sigt opdeles yderligere, så 
f.eks. beton kan nedknuses og genanvendes til vejbyggeri, opfyldning med hen-
blik på inddæmning af landområder til f.eks. havn og overdækning. Dette for-
udsætter dog, at lovgrundlaget præciseres 

Da det tidligere er undersøgt og konkluderet, at udsortering af metaller til gen-
anvendelse er forbundet med væsentlige økonomiske meromkostninger, anbe-
fales det at fortsætte med den nuværende løsning, der indebærer deponering på 
jerndumpen. 

Der vil således stadig være behov for et deponi i tilgift til et forbrændingsanlæg 
og mulighed for eksport af miljøfarligt affald. 
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3 Opsummering 
Der er foretaget en overordnet sammenfatning i begyndelsen af dette kapitel. 

Efterfølgende opsummeres kort de fordele og ulemper, der ses i forbindelse 
med behandlingen af affald. En nærmere beskrivelse af teknikker og affalds-
mængder mv. findes i de enkelte afsnit. 

3.1 Sammenfatning 
Uanset hvilke behandlingsformer der anvendes til de forskellige typer affald, 
vil der være behov for både forbrændingskapacitet og et deponi. Dette skyldes, 
at der fortsat vil være affaldstyper, som ikke kan anvendes til andet formål. 

3.1.1 Organisk affald 
Affaldsgrundlaget for behandlingsanlæg til organiske fraktioner være temmelig 
begrænset og vil have svært ved at berettige etablering af et anlæg. 

Milekompostering vil være urealistisk at gennemføre grundet det kolde klima, 
begrænsede pladsforhold og den uvæsentlige mængde have- og parkaffald. 

Behandling af organisk affald i lukkede anlæg vil være en dyr investering og 
driften og den positive miljøeffekt minimal. Dette skyldes, at der i dag produce-
res store mængder af el i Nuuk, og i forhold til slutproduktet vil det kun være 
den faste gødningsdel, som kan afsættes. 

Anbefaling 

Ud fra en økonomisk og miljømæssig betragtning anbefales det ikke, at der 
etableres kompostering eller bioforgasning i Nuuk. 

3.1.2 Sortering og genanvendelse 
Etablering af et simpelt sorteringsanlæg vil være en fordel både for affaldsfor-
brændingen og deponiet. Det kan betyde, at der fjernes affaldstyper til forbræn-
dingsanlægget, som vil øge forbrændingskvaliteten. Det omfatter blandt andet 
affald som jern og metal, EE-affald og dæk. 

Ved større saneringsarbejder, hvori der indgår betonkonstruktioner, vil dele af 
byggeaffaldet kunne genanvendes i Nuuk i eksempelvis vejanlæg og opfyld-
ning, hvis dette nedknuses først. Dette kræver dog en lovgivningsmæssig præ-
cisering af, hvilke materialer der kan genanvendes, for at det underliggende 
fundament ikke vil blive klassificeret som affald til deponi. 

Kildesortering af affald, eksempelvis papir, glas, plast og dåser, ville være en 
fordel, hvis der var industrier til stede i Nuuk, som kunne genanvende materia-
let. Ulempen er imidlertid, at der ikke findes industrier i Nuuk, der kan opar-
bejde eller genanvende hovedparten af det kildesorterede affald, og der vil være 
behov for opbevaring og udskibning til en anden destination. Dette vil betyde 



Valg af koncept for affaldsbehandling 

C:\Dokumenter\Nuup\Pakke til afsendelse 29.10.07\1. Nuup Kommunea, valg af koncept for affaldsbehandling.DOC 

6 

.  

udgifter til opbevaring, transport og til sortering af affaldet ved både hushold-
ninger og erhverv. Således vil en afvejning af de miljømæssige fordele, der kan 
opnås ved sortering og genanvendelse contra de udgifter og muligheder for af-
sætning, være forbundet med dette. Ses der på de miljømæssige aspekter af 
genanvendelsen, udgør de nævnte fraktioner ikke en miljømæssig risiko ved 
forbrænding, selvom en større mængde glas vil øge mængden af slagge. Det er 
således mere et spørgsmål om den opdragende effekt, der ligger i genanvendel-
se frem for anden behandling. 

Sortering af miljøfarligt affald og transport til behandling andet sted er fortsat 
meget vigtig, og der bør fortsat være øget fokus på udsortering. 

Baseret på tidligere undersøgelser er det forbundet med væsentlige økonomiske 
meromkostninger at udsortere og eksportere emner af jern og metal fra det af-
fald, som går til forbrænding, eventuelt ved et simpelt sorteringsanlæg dels for 
at udnytte kapaciteten på forbrændingsanlægget bedre, og dels for at forbræn-
dingsprocessen optimeres. Jern og metal kan efterfølgende oplagres til udskib-
ning og genanvendes andet sted. Hermed optager det heller ikke plads på depo-
niet. 

Anbefaling 

Anbefalingen vil derfor gå på at udsortere jern og metal til udskibning og gen-
anvendelse i det omfang, det er muligt. Genanvendelse af øvrige fraktioner pri-
oriteres ikke umiddelbart, så længe der ikke er mulighed for at genanvende dis-
se i Nuuk. 

Det anbefales også, at byggeaffald kildesorteres på byggepladsen, så beton kan 
nedknuses og anvendes til overdækning eller vejanlæg, når lovgrundlaget er 
præciseret.  

Endvidere anbefales det at etablere et simpelt sorteringssystem for blandet er-
hvervsaffald, så affaldsemner, som hæmmer forbrændingsprocessen, udsorte-
res. 

3.1.3 Forbrænding og deponi 
Der vil være behov for et forbrændingsanlæg i Nuuk, uanset hvilke behand-
lingsformer der yderligere vælges. 

Det vurderes imidlertid ikke muligt at opgradere det nuværende anlæg med en 
kapacitet på 1,3 tons pr. time til en tilstrækkelig kapacitet, og der vil derfor væ-
re behov for at etablere et nyt anlæg. 

Der er ligeledes fortsat behov for et deponi i Nuuk til ikke-forbrændingsegnet 
affald, der ikke er miljøfarligt. Endvidere er der behov for et nød-deponi til 
modtagelse af forbrændingsegnet affald i tilfælde af, at der sker et længereva-
rende nedbrud på forbrændingsanlægget. Et fremtidigt deponi, der fortsat skal 
modtage affald, bør i et vist omfang leve op til en række miljøkrav for depone-
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ringsanlæg. Det vil betyde en væsentlig investering i opgradering af nuværende 
dump eller lokalisering af ny dump et andet sted i nærheden af Nuuk. 

Anbefaling 

Der etableres et nyt forbrændingsanlæg med en kapacitet på 20.000 tons årligt. 

Der ses på muligheden for at opgradere dumpen, så der i højere grad tages mil-
jøhensyn. 

3.2 Opsummering af fordele og ulemper 
Behandlingsform 
 

Fordele Ulemper Bemærkninger 

1. Nyt forbrændingsanlæg Kan etableres med nyeste 
teknik og med tilpasning til 
de aktuelle forhold. 
 
Kan udlægges med den 
nødvendige kapacitet for at 
imødegå fremtidige af-
faldsmængder. 

Der skal findes egnet loka-
litet i Nuuk. 
 
Der skal gennemføres en 
omfattende myndigheds-
proces. 
 
Kræver stor én gangs inve-
stering. 
 
Kræver uddannet personale 
til drift. 

Uanset hvilke behandlings-
former der anvendes til 
affaldet i Nuuk, vil der 
være behov for et forbræn-
dingsanlæg, da ikke alt 
affald er egnet til genan-
vendelse eller deponering. 

2. Sortering og sorterings-
anlæg 

Affaldselementer, der er 
skadelige for forbræn-
dingsprocessen, kan fjer-
nes. 
 
Kan øge genanvendelsen i 
det omfang, at det bliver 
muligt at få dette behand-
let. 
 
Et simpelt anlæg har væ-
sentlig lavere investerings-
udgifter end et avanceret 
anlæg. 

I dag er det ikke umiddel-
bart muligt at afsætte af-
faldsfraktioner til genan-
vendelse i Grønland. 
 
Det kan være tvivlsomt, 
om en stor anlægsinveste-
ring i et avanceret anlæg 
opvejes af de positive ef-
fekter ved sorteringen. 
 
Driften af et avanceret an-
læg kræver uddannet per-
sonale. 

Sorteringsanlæg er målret-
tet erhvervsaffald og ikke 
dagrenovation. 
 
Et sorteringsanlæg skal ses 
som et supplement til den 
øvrige affaldsbehandling 
og erstatter ikke forbræn-
ding og deponering. 

3. Kompostering – åbent 
anlæg 

Har lav investeringsudgift 
 
Kræver minimal vedlige-
holdelse. 
 
Mindre følsom over for 
fejlsortering. 
 
Slutprodukt kan anvendes 
som kompostmateriale på 

Kildesortering ved hus-
standen vil kræve en væ-
sentlig indsats. 
 
Grundet de klimatiske for-
hold vil det være vanske-
ligt at opretholde den rette 
temperatur i milerne. 
Der er ikke et tilstrækkeligt 
stort areal til rådighed i 

Det skal bemærkes, at 
selvom der implementeres 
kompostering, vil det eksi-
sterende forbrændingsan-
læg ikke have tilstrækkelig 
kapacitet til at håndtere 
den resterende mængde i 
fremtiden. 
Der er relativt lidt have- og 
parkaffald i Nuuk, og af-
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Behandlingsform 
 

Fordele Ulemper Bemærkninger 

grønne arealer eller over-
dækning på dumpen. 

ikke-kuperet terræn. faldsgrundlaget for mile-
kompostering vil være 
begrænset. 

4. Kompostering - lukket 
anlæg 

En større del af det organi-
ske affald kan anvendes. 
 
Er uafhængig af klimaet. 
 
Slutprodukt kan anvendes 
som gødning eller over-
dækning på dumpen. 

Stor investeringsudgift. 
 
Har relativt høje driftsud-
gifter. 
 
Kræver mere vedligehol-
delse og uddannet persona-
le. 
 
Er mere følsom over for 
fejlsortering end et åbent 
anlæg. 
 
Kildesortering ved hus-
standen vil kræve en væ-
sentlig indsats. 

Det skal bemærkes, at 
selvom der implementeres 
kompostering, vil det eksi-
sterende forbrændingsan-
læg ikke have tilstrækkelig 
kapacitet til at håndtere 
den resterende mængde i 
fremtiden. 
 
Det er en relativt lille 
mængde affald, der kan 
behandles. Alternativt vil 
denne affaldsfraktion gå til 
forbrændingsanlæg 
 
Der er mulighed for at gen-
vinde noget af den varme, 
der frigives i processen; 
men da der produceres 
store mængder el i Nuuk i 
dag, tjener dette ikke 
umiddelbart noget formål. 

5. Biogasanlæg Kan håndtere alt det orga-
niske affald fra hushold-
ninger og erhverv. 
 
Er uafhængig af klimatiske 
forhold. 

Processen generer energi; 
men da der i forvejen er et 
stort overskud af energi i 
Nuuk, kan den generede 
energimængde ikke anven-
des. 
 
Udgør en stor anlægsinve-
stering. 
 
Har høje driftsudgifter. 
 
Kræver uddannet persona-
le. 
 
Er følsomt over for fejlsor-
tering. 
 
Kildesortering ved hus-
standen vil kræve en væ-
sentlig indsats. 
 
Den samlede mængde af 

Det skal bemærkes, at 
selvom der implementeres 
et biogasanlæg, vil det 
eksisterende forbrændings-
anlæg ikke have tilstræk-
kelig kapacitet til at hånd-
tere den resterende mæng-
de i fremtiden. 
 
Et biogasanlæg er i høj 
grad målrettet mod land-
brugsaffald og affald fra 
erhverv og i mindre grad 
husholdningsaffald. Da der 
ikke findes store mængder 
af organisk affald fra land-
brug i Nuuk, vil det være 
svært at finde et affalds-
grundlag for et biogasan-
læg. 
 
 
Et biogasanlæg vil ikke 
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Behandlingsform 
 

Fordele Ulemper Bemærkninger 

organisk affald i Nuuk er 
for lille til at berettige et 
biogasanlæg. 
 
Svært at gøre brug af rest-
produktet, da det primært 
er egnet til landbrugsjord. 
 

erstatte behovet for for-
brænding og deponering. 

6. Genbrug og genanven-
delse (i form af kildesorte-
ring) 

Reducerer mængden af 
affald til forbrænding og 
deponi. 
 
Kan øge kvaliteten i af-
faldsforbrændingen. 

Kræver opbevaring af af-
faldet i længere perioder 
og efterfølgende udskib-
ning. 
 
Affaldstyperne udgør ikke 
umiddelbart et miljøpro-
blem. 
 
Relativt store udgifter for-
bundet med sortering, op-
bevaring og udskibning. 

Det skal bemærkes, at 
selvom der implementeres 
genbrug og genanvendelse, 
vil det eksisterende for-
brændingsanlæg realistisk 
set ikke have tilstrækkelig 
kapacitet til at håndtere 
den resterende mængde i 
fremtiden. 
 
Genbrug og genanvendelse 
er målrettet mod affald 
som glas, papir, metal mv. 
og omfatter ikke organisk 
affald eller miljøfarligt 
affald. 
 
Genbrug og genanvendelse 
er et supplement til den 
øvrige affaldsbehandling 
og erstatter ikke forbræn-
ding og deponering. 

7. Opgradering af eksiste-
rende forbrændingsanlæg 

Denne midlertidige løsning 
vil være væsentligt mindre 
kapitalkrævende end et nyt 
anlæg. 
 
Væsentligt forbedret drifts-
tid, der forventes i størrel-
sesordenen 500 til 1000 
flere driftstimer pr. år. 

Øget anlægskapacitet på 
ca. 10 % pga. energiopta-
get i slidzonen. 

Øget virkningsgrad og 
dermed mindre røggas-
mængde. 

Selv ved en opgradering er 
der ikke tilstrækkelig ka-
pacitet til at dække behovet 
i Nuuk. 
 
Restlevetiden på det eksi-
sterende anlæg er ved at 
være opbrugt. 

 

Selv om anlægget opgra-
deres, vil der fortsat skulle 
anvendes væsentlige mid-
ler til driften af anlægget. 

Bygninger, silo og lagerfa-
ciliteter er utilstrækkelige 
og vil kræve en stor om-

Det nuværende anlæg er 
allerede kapacitetsopgrade-
ret i 2007 med ca. 10 %. 
Der mangler dog stadig 30 
% i kapacitet. 
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Behandlingsform 
 

Fordele Ulemper Bemærkninger 

bygning for at kunne svare 
til en ny løsning. 

8. Eksport af affald til an-
det anlæg (uden for Grøn-
land) 

Reducerer mængden af 
affald til forbrænding og 
deponi i Nuuk. 
 
Kan øge kvaliteten i af-
faldsforbrændingen ved 
mulighed for eksport af 
affald, som skader for-
brændingsprocessen. 
 
Ved eksport kan special-
behandlingsanlæg i modta-
gelandet bedre udnyttes. 

Kræver investering til op-
bevaring og eventuel sorte-
ring af affaldet. 
 
Der er væsentlige årlige 
udgifter forbundet med 
udskibning og behandling 
på andre anlæg. 
 
Løsningen vil gøre Nuuk 
afhængig af udenlandsk 
assistance. 

Affald til eksport kunne i 
fremtiden omfatte både de 
genanvendelige fraktioner, 
store affaldsemner og det 
miljøfarlige affald. 
 
Eksport af affald er et sup-
plement til den øvrige af-
faldsbehandling og erstat-
ter ikke forbrænding og 
deponering. 

9. Hel eller delvis depone-
ring 

Prisbillig løsning Ikke et tilstrækkeligt stort 
areal til rådighed. 
 
Ud fra et miljømæssigt 
synspunkt er dette ikke en 
hensigtsmæssig løsning. 

Uanset hvilke behandlings-
former der etableres for 
affaldet i Nuuk, vil der 
altid være behov for et 
deponi for affald, der ikke 
kan behandles på anden 
vis. 

10. Minimering og genan-
vendelse af byggeaffald 

Minimerer mængden af 
affald til forbrænding og til 
dumpen. 
 
Sorteret og nedknust byg-
geaffald kan med fordel 
anvendes som overdæk-
ning på dumpen. 
 
Sorteret, ikke-brændbart 
byggeaffald kan efter til-
sagn fra Direktoratet for 
Miljø og Natur muligvis 
genanvendes i vejbyggeri-
er. 
 
Ved sortering reduceres 
mængden af miljøfarligt 
affald, såsom PVC, så det-
te ikke behandles i for-
brændingsanlægget 

Kræver, at der investeres i 
et knuseanlæg. 
 
Kræver, at der foretages 
sortering af affaldet på 
byggepladsen. 

Genanvendelse af byggeaf-
fald er et supplement til 
den øvrige affaldsbehand-
ling og erstatter ikke for-
brænding og deponering. 
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4 Affaldsmængder og -typer 
Estimaterne af affaldsmængderne i Nuup Kommunea baseres på forskellige 
kilder, herunder: 

1. Project Information Memorandum udarbejdet af DONG Energy i januar 
2007 (i det følgende kaldet PIM). 

2. Udkast til affaldsplan 2008 af 29. maj 2007 for Nuup Kommunea udar-
bejdet af Rambøll. 

På basis af disse kilder og drøftelser med Nuup Kommunea er det besluttet, at 
anvende følgende affaldsmængder videre i dette projekt: 

Ton/år 2007 2010 2025 2040 
Forbrændings-
egnet affald 

14.500 15.840 24.690 38.460 

Affald til depo-
nering på nu-
værende dump 

8.000 8.740 13.620 21.220 

Affald til eks-
port 

600 660 1.020 1.590 

Spildolie 400 440 680 1.060 
I alt 23.500 25.680 40.010 62.330 
 

Sammensætning af affald til forbrænding i 2007 er, som følger: 

Dagrenovation:      6.000 ton årligt 

Træaffald:      4.500 ton årligt 

Spildolie:      400 ton årligt 

Institutioner, forretninger, kontor: 4.000 ton årligt 

Ovenstående mængder er eksklusive de ca. 8.400 tons rejeskaller og rester, der 
årligt estimeres udledt fra fiskerifabrikken. 
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5 Nyt forbrændingsanlæg i Nuup 
Kommunea 

Effekten af etablering af et nyt forbrændingsanlæg i Nuuk beskrives kun kort i 
denne rapport, idet delopgave 2 af projektet (valg af lokalitet) detaljeret be-
handler de forskellige problemstillinger og konsekvenser ved opførelsen af et 
nyt forbrændingsanlæg. 

5.1 Fordele og ulemper ved etablering af et nyt 
forbrændingsanlæg 

Befolkningstallet er voksende i Nuuk, og det samme er affaldsmængderne. Det 
nuværende forbrændingsanlæg har allerede problemer med kapaciteten, idet 
mængden af forbrændingsegnet affald langt overstiger, hvad anlægget kan 
håndtere. Dette er uagtet, at der eventuelt på sigt vil blive udsorteret affald til 
genanvendelse. 

Det nuværende forbrændingsanlæg i Nuuk modtager affald fra husholdninger, 
institutioner, forretninger, erhverv, restauranter mv. Kapaciteten på det nuvæ-
rende forbrændingsanlæg fra 1988 er ca. 10.000 tons affald årligt (opgjort efter 
opgradering i 2007). Idet mængden af forbrændingsegnet affald i dag i Nuuk er 
skønnet til 14.500 tons, er kapaciteten på det eksisterende anlæg i dag util-
strækkelig. Affaldsmængden, der behandles på forbrændingsanlægget, er fast-
lagt ud fra kranvægten, da der ikke er vejebro på anlægget.  

Der vil være en række fordele ved at etablere et nyt forbrændingsanlæg. Disse 
er blandt andet: 

• Anlægget kan etableres efter nyeste teknik og med tilpasning til de ak-
tuelle forhold. 

• Anlæggets røggasrensningsanlæg vil i modsætning til det nuværende 
anlæg rense røgen for dioxiner, tungmetaller, HCl, HF og SO2. 

• Anlægget vil kunne reducere støvemissionen fra de nuværende ca. 50 
mg/Nm3 til under 10 mg/Nm3. 

• Anlægget kan udlægges med den nødvendige kapacitet for at imødegå 
den fremtidige udvikling vedrørende forbrændingsegnet affald. 

Der vil også være en række ulemper eller problemstillinger, man skal forholde 
sig til i forbindelse med opførelse af et nyt anlæg. Disse er blandt andet: 

• Finde egnet lokalitet under hensynstagen til lokalplaner, boligområder, 
infrastruktur, tilslutningsmuligheder mv. 

• Gennemførelse af en større og mere omfattende myndighedsproces. 

• Kræver stor én gangs investering. 
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• Kræver uddannet personale til at sørge for driften af anlægget. 

Ved gennemførelse af delopgave 2 vedrørende lokalisering af en et nyt for-
brændingsanlæg vil de forskellige problemstillinger blive gennemgået og vur-
deret. 
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6 Sortering og sorteringsanlæg 
Ved sortering og sorteringsanlæg forstås central sortering af blandet affald en-
ten ved brug af simpel teknologi eller ved en mere mekanisk form for anlæg. 

Det vil typisk være blandet affald fra erhverv, der sorteres yderligere, idet dag-
renovation fra både husholdninger og erhverv bør gå direkte til forbrænding. 

Et sorteringsanlæg anvendes, så der opnås fraktioner, som kan håndteres ved 
samme behandlingsform eksempelvis forbrænding, deponi eller større affalds-
elementer, såsom jern og metal til genanvendelse.  

Et simpelt sorteringsanlæg kan omfatte sortering ved brug af gravemaskine for-
synet med en speciel grab, båndtransportør, magnetseparator og komprimator-
container. 

Et mere avanceret anlæg til sortering af erhvervsaffald kan være udelukkende 
maskinelt. Anlægget kan bestå af maskiner til frasortering af tunge og volumi-
nøse genstande, transportbånd, bægersigte og luftsigte, magnet og komprimato-
rer. 

 

Figur 1: Sorteringsanlæg 

Et sorteringsanlæg, hvad enten det er simpelt eller avanceret, skal ses som et 
supplement til øvrige behandlingsformer, herunder genanvendelse, forbrænding 
og deponi. Det vil sige, at anlægget ikke erstatter behovet for andre anlægsty-
per. 

6.1 Affaldsmængder og affaldstyper 
Ved et simpelt sorteringsanlæg for blandet affald (eksempel fra Reno syv I/S – 
et affaldsselskab i Danmark) kan der udsorteres: Brændbart affald, jern og me-
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tal, tæpper, gipsplader, dæk, ozonholdige køle-/frysemøbler (disse vil dog ofte 
være sorteret fra på forhånd), EE-affald og en restfraktion. 

Med sorteringsanlægget i affaldsselskabet Reno syv kan ca. 5 % af det blande-
de erhvervsaffald udsorteres til genanvendelse ca. 75 % til forbrænding og ca. 
20 % til deponi. 

Ved et avanceret anlæg kan det blandede erhvervsaffald opdeles i (eksempel fra 
nomi – et affaldsselskab i Danmark): Større, genanvendelige materialer, små 
brændbare materialer, store brændbare materialer, affald til deponi og andet 
affald til genanvendelse.  

Med sorteringsanlægget i affaldsselskabet nomi kan ca. 30 % af det blandede 
erhvervsaffald frasorteres til genanvendelse. 

6.1.1 Affald i Nuuk 
Det skønnes, at der årligt produceres ca. 23.500 tons affald i Nuuk (2007). 

Udkast til affaldsplan 2008 angiver, at 3 % af det erhvervsaffald, der går til for-
brænding, er jern og metal, mens andre 3 % er glas, 4 % farligt affald og 90 % r 
restaffald. 

Restaffald omfatter primært emballageaffald, herunder plast, papir, pap og træ. 

Umiddelbart kunne det være hensigtsmæssigt at få frasorteret jern og metal, 
glas og farligt affald, inden erhvervsaffaldet sendes videre til forbrænding 
(samlet set 10 % af det affald, der går til forbrænding). Hermed reduceres den 
samlede mængde til forbrænding samtidig med, at slaggekvaliteten forbedres, 
idet farligt affald i et vist omfang kan frasorteres. 

Derudover kan der være mulighed for at kunne sortere større affaldselementer 
fra den fraktion, som betegnes restaffald afhængig af, hvad denne præcist inde-
holder. 

Udsortering af eventuelle, genanvendelige fraktioner vil selvfølgelig kun være 
en fordel, hvis der efterfølgende er afsætnings- eller behandlingsmulighed for 
disse.  

I Nuuk og i Grønland generelt er der i dag ikke mulighed for afsætning af af-
faldstyper til genanvendelse eller genbrug. Et sorteringsanlæg vil således pri-
mært have det formål at udsortere de fraktioner, som ikke er hensigtsmæssige i 
forbrændingen.   

6.2 Økonomi 
Følgende priser skal betragtes som overslagspriser, idet detaljerede, økonomi-
ske beregninger ikke vil indgå i denne fase af projektet. Priserne er baseret på 
danske forhold. I henhold til oplysninger fra Nuup Kommunea vil byggeom-
kostningerne være ca. 1,5 gange højere i Grønland. 
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6.2.1 Simpelt anlæg 
Et simpelt anlæg, som tidligere eksemplificeret, kræver indkøb af gravemaskine 
med grab, magnetseparator, båndtransportør og komprimatorcontainer. 

Anlægget vil kunne håndtere den mængde affald, som den person, der betjener 
gravemaskinen, kan nå igennem i løbet af den afsatte arbejdstid til formålet. 
Det skønnes, at kapaciteten er ca. 3.000-5.000 ton pr. år.  

Den samlede investering for et simpelt sorteringsanlæg bestående af de be-
skrevne komponenter er ca. 2-3 millioner kr. Omregnet til grønlandske forhold 
skønnes dette at svare til ca. 3-4 millioner kr., da den primære del af investerin-
gen er maskiner. 

Driftsudgiften omfatter løn til personen, der betjener gravemaskinen, vedlige-
holdelse af udstyr, el og dieselforbrug. Driftsudgiften skønnes at ligge på ca. 
500.000 kr. årligt. 

Størrelse/kapacitet årligt 3.000-5.000 ton 
Investering 3-4 millioner kr. 
Årlig driftsudgift 500.000 kr. 

Figur 2: Økonomi for simpelt sorteringsanlæg 

6.2.2 Mekanisk anlæg 
Den samlede investering for et mekanisk anlæg er noget større og afhænger i 
høj grad af, hvor mange forskellige fraktioner der skal kunne udsorteres. Kapa-
citeten på et avanceret mekanisk anlæg vil være ca. 15.000-20.000 ton pr. år. 

Den samlede investering for et avanceret sorteringsanlæg, som eksemplificeret 
fra affaldsselskabet nomi, er ca. 20-25 millioner kr. Omregnes dette til grøn-
landske forhold vil investeringen ligge i størrelsesordenen 30-40 millioner kr. 

Driftsudgiften omfatter blandt andet personale, vedligeholdelse og reparation af 
udstyr, el og dieselforbrug. Driftsudgiften skønnes at ligge på ca. 2-3 millioner 
kr. årligt. 

Størrelse/kapacitet årligt 15.000-20.000 ton 
Investering 30-40 millioner kr. 
Årlig driftsudgift 2-3 millioner kr. 

Figur 3: Økonomi for mekanisk anlæg 

6.3 Fordele og ulemper 
Der vil være en række fordele og ulemper ved etablering af enten et simpelt 
eller et mere avanceret anlæg til sortering af erhvervsaffald i Grønland. Disse 
er, som følger: 

Fordele 



Valg af koncept for affaldsbehandling 

C:\Dokumenter\Nuup\Pakke til afsendelse 29.10.07\1. Nuup Kommunea, valg af koncept for affaldsbehandling.DOC 

17 

.  

• Affaldselementer, der er skadelige for forbrændingsprocessen, kan fjer-
nes, inden affaldet går til forbrænding. 

• Hvis der på sigt opstår mulighed for eksempelvis at transportere genan-
vendelige materialer til behandling andetsteds, vil en sortering af blan-
det erhvervsaffald kunne øge genanvendelsen. 

• Et simpelt anlæg har lavere investeringsudgifter end et avanceret anlæg. 

Ulemper 

• Det er ikke umiddelbart muligt at afsætte affaldsfraktioner til genan-
vendelse i Nuuk i dag, og dermed er der p.t. ikke noget formål med den-
ne sortering. 

• Det kan være tvivlsomt, om den investering og de driftsudgifter, der 
følger med et mere avanceret sorteringsanlæg, opvejes af den positive 
effekt, der i givet fald vil være i forbindelse med forbrændingsproces-
sen ved eksempelvis at fjerne jern, metal og farligt affald.  

• Driften af et mere avanceret sorteringsanlæg kræver uddannet persona-
le, som formentlig ikke umiddelbart i dag findes til at udfylde denne 
funktion i Nuuk. 
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7 Kompostering 
Kompostering er en biologisk proces (aerob) og omfatter udelukkende behand-
ling af den vegetabilske del af det organiske affald. 

Kompostering kan foregå i åbne eller lukkede systemer. 

Et åbent system indebærer, at organisk affald udlægges i miler. Milerne vendes 
eller flyttes jævnligt ved hjælp af en milevender eller en gummiged, så det sik-
res, at der er luft i materialet. Det er primært have- og parkaffald, der er veleg-
net til milekompostering. Det kræver relativ meget plads at milekompostere. 
Nuup Kommunea har oplyst, at der ikke vil være et areal til rådighed for åben 
kompostering i nærheden af byen. 

 

Figur 4: Biologisk (aerob) kompostering 

I et lukket system kan temperaturen kontrolleres samtidig med beluftningen, så 
en mere optimal komposteringsproces kan gennemføres. 
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Figur 5: Plantegning kompostering 

 

Slutproduktet i forbindelse med begge former for kompostering vil være et 
kompostprodukt, der kan anvendes til jordforbedringsformål eller som over-
dækningsmateriale på dumpen. 

Ved en komposteringsproces vil mængden af færdig kompost være omkring  
30 % på vægtbasis af det indkomne, kompostérbare affald.  

Det skal bemærkes, at selvom der implementeres kompostering, vil det eksiste-
rende forbrændingsanlæg ikke have tilstrækkelig stor kapacitet til at håndtere 
den resterende mængde i fremtiden. 

7.1 Affaldsmængder og affaldstyper 
En vis mængde organisk affald er en nødvendig forudsætning for berettigelsen 
af et komposteringsanlæg. Kompostering i miler kan foregå ned til relativt få 
mængder, mens kompostering i et lukket system som minimum vil kræve 1.000 
tons organisk affald pr. år. 
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Da der er tale om en aerob-proces, og da der ikke vil foregå en hygiejnisering af 
affaldet, vil det udelukkende være den vegetabilske del af det organiske affald, 
der kan anvendes. Den vegetabilske del af det organiske affald er den grønne 
del, det vil sige grønsagsrester, skræller, frugt, haveaffald mv. og ikke kød og 
madrester. 

I henhold til Nuup Kommunea skønnes den vegetabilske del af forbrændings-
mængden at udgøre ca. 10 %. Dette vil give et potentiale på ca. 1.450 tons pr. 
år. I Danmark er den vegetabilske del af affaldet fra husholdninger opgjort til 
potentielt 75 kg/person/år. Anvendes dette tal for Nuuk fås en årlig mængde på 
ca. 1.100 ton vegetabilsk affald. 

Erfaringer fra Danmark viser, at man ved kildesortering af vegetabilsk affald 
højest vil kunne opnå 80 % af potentialet. Dette vil således svare til 1.160 tons 
pr. år afhængig af, hvilket potentiale der anvendes. Sorteringseffektiviteten vil 
afhænge af informationsniveau og af, i hvor høj grad indbyggerne er gearet til 
og har overskud til at sortere affald. 

I den forbindelse skal det nævnes, at etageboliger udgør en væsentlig del af bo-
ligmassen i Nuuk. Kildesortering af affald i denne boligtype er som regel van-
skeligere end ved enfamiliehuse. 

Dertil kommer vegetabilsk affald fra erhverv. Der er ikke opgjort mængder 
over dette. Der er i dag en fiskerivirksomhed i Nuuk. Det organiske affald her-
fra udledes med spildevandet. Nuup Kommunea har skønnet, at fiskerivirksom-
heden dagligt udleder 23 ton rejeskaller og rester svarende til ca. 8.400 ton pr. 
år. 

Det vil nok være tvivlsomt, om rejeskaller vil kunne anvendes i forbindelse 
med kompostering. Det vil helt sikkert ikke kunne indgå i et åbent anlæg med 
miler på grund af lugt og hygiejne. 

Grundet den lange nedbrydningstid for affaldstræ anbefales det at planlægge 
forbrænding af affaldstræ frem for kompostering eller deponering. I akutte situ-
ationer er lavteknologisk kompostering dog at foretrække frem for deponering 
eller eksport. Affaldstræ kan desuden indeholde uhensigtsmæssige stoffer, som 
vil være begrænsende for anvendelsen af kompostproduktet. Det anbefales, at 
affaldstræ behandles i forbrændingsanlæg eller som overdækning på dumpen.  

Det skal nævnes, at der ikke er lovgivningsmæssig hjemmel i Grønland til at 
kræve kildesortering.  

7.2 Økonomi 
Følgende priser skal betragtes som overslagspriser, idet detaljerede, økonomi-
ske beregninger ikke indgår i denne fase af projektet. 
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7.2.1 Et åbent anlæg 
Etablering af et åbent anlæg for milekompostering kræver anlæg af asfalteret 
plads, en gummiged, en sigte, eventuelt en milevender og en neddeler.  

Under danske klimatiske forhold vil hele komposteringsforløbet typisk tage 6-
10 måneder. Det er vanskeligt at afgøre, hvor lang tid processen vil tage i Nu-
uk, og om et åbent anlæg overhovedet vil være egnet til de klimatiske forhold. 

Ved en årlig mængde på ca. 1.000 ton have- og parkaffald vil der typisk skulle 
anvendes et areal på omkring 2.000 m2. 

Den samlede investeringsudgift vil afhænge af antallet af maskiner, men vil 
ligge i størrelsesordenen 2-3 millioner kr. Omregnet til grønlandske forhold 
skønnes dette til at svare til ca. 3 millioner kr., da der primært er tale om inve-
stering i maskiner og anlæggelse af plads. 

Driftsudgiften for anlægget vil være knyttet til arbejdsløn, dieselforbrug og 
vedligeholdelse af maskiner. Et bud på dette vil være ca. 500.000 kr. pr. år. 

Størrelse/kapacitet årligt 1.000 ton 
Investering 3 millioner kr. 
Årlig driftsudgift 500.000 kr. 

Figur 6: Økonomi for et åbent anlæg 

7.2.2 Et lukket anlæg 
Etablering af et lukket anlæg kræver en større investering, idet der skal opføres 
bygninger, reaktoranlæg og diverse måleudstyr for processen.  

Komposteringsforløbet er noget kortere i et lukket anlæg. Den samlede kom-
posteringstid vil typisk være 50-60 dage.  

Et lukket anlæg udlagt til 5.700 ton affald årligt, primært vegetabilsk affald fra 
husholdninger, har en investeringsudgift på ca. 30 millioner kr. (reference er 
kilde 2 i referencelisten). Et sådant anlæg vil være alt for stort til de affalds-
mængder, der vil være i Nuuk. Det skønnes, at et anlæg til ca. 2.000 ton årligt 
vil have en investeringsudgift på 10-15 millioner kr. Omregnes dette til grøn-
landske forhold må investeringen påregnes at ligge et sted mellem 20 og 30 
millioner kr.  

Driftsudgifter vil omfatte løn til personale, el til opvarmning og reaktor samt 
vedligeholdelse. I forhold til en investeringsudgift på 20-30 millioner vil de 
årlige driftsudgifter ligge i størrelsesordenen 2-3 million kr. 

 Størrelse/kapacitet årligt 2.000 ton 
Investering 20-30 millioner kr. 
Årlig driftsudgift 2-3 millioner kr. 

Figur 7: Økonomi for et lukket anlæg 
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7.3 Fordele og ulemper 
Der vil være en række fordele og ulemper ved etablering af enten et åbent eller 
et lukket anlæg til kompostering af affald i Grønland. Disse er, som følger: 

7.3.1 Kompostering i åbent anlæg 
Fordele 

• Lav investeringsomkostning. 

• Kræver minimal vedligeholdelse og er relativt ukompliceret i drift. 

• Mindre følsom over for fejlsortering. 

• Slutproduktet kan anvendes til gødningsformål eller som overdækning 
på dumpen. 

Ulemper 

• Anlægget kan primært anvendes til have- og parkaffald, hvilket kun ud-
gør meget små mængder i Nuuk. 

• Kildesortering af vegetabilsk affald ved husstanden vil kræve en væ-
sentlig indsats blandt andet på grund af de mange etageboliger. 

• På grund af de klimatiske forhold i Nuuk vil det være meget vanskeligt 
at opretholde den nødvendige temperatur i milerne. 

• Der er ikke et tilstrækkeligt stort areal til rådighed i et ikke-kuperet ter-
ræn.  

7.3.2 Lukket anlæg 
Fordele 

• En større del af det organiske affald kan anvendes i et lukket anlæg. 

• Er uafhængig af de klimatiske forhold. 

• Slutproduktet kan anvendes til gødningsformål eller som overdækning 
på dumpen. 

Ulemper 

• Stor investeringsudgift. 

• Har relativt høje driftsudgifter. 

• Kræver mere vedligeholdelse og personale med driftserfaring. 
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• Følsom over for fejlsortering. 

• Kildesortering af vegetabilsk affald ved husstanden vil kræve en væ-
sentlig indsats. 
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8 Biogasanlæg 
Bioforgasning er en anaerob-proces, hvor organisk materiale behandles, og 
slutproduktet kan anvendes til gødningsformål. Slutproduktet består af en fly-
dende og en fast del. Der dannes energi i processen, som kan omsættes til el og 
varme.  

Et biogasanlæg er et lukket anlæg, hvor processen foregår i et ilttomt miljø. 

Et eksempel på processen i et biogasanlæg ses i nedenstående diagram: 

 

Figur 8: Opbygning af biogasanlæg 

Det organiske materiale kan bestå af en lang række forskellige affaldsproduk-
ter, herunder vegetabilsk og animalsk affald fra husholdninger, have- og parkaf-
fald, landbrugsaffald og organisk affald fra industrien (fast og flydende).  

Slutproduktet vil overvejende være flydende i modsætning til gødningsproduk-
tet fra et komposteringsanlæg og vil derfor primært være anvendeligt i forhold 
til landbrugsformål. Da det indkomne organiske affald hygiejniseres i proces-
sen, vil gødningsproduktet kunne spredes direkte på landbrugsjord. Ca. 60 % af 
det indkomne organiske materiale vil kunne anvendes til gødningsformål, mens 
ca. 20 % omsættes til biogas. Den øvrige del frasorteres til forbrænding (reject 
fra forbehandlingen). 

8.1 Affaldsmængder og affaldstyper 
Et biogasanlæg vil kunne håndtere alt organisk affald fra husholdninger og ek-
sempelvis rejeskaller og rester fra fiskeindustrien.  
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Derudover vil et biogasanlæg kræve en væsentlig mængde yderligere organisk 
materiale. I Danmark er de fleste biogasanlæg udlagt til at modtage mellem 
30.000 og 150.000 tons affald årligt. Ud af den samlede mængde udgør gylle 
fra landbruget ca. 90 % af det indkomne materiale.  

I henhold til Nuup Kommunea skønnes den vegetabilske og animalske del af 
den nuværende forbrændingsmængde at udgøre ca. 15 %. Dette vil give et po-
tentiale på ca. 2.200 tons pr. år. I Danmark er den vegetabilske del af affaldet 
fra husholdninger opgjort til potentielt 92 kg/person/år. Anvendes dette tal for 
Nuuk fås en årlig mængde på ca. 1.300 ton organisk affald. 

På samme måde som ved kompostering skal der foregå en kildesortering af det 
organiske affald. Forventes det, at 80 % af det organiske affald frasorteres, op-
nås en årlig mængde på ca. 1.800 tons.  

Som tidligere beskrevet anslår Nuup Kommunea, at der produceres ca. 8.400 
ton rejeskaller og rester pr. år fra fiskerivirksomhed i Nuuk. Dette affald vil 
kunne anvendes i et biogasanlæg, hvis det frasorteres og ikke udledes sammen 
med spildevandet, som det foregår i dag. 

Umiddelbart kan det være vanskeligt at fremskaffe en tilstrækkelig mængde 
organisk affald i Nuuk til at forsyne et eventuelt biogasanlæg, da 90 % af det 
indkomne materiale i et dansk biogasanlæg typisk vil være landbrugsaffald. 

8.2 Økonomi 
Investeringsudgiften for etablering af et biogasanlæg afhænger selvfølgelig af 
størrelsen; men også af den teknologi der anvendes i forhold til de interne pro-
cesser.  

Priserne skal betragtes som overslagspriser, idet detaljerede, økonomiske be-
regninger ikke indgår i denne fase af projektet. 

Investeringsudgiften til et anlæg, der modtager omkring 100.000 tons affald 
årligt, vil være ca. 40-50 millioner kr. (kilde 1 i referencelisten). Det skønnes, 
at investeringen pr. ton affald, der kan behandles på et anlæg, vil være 400-500 
kr. Jo mindre anlæg, jo større investeringsudgift pr. ton affald. Omregnes dette 
til grønlandske forhold, vil investeringen ligge i størrelsesordenen 70-80 milli-
oner kr. 

De samlede årlige driftsudgifter forbundet med et biogasanlæg afhænger i høj 
grad af, om det er muligt at opnå en indtægt for salg af el og gas. Ses der bort 
fra en indtægt fra salg af el og gas, vil de årlige driftsudgifter ligge i størrelses-
ordenen 6-7 millioner kr. 

Driftsudgifterne omfatter vedligeholdelse, personale, elektricitet til processen 
mv. 
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Størrelse/kapacitet årligt 100.000 ton 
Investering 70-80 millioner kr. 
Årlig driftsudgift 6-7 millioner kr. 

Figur 9: Økonomi for biogasanlæg 

 

Nedskaleres data til anlæg til en størrelse på ca. 2.000 tons pr. år, hvilket er 
mængden eksklusive rejeskaller og rester, skønnes der at være følgende udgif-
ter: 

Størrelse/kapacitet årligt 2.000 ton 
Investering 7-12 millioner kr. 
Årlig driftsudgift 2-3 millioner kr. 

Figur 10: Økonomi for biogasanlæg 

 

Nedskaleres ovennævnte data til et anlæg på ca. 10.000 tons pr. år, hvilket er 
mængden inklusive rejeskaller og rester, skønnes der at være følgende udgifter: 

Størrelse/kapacitet årligt 10.000 ton 
Investering 25-35 millioner kr. 
Årlig driftsudgift 3-4 millioner kr. 

Figur 11: Økonomi biogasanlæg 

8.3 Fordele og ulemper 
Der vil være en række fordele og ulemper ved at etablere et biogasanlæg i 
Grønland. Disse er, som følger: 

Fordele 

• Et biogasanlæg kan håndtere alt det organiske affald fra både hushold-
ninger og industri. 

• Da processen foregår i et lukket system, er den uafhængig af de klimati-
ske forhold. 

Ulemper 

• Processen genererer energi, men da der allerede i dag er et overskud af 
både el og varme i Nuuk, vil elproduktion fra bioforgasning ikke umid-
delbart udgøre nogen betydningsfuld indtægt.  

• Har en høj anlægsinvestering. 

• Er forbundet med store driftsudgifter. 
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• Anlægget er forbundet med avancerede tekniske løsninger, der kræver 
veluddannet driftspersonale. 

• Følsom over for fejlsortering. 

• Kildesortering af organisk affald ved husstanden vil kræve en væsentlig 
indsats. 

• Den samlede mængde af organisk materiale i Nuuk er umiddelbart alt 
for lille til at berettige etableringen af et biogasanlæg.  

• Restproduktet kan ikke anvendes til gødningsformål i landbruget, da 
der ikke er landbrug i Nuuk. 

• Det flydende produkt er desuden ikke velegnet til overdækning på de-
poniet. 

• Det skal bemærkes, at selvom der implementeres biogasanlæg, vil det 
eksisterende forbrændingsanlæg ikke have en tilstrækkelig stor kapaci-
tet til at håndtere den resterende mængde i fremtiden 
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9 Genbrug/genanvendelse af visse 
fraktioner 

Genbrug og genanvendelse fordrer kildesortering af affaldet. 

Ved genbrug og/eller genanvendelse af visse fraktioner forstås, at materia-
let/produktet kan bruges direkte til det samme formål igen (eksempelvis ølfla-
sker), eller at materialet kan indgå i produktionen af nyt materiale (eksempelvis 
papir). 

Genbrug eller genanvendelse kræver, at der er industrier til stede, som kan 
håndtere sorteret affald. 

Alternativt skal det genanvendelige affald opbevares for senere at blive sejlet til 
genanvendelse i eksempelvis Danmark.  

Der er som tidligere nævnt ingen lovgivningsmæssig hjemmel til at kræve kil-
desortering. Der er dog mulighed for at indføre frivillige ordninger; men det er 
usikkert, om et sådan system vil fungere. 

9.1 Affaldsmængder og affaldstyper 
De typiske affaldstyper, der indsamles til genanvendelse, er: papir, glas, pap, 
jern og metal, dåser og plast. Bygningsaffald er ikke medtaget i dette kapitel, 
men beskrives i kapitel 13.  

Mængden af de forskellige affaldstyper fra henholdsvis husholdninger og er-
hverv er ikke opgjort for affald fra Nuup Kommunea.  

Af udkast til affaldsplan 2008 fremgår det, at 7 % af husholdningsaffaldet er 
glas og 4 % er jern og metal. For erhvervsaffaldet er dette 3 % for glas og 3 % 
for jern og metal.   

I Danmark er der opgjort følgende procentfordeling på affaldet fra husholdnin-
ger i forhold til de genanvendelige fraktioner. 

Fraktion I % i forhold til samlet mængde hus-
holdningsaffald 

Papir og pap, herunder aviser, reklamer mv. 24 
Glas 7 
Jern og metal, inklusiv dåser 4 
Plast 5 

  Figur 12: Skønnet affaldssammensætning for husholdningsaffald 
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Anvendes procentfordelingerne fra udkast til affaldsplan 2008 for glas og metal 
og procentfordelingen fra Danmark på papir og plast, fås følgende potentielle 
mængder i Nuuk: 

Fraktion Samlet mængde i ton pr. 
år fra husholdninger 

Samlet mængde i ton pr. 
år fra erhverv 

Papir og pap 1.800 2.760 
Glas 525 345 
Jern og metal 300 345 
Plast 375 575 

  Figur 13: Skønnet affaldssammensætning for husholdnings- og erhvervsaffald 

 

Mængderne angiver potentialet, og dermed vil den mængde, som reelt kan ind-
samles, være mindre, idet denne vil afhænge af husholdningernes og erhverve-
nes evne til at sortere affaldet. 

I henhold til DONG Energy Memorandum så vil den samlede mængde af jern-
affald være 2.000 ton i 2010, hvilket er væsentligt mere end angivet ovenfor. 
Dette skyldes formentlig, at der her er medtaget store jern- og metalemner som 
bilskrot og skibsvrag. 

9.2 Afsætningsmuligheder 
Der er i dag et velfungerende retursystem for pantbelagte flasker i Nuuk. 

Der er etableret en bytteordning for genanvendelige effekter på modtagestatio-
nen, som fungerer tilfredsstillende. 

Derudover er der i dag ingen industrier eller virksomheder i Nuuk, der modta-
ger affald til genanvendelse.  

Det betyder også, at hvis der etableres kildesortering af genanvendelige affalds-
fraktioner, vil disse ikke kunne afsættes i Nuuk, men skal transporteres til be-
handling et andet sted uden for Grønland. 

Transporten ville skulle foregå med skib, og affaldet måtte da opbevares under 
tag i aflukkede containere, indtil udskibning var mulig.  

Der ville være en række udgifter forbundet med opbevaringen og transporten af 
genanvendelige materialer, ligesom der ville være udgifter i forhold til separat 
indsamling af disse materialer fra husholdninger og virksomheder. 

Der indsamles storskrald én gang årligt i Nuuk. Affaldet omfatter pap, plast, 
indbo, møbler, jern, metal og elektronikaffald. Affaldet modtages på pladsen 
ved forbrændingsanlægget.  
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Der er iværksat et projekt med frasortering af genanvendelige træfraktioner fra 
byggeri – såsom planker og døre mv. til genanvendelse. 

9.3 Fordele og ulemper ved genanvendelse 
Generelt vil der være mange fordele ved at genanvende affald; men på grund af 
de manglende muligheder for afsætning i Nuuk og i Grønland vil der også være 
en række ulemper forbundet med dette.  

Fordele 

• Reducerer mængden af affald til forbrænding og deponi. 

• Øger kvaliteten i affaldsforbrændingen ved at fjerne eksempelvis glas 
og jernaffald. 

Ulemper 

• Kræver opbevaring af affaldet i længere perioder og efterfølgende ud-
skibning. 

• Affaldstyperne udgør ikke umiddelbart et miljøproblem ved forbræn-
ding eller deponi. 

• Der vil være relativt store udgifter forbundet med kildesortering, opbe-
varing og transport af affaldsfraktionerne, hvilket ikke står mål med den 
miljømæssige gevinst. 

9.4 Anbefalinger til yderligere tiltag 
Det anbefales, at Nuup Kommunea sigter efter at genanvende bygningsmateria-
ler ved opførelse af nye byggerier for herved at promovere genanvendelsen af 
bygningsmaterialer. 

Dette bør ske samtidig med en udvidelse af ordningen, hvor private kan afhente 
genanvendelige effekter på modtagestationen. 
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10 Opgradering af eksisterende 
forbrændingsanlæg 

Som tidligere beskrevet i kapitel 5 er kapaciteten på det nuværende forbræn-
dingsanlæg i Nuuk ca. 10.000 ton pr. år. Mængden af forbrændingsegnet affald 
i Nuuk er på nuværende tidspunkt skønnet til ca. 14.500 ton årligt og forventes 
at stige med 3 % pr. år. Det nuværende forbrændingsanlæg har således for lidt 
kapacitet til at håndtere alt affaldet. 

I de næste afsnit ses der på mulighederne for henholdsvis at øge kapaciteten på 
det nuværende anlæg, at reducere drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, at etab-
lere nyt røggasrensningsanlæg og at øge driftstiden for anlægget. Mulighederne 
belyses med henblik på at opgradere det nuværende anlæg til at kunne håndtere 
de fremtidige mængder forbrændingsegnet affald som alternativ til at etablere 
et helt nyt forbrændingsanlæg. 

De efterfølgende oplysninger er primært baseret på et notat udarbejdet af 
DONG Energy og dateret den 12. december 2006 vedrørende opgradering af 
det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Nuuk. 

Det skal bemærkes at kapaciteten på det eksisterende forbrændingsanlæg i 2007 
blev opgraderet med ca. 10 %. En yderligere opgradering anses ikke for at være 
hensigtsmæssig økonomisk set grundet anlæggets alder og den begrænsede 
yderligere kapacitet, der vil kunne opnås. 

10.1 Kapacitetsforøgelse på eksisterende anlæg 
Der kan udføres en række tiltag i forhold til at opgradere det eksisterende anlæg 
og dermed øge den mængde affald, der kan afbrændes.  

Sugetræksblæser og sekundær luftblæser er udskiftet i begyndelsen af 2007 ba-
seret på anbefalinger fra ultimo 2006. Dette medfører, at disse ikke længere er 
kapacitetsbegrænsende for anlægget. 

Desuden er der indkøbt et fyrrumskamera, så flammefronten og udbrændingen i 
ovnen kan overvåges fra kontrolrummet. Dette er nødvendigt for at betjene an-
lægget til fuldlastdrift. 

Der er konstateret problemer med at bortkøle varmen fra forbrændingen, hvil-
ket sandsynligvis skyldes, at styringen af luftkølerne er defekt. Det anbefales 
derfor sørge for, at dette bliver udbedret. 
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Udover ovennævnte tiltag kan følgende overvejes for at øge kapaciteten yderli-
gere på anlægget: 
 

1. Montere klapsluser under ristetragte 
2. Udskifte røggaskanal og lyddæmper fra røggassuger til skorsten 
3. Automatisere anlægget og fastlægge styringsfilosofi. Installere hard-

ware og software  
4. Beregne varme- og luftbalance for ovn og kedel 
5. Inspicere kedel 
6. Renovere Mark 4-rist eller udskifte til Mark 5 
7. Foretage slidzonekøling i ovnens sider over risten 
8. Tilpasse primærluft, sekundærluft og køleluft 
9. Udføre instrumentering 
10. Idriftsætte og trimme anlægget 
11. Oplære driftspersonalet og trimme anlægget gennem løbende assistance 

over en 5 års periode   
 
For yderligere detaljer om opgradering 1-11 henvises til DONG Energy’s notat 
af 12. december 2006 vedrørende opgradering af det eksisterende affaldsfor-
brændingsanlæg. 

10.2 Reduktion af drifts- og vedligeholdelsesudgifter 
Ombygningen vil gøre det væsentligt lettere at overvåge anlæggets drift, og der 
vil være længere driftstider og lavere udgifter til vedligeholdelse af murværk. 

Murværksreparationerne begrænses delvist på grund af, at en del vægge erstat-
tes af de vandkølede panelvægge. Disse panelvægge har endvidere den positive 
effekt, at en del af forbrændingsvarmen tages ud af ovnrummet og vil dermed 
ikke påvirke det øvrige ovnrum.  

Det ombyggede køleluftsystem sammen med ovnkameraet vil give en bedre 
kontrol over anlæggets drift og vil dermed også forbedre muligheden for bedre 
at kunne styre ovntemperaturen. Det skulle dermed være muligt at reducere pe-
rioder med ekstremt høje temperaturer, der ofte forårsager svære murværksned-
brydninger. 

Kedlen vil også blive påvirket i mindre grad, da temperaturen ud af ovnen re-
duceres. Dette vil have en positiv indflydelse på kedlens tilsmudsning, og der 
forventes dermed et væsentligt mindre behov for at rense kedlen. 

Derudover vil anlægget få en forbedret virkningsgrad og vil kunne køre med et 
lavere luftoverskud. Dette vil have en positiv virkning på kedlen, røggasrens-
ningen og effektforbruget til røggassugeren. 

10.3 Koncept for nyt røggasrensning 
Røggasrensning svarende til kravene i forbrændingsdirektivet vil kunne klares 
med en tørt anlæg, der er opbygget omkring et posefilter. 
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Inden posefilteret indblæses kalk, der reagerer med de sure bestanddele i røg-
gasserne og aktivt kul, der adsorberer furaner, dioxiner og til dels kviksølv. 

Posefiltret er særdeles effektivt til at udskille partikler og restprodukter efter 
kalkens reaktion med de sure bestanddele og det aktive kul med dets indhold af 
furaner, dioxiner og kviksølv. 

Der findes forskellige driftsfilosofier for disse anlæg, hvor der kan være røg-
gaskonditionering inden kalkindblæsningen for at sikre den bedst mulige reak-
tion mellem kalken og røggasserne eller indblæsning af kalkmælksblandinger 
eller måske brug af bikarbonat, der bedre kan håndtere højere røggastemperatu-
rer, men er lidt dyrere i indkøb. En nærmere evaluering af disse optioner vil 
være meget afhængig af det foranstående udstyr. Umiddelbart vil det dog være 
interessant at kigge nærmere på bikarbonatløsningen, da der ikke er behov for 
at optimere røggaskølingen. 

10.4 Forøget driftstid 
Slidzonekølingen med vand vil medføre, at der ikke kommer væsentlige slag-
gepåvirkninger, der forhindrer fri passage for affaldet gennem ovnen, hvilket 
forstyrrer forbrændingen og eventuelt forårsager opblokninger, der kan stoppe 
anlægget. Dette vil have en positiv indflydelse på anlæggets driftstid. 

Slidzonerne vil endvidere optage en del af forbrændingsenergien og give min-
dre belastning af murværket i ovnrummet. Kedlen forventes endvidere ikke at 
være så udsat for askeopbygninger på grund af højtemperaturpartikler, der har 
en tendens til at bygge på røgrørene i kedlen. Asken vil også lettere kunne flyve 
videre gennem kedelsektionerne og minimere rensebehovet. 

Nedetiden i forbindelse med anlægsrensning vil dermed også kunne reduceres 
væsentligt. 

10.5 Fordele og ulemper ved opgradering 
Der vil være følgende fordele og ulemper forbundet med en opgradering af det 
eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. 

Fordele 

• Denne midlertidige løsning vil være væsentlig mindre kapitalkrævende 
end et nyt anlæg. 

• Væsentligt forbedret driftstid, der forventes i størrelsesordenen 500 til 
1000 flere driftstimer pr. år. 

• Øget anlægskapacitet på ca. 10 % på grund af energioptaget i slidzonen. 

• Bedre forbrænding. 
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Ulemper 

• Selv ved en opgradering er der ikke tilstrækkelig kapacitet til at dække 
det fremtidige behov i Nuup Kommunea. 

• Restlevetiden på det eksisterende anlæg er ved at være brugt op, og 
selvom anlægget opgraderes som ovenfor anført, vil der fortsat skulle 
anvendes midler i et væsentligt omfang til driften af anlægget. 

• Bygninger, silo og lagerfaciliteter er utilstrækkelige og vil kræve en stor 
ombygning for at svare til en ny løsning. 
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11 Eksport af affald til andet anlæg 
Eksport af affald fra Nuuk til andet anlæg vil primært indebære, at det er nød-
vendigt at udskibe bestemte affaldstyper i lukkede containere. 

Affaldet kan eksempelvis sejles til Island, Storbritannien, Shetland, Norge eller 
Danmark afhængig af, hvor der vil være behandlingsmulighed for den pågæl-
dende affaldsfraktion. 

I dag eksporteres det miljøfarlige affald fra Nuuk til MOKANA i Aalborg. Alt 
øvrigt affald håndteres i Nuuk enten ved forbrænding eller deponering. Hertil 
kommer udledninger af fiskeaffald og spildevandsslam.  

Der er etableret en modtagestation for farligt affald i forbindelse med forbræn-
dingsanlægget. 

11.1 Affaldsmængder og affaldstyper 
Som tidligere beskrevet i forbindelse med genanvendelse af affald vil det være 
affaldstyper, som kan genanvendes eller skal specialbehandles, som det vil væ-
re relevant at eksportere fra Nuuk. 

Større affaldsemner, som kun kan håndteres efter neddeling, vil ligeledes kunne 
eksporteres til et andet anlæg i stedet for at optage plads på deponiet. Dette om-
fatter hårde hvidevarer, udtjente biler, dele fra skibsvrag mv. Dette vil dog være 
forbundet med store anlægs- og driftsudgifter. 

Genanvendelige affaldstyper, der eventuelt kan eksporteres til andre anlæg, vil i 
første omgang kræve, at der kildesorteres ved husholdninger og erhverv. Skøn-
nede mængder herfra er opgjort i kapitel 5. 

11.2 Udstyr og økonomi 
Eksport af affald vil kræve, at der etableres opbevaringsfaciliteter for affaldet i 
kortere eller længere perioder afhængig af, hvordan og hvornår affaldet kan ud-
skibes. 

Endvidere vil det kræve, at der er tilgængelig plads på de skibe, som anløber 
Nuuk, med henblik på at transportere affaldet væk fra Nuuk og til andet be-
handlingsanlæg. Der vil formentlig også være krav om, at kun bestemte skibe 
må medtage affald afhængig af, hvilken godstype der normalt transporteres 
med skibet. 

Endelig skal der være tilgængelige anlæg, der ønsker at modtage affaldet fra 
Nuuk. 
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De udgifter, der knytter sig til eksport af bestemte affaldstyper vil være: 

• Udgifter til etablering af opbevaringsfaciliteter, herunder containere. 

• Udgifter til eventuel kildesortering i Nuuk. 

• Udgifter til transport i form af udskibning fra Nuuk til anden destinati-
on. 

• Udgifter til behandling på anlæg andet sted, hvor det er muligt at kom-
me af med affaldet. 

11.3 Fordele og ulemper 
Fordele og ulemper ved eksport af affald fra Nuuk til andet anlæg er opgjort, 
som følger: 

Fordele 

• Reducerer mængden af affald til forbrænding og deponi i Nuuk. 

• Øger kvaliteten i affaldsforbrændingen ved at fjerne eksempelvis glas 
og jernaffald. 

• Ved eksport kan specialbehandlingsanlæg i modtagelandet bedre udnyt-
tes. 

Ulemper 

• Kræver investering til opbevaring af affaldet og eventuel kildesortering. 

• Der er årlige transportudgifter forbundet med udskibning af affaldet og 
udgifter til andet behandlingsanlæg. 

• Løsningen vil gøre Nuuk afhængig af udenlandsk assistance. 
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12 Hel eller delvis deponering 
Nuuk har i dag en dump til forskellige typer af affald. Dumpen er ikke miljø-
godkendt. 

I henhold til Nuup Kommunea har dumpen en levetid på ca. 15 år endnu. 

Udover dumpen er der etableret et godkendt deponi til træaffald fra bygnings-
arbejde.  

12.1 Affaldsmængder og affaldstyper 
Af udkast til affaldsplan 2008 fremgår det, at dumpen primært anvendes til me-
tal, slagge fra forbrændingsanlægget, dæk, fisketrawl og springmadrasser.  

Planen angiver endvidere, at dumpen modtager ca. 8.000 ton affald årligt. 

Affald til dumpen i Nuuk bliver i dag registreret, men ikke vejet 

Uanset hvilken type affaldsbehandling, der etableres i Nuuk, vil der altid være 
behov for deponeringskapacitet, da der vil være en mængde restaffald, der ikke 
kan håndteres på anden måde. 

Der pågår et udredningsarbejde under Direktoratet for Miljø og Natur for at af-
klare den fremtidige miljømæssige indretning af deponier. Indretningen af et 
fremtidigt deponi behandles derfor ikke videre i denne rapport.  
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13 Reduktion og genanvendelse af 
byggeaffald 

Affald, der genereres fra byggeri og nedrivning, deponeres i dag på dumpen i 
Nuuk. Øvrigt træaffald deponeres på selvstændigt og godkendt deponi. 

Der foregår ingen genanvendelse af byggeaffald i øvrigt. 

13.1 Affaldsmængder og affaldstyper 
’Udkast til affaldsplan 2008’ har ikke opgjort eller skønnet mængderne af byg-
geaffald i Nuuk. I PIM er mængden skønnet til at være 2.400 ton årligt i 2010. 

Ifølge Nuup Kommunea består byggeaffaldet primært af træ, beton, plast og 
pap. Der er ikke foretaget sorteringsanalyser af byggeaffaldet med henblik på at 
fastslå sammensætningen. 

Nuup Kommunea skønner, at der produceres omkring 4.500 ton træaffald om 
året. 

Af ’Udkast til affaldsplan 2008’ fremgår det, at der kan forventes større mæng-
der byggeaffald i de kommende år i forbindelse med nedrivninger af flere af de 
gamle boligområder i byen. 

Hvis der alene produceres 4.500 ton træaffald årligt, vil den samlede mængde 
byggeaffald fremover ligge noget højere end de 2.400 ton, som PIM foreskri-
ver. Nuup Kommunea estimerer, at der i dag er ca. 3.000 ton byggeaffald årligt 
eksklusive træaffald. 

13.2 Reduktion af byggeaffald 
Reduktion af mængden af byggeaffald hænger sammen med, hvordan det på-
gældende byggeri opføres forstået på den måde, at man anvender materialer, 
der både er miljørigtige og mindsker affaldsmængden fra byggeprojektet. 

Reduktion af byggeaffald i Nuuk vil derfor afhænge af muligheden for at prio-
ritere og vælge de byggematerialer, der giver mindst affald, herunder at fokuse-
re på mindst mulig emballering af de materialer, der anvendes. 

13.3 Muligheder for genanvendelse af byggeaffald 
Danmark 

I Danmark genanvendes ca. 85 % af bygge- og anlægsaffaldet i dag. Størstede-
len af affaldet består af beton, tegl, træ og metaller og betragtes ikke som miljø-
farligt affald.  

Det er dog blevet påvist, at byggeaffald også kan indeholde mindre mængder af 
miljøfarligt affald såsom PVC, asbest og tungmetaller.  
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Det betyder, at byggeaffald skal sorteres, hvis det anvendes til genanvendelses-
formål. 

I Danmark udgør bygge- og anlægsaffald ca. 25 % af den samlede mængde af-
fald. 

Nuuk 

Da der ikke er foretaget sorteringsanalyser af byggeaffald i Nuuk, er det svært 
at vide, om der forekommer mindre eller større mængder af miljøfarligt affald i 
fraktionen.   

Under alle omstændigheder vil genanvendelse af dele af byggeaffaldet kræve, 
at der foregår en sortering af affaldet i forbindelse med selve byggeriet eller 
nedrivningsarbejdet. Det vil sige, at der opstilles containere på byggepladsen til 
forbrændingsegnet affald, affald til deponi (eksempelvis tegl) og affald til gen-
anvendelse (brokker og beton) 

Rene brokker og beton, rent træaffald og rene emballager i form af pap og plast 
vil alt sammen kunne genanvendes.  

Rene brokker og beton vil kunne genanvendes direkte i Nuuk til eventuelt vej-
anlæg, hvis dette nedknuses først. 

Træaffaldet vil ligeledes kunne anvendes til overdækning på dumpen efter ned-
knusning/flisning. Ved overdækning forstås den øverste afdækning, så affaldet 
ikke flyver væk og afskærmes fra omgivelserne. Der er ikke tale om slutafdæk-
ning. 

Der kan ikke ske nogen genanvendelse af emballager i form af pap og plast i 
Nuuk. Disse materialer transporteres til behandlingsanlæg andet sted.  

Sortering og genanvendelse af byggeaffald i det omfang, som det er muligt i 
Nuuk, skal ses som et supplement til øvrige behandlingstyper. Alternativet ville 
være, at byggeaffald optog forbrændingskapacitet eller skulle deponeres. 

13.4 Fordele og ulemper 
Fordele og ulemper ved genanvendelse af byggeaffald i Nuuk kan listes, som 
følger: 

Fordele 

• Reduktion af mængden af affald til forbrænding og til dumpen. 

• Sorteret ikke-brændbart byggeaffald kan med fordel anvendes som 
overdækning på dumpen. 

• Sorteret ikke-brændbart byggeaffald kan efter tilsagn fra Direktoratet 
for Miljø og Natur muligvis genanvendes i vejbyggerier. 
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• Ved sortering reduceres mængden af miljøfarligt affald, f.eks. PVC, så 
dette ikke behandles i forbrændingsanlægget. 

• Kan anvendes til indvinding af nyt land. 

Ulemper 

• Kræver, at der investeres i et knuseanlæg. 

• Kræver, at der foretages sortering af affaldet på byggepladsen, hvilket 
nogle måske vil opfatte som en belastning i arbejdsprocessen. 
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1 Baggrund 
Nuup Kommunea har udviklet sig hastigt, hvad angår befolkningstilvækst, af-
faldsmængder og sammensætning. 

Det nuværende affaldsforbrændingsanlæg, der blev idriftsat i 1988 med en no-
minel kapacitet på 1,6 tons/time ved 10,5 GJ/tons, har således ikke længere den 
fornødne kapacitet til at håndtere kommunens behov for affaldsbortskaffelse. 
Hertil kommer, at anlægget ikke er forsynet med moderne røggasrensning og, 
at anlægget vil have nået sin designlevetid på det tidspunkt, hvor et nyt anlæg 
kan være i drift. 

Nuup Kommunea har derfor fundet det nødvendigt at indlede et projekt med 
det formål at finde den bedste, fremtidige løsning for affaldsbortskaffelsen på et 
30. årigt sigte. Projektet beskriver endvidere muligheden for en senere udvidel-
se af det foreslåede anlæg. 

Ud fra de foreliggende oplysninger fra den igangværende affaldskortlægning og 
-planlægning er det valgt at arbejde videre på projektet med et nyt moderne af-
faldsforbrændingsanlæg med en kapacitet på 3 tons/time ved 12,5 GJ/tons. 

Det er forudsat, at den nuværende mængde af forbrændingsegnet affald er 
12.000-15.000 tons pr. år. 
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2 Konklusion 
Baseret på den gennemførte udvælgelse af en fremtidig lokalitet for et forbræn-
dingsanlæg i Nuuk er den bedst egnede lokalitet udvalgt til at være arealet på 
Eqalugaissuit umiddelbart syd for det eksisterende forbrændingsanlæg i område 
3E1 

Begrundelserne for valget af denne lokalitet er: 

- Der er fra lokaliteten adgang til det nuværende fjernvarmenet, hvilket 
medfører, at en del af varmen fra forbrændingsprocessen kan nyttiggø-
res. Dette indbefatter fjernvarme til bydelen Nuussuaq, svømmehallen, 
materialegården, modtagestation og det nuværende forbrændingsanlæg. 

- Lokaliteten ligger tæt på svømmehallen og åbner dermed mulighed for 
etablering af et udendørsbassin opvarmet året rundt med overskudsvar-
me fra forbrændingsanlægget. 

- Lokaliteten ligger så langt mod øst for byen som lufthavnszonen tilla-
der, så immissionsnedfald over byen minimeres mest muligt grundet de 
nord-syd dominerede vindretninger. 

- Lokaliteten har stejle niveauspring, som kan udnyttes ved opførelsen af 
anlægget og i denne forbindelse især affaldssiloen, så byggeomkostnin-
gerne minimeres. 

- Et kommende anlæg placeret her vil være tæt på den nybyggede modta-
gerstation og materialegård, så mandskabssynergier kan udnyttes. 

- Der er gode vejanlæg til anlægget, når den nye primærvej indfries, så 
gener i forbindelse med trafik til og fra anlægget minimeres. 

- Grundet den tætte afstand til Atlanthavnen vil større komponenter kun-
ne sejles ind og transporteres til anlægget uden væsentlige højde- 
og/eller vægtbegrænsninger. 

- Placering i et eksisterende erhvervsområde for særligt forurenende virk-
somheder. 

- Der er let adgang til el, vand og teleforbindelser. 
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3 Nødvendig arealstørrelse 
Den nødvendige arealstørrelse for et anlæg med den ovenfor beskrevne kapaci-
tet kan fastsættes ud fra følgende data: 

Tabel 2.1 Anlægsstørrelse 

Nr. Anlægsdel m2 m2 

1.0 Produktion  850 

1,1 Aflæssehal 100  

1.2 Aflæssesilo, blandesilo etc. 10x30 m 300  

1.3 Ovn-, kedelhal. 20x15 m 300  

1.4 Røggasrensning. 10x15 m 150  

2.0 
Areal reserveret til eventuel udvidelse med 
en ovnlinie 2 

 600 

3.0 Administration  200 

3.1 Kontrolrum og sanitære faciliteter 10x10 m 100  

3.2 Kontor, kantine og møderum 10x10 m 2. etage 100  

4.0 Lagerfaciliteter produktion  600 

4.1 Slaggehåndtering 100  

4.2 Restprodukthåndtering 50  

4.3 Forbrugsvare (kalk, kul mv.) 50  

4.1 Reservedels lagre 150  

4.2 Værksted 50  

4.3 Garage 100  

4.4 Køleanlæg. 10x10 m 100  

5.0 Modtage- manøvre og P arealer  4.270 

5.1 Brovægte (overdækket). 8x15 m 105  

5.2 Opmarch- og manøvreareal 2.200  

5.3 Parkering 10 båse 125  

5.4 Interne veje L = 120 m; B =7 m 840  

 Bund af stenbrud 1.000  

 Total  6.520 

 

Baseret på ovenstående anbefales det at udlægge et areal på ca 7.000 m2. 
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Bygningskomplekset vil blive designet i og omkring det gamle stenbrud på 
Eqalugalissuit. 
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4 Valg af lokalitet 
Fra Nuup Kommunea er der udpeget to områder, der i henhold til Kommune-
planen kan rumme et affaldsforbrændingsanlæg. Det drejer sig om områderne 
omfattet af Kommune- og Lokalplanforslag 3E1 og 4E4. 

Område 4E4 
Området udgøres af et ubebygget areal på 19 ha. Området er ved Kommune-
plantillæg nr. 6 udlagt til etablering af et midlertidigt sprængstofmagasin. Sik-
kerhedszonen for dette anlæg beslaglægger den østlige halvdel af området for 
den kommende femårs periode. Den vestlige halvdel af området er omfattet af 
sikkerhedszonen for lufthavnen. Der vil desuden ikke kunne opnås den samme 
skorstenshøjde i område 4E4 som i område 3E1 grundet den højere, naturlige 
kote i 4E4. Elforsyning er heller ikke umiddelbart tilgængelig i området..  

 
Figur 1: Område 4E4 placeret nord for byen 

Der skal etableres en ny 6 m bred og ca. 500 m lang asfalteret tilkørselsvej til 
området. Det nærmeste punkt for tilslutning til vandforsyning ligger i en af-
stand på ca. 1.000 m fra området. Endelig skal der etableres en ca. 2,5 km lang 
transmissionsledning for tilslutning til det eksisterende fjernvarmesystem. 

Begrænsningerne fra det midlertidige sprængstofdepot gør området ubrugeligt 
de næste fem år (mindst). Desuden vil det blive meget bekosteligt at etablere 
tilslutninger til den eksisterende infrastruktur, hvorfor det ikke kan anbefales 
at placere affaldsforbrændingsanlægget i dette område. 

Område 3E1 
Område 3E1 er med ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 plan for byens rekre-
ative område” udlagt til affaldshåndtering og forbrændingsanlæg. Området ud-
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gøres af et areal på 11 ha. Området vil blive gennemskåret af den kommende 
primære trafikvej mellem Nuussuaq og Qinngorput. 

 

Figur 2: Luftfoto af område 3E1 med 10 meter højdekurver 

Området nord for denne primære trafikvej er delvis bebygget med det eksiste-
rende affaldsforbrændingsanlæg, modtageanlæg for olieaffald og andet farligt 
affald, træaffald til knusning, kommunens materielgård, asfaltfabrik og et par 
andre erhvervsbygninger. 

Området syd for den primære trafikvej er ubebygget og udgøres af pynten Eqa-
lugalissuit med et tidligere stenbrud. Området med det gamle stenbrud er cen-
tralt beliggende med afstande til de nødvendige infrastrukturtilslutninger, som 
følger: 

• fjernvarme, 200 m 

• elforsyning, 100 m (effektbehov 500 kVA) 

• vandforsyning, 200 m 

• adgangsvej, 100 m 

Som det ses, er afstanden til tilslutningspunkterne for de forskellige forsynings-
tjenester ganske kort og ukompliceret. Derfor anbefales det at placere det 
kommende affaldsforbrændingsanlæg i dette område. 
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4.1 Karakteristik af lokaliteten  

4.1.1 Lokaliteten størrelse 
Arealet for et nyt affaldsforbrændingsanlæg med den valgte kapacitet skal være 
på minimum 9.000 - 10.000 m2. Arealet skal udnyttes i to niveauer med et øvre 
niveau til modtagelse af affald og et nedre niveau til udtag og håndtering af 
slagger og andre restprodukter samt håndtering af tungt gods ved installation og 
vedligeholdelse af anlægget. 

 

Figur 3  Den valgte lokalitet i forhold til eksisterende forbrændingsanlæg og infra-
struktur 

 

Niveaudelingen opnås ved udnyttelse af arealet med det gamle stenbrud. Det 
tilstræbes at bevare en del af knolden/pynten mod svømmehallen. 

4.1.2 Tegninger 
Der henvises til skitserne, jf. bilag 1, over arealets disponering og tilgrænsende 
arealer. 

4.1.3 Topografisk kort over lokaliteten 
Der henvises til bilag 1, som indeholder kort med højdekurver. 
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4.2 Lokalitetens jordbundsforhold  

4.2.1 Grundforholdene 
Eqalugalissuit-pynten i Lokalplanområde 3E1 består af grundfjeld. Pynten ud-
gøres af en halvø ca. 300 m bred rækkende ca. 150 m ud i fjorden. Pynten er 
kuplet med klipper, der jævnt rejser sig til ca. 25 m over vandstanden i fjorden.  

Bunden af stenbruddet ligger ca. 3-5 over vandstanden i fjorden og giver såle-
des en niveauforskel på ca. 20 m. Oplysninger om fjeldets homogenitet mv. kan 
eventuelt fås fra det tidligere stenbrud, som har været i drift på pynten. Bortset 
fra stenbruddet er der tale om uberørte arealer. 

4.2.2 Prøveresultater 
Der foreligger ikke andre oplysninger end dem, der eventuelt kan fås fra sten-
bruddet. 

4.3 Myndighedsgodkendelser 
I relation til projektet er følgende principielle godkendelser påkrævet 

1. Godkendt lokalplan 

2. Miljøgodkendelse 

3. Arealtildeling 

4. Byggetilladelse 

5. Elforbrugstilslutning over 250 kW 

Den tidsmæssige sammenhæng af disse er vist på bilag 2. 



Nyt affaldskoncept for Nuup Kommunea 

C:\Dokumenter\Nuup\Pakke til afsendelse 29.10.07\2. Nuup Kommunea, nyt Affaldskoncept for Nuup Kommunea, fase 2, valg af lokalitet til nyt 

affaldsforbrændingsanlæg.DOC 

11 

.  

 

4.4 Lokalitetens historik 

4.4.1 Tidligere aktiviteter på lokaliteten  
Eneste tidligere aktivitet på pynten er stenbruddet. 

4.4.2 Forurening på lokaliteten 
Det formodes, at der ikke er særlige forureninger fra det tidligere stenbrud.  

4.4.3 Biotoper på lokaliteten 
Der foreligger ikke oplysninger om særlige biotoper på området. 
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5 Designkriterier 

5.1 Zoneinddeling 
Udnyttelse af arealet vil blive med et område for bygninger of tekniske anlæg, 
som kan nå en højde på 20-25 m over det dybeste fundament samt områder for 
udendørsaktiviteter med modtagelse og behandling af affaldstræ og andet for-
brændingsegnet affald fra bygge- og anlægsarbejder, lager og intern og ekstern 
transport mv. 

5.2 Bygninger 
Det mest markante bygningsafsnit vil blive ovn- og kedelhallen. Dette byg-
ningsafsnit på ca. 1.450 m2 vil få en højde på 20-25 m over det laveste funda-
ment. Tilhørende anlæg til behandling af røggasser kan nå en tilsvarende højde. 
Bygningsafsnittet skal betjenes fra to niveauer i det omgivende terræn. På det 
øvre niveau modtages og registreres det ankommende affald, og fra det nedre 
niveau udtages slagger og andre restprodukter fra anlægget. 

Ud over dette vil der blive tale om andre bygninger og anlæg samt belægnings-
arbejder i terræn med en maksimal højde på 7-10 m. 

Højden af skorstenen til afkast af rensede røggasser vil blive beregnet og fastsat 
på basis af en spredningsmeteorologisk beregning. Det må dog påregnes, at 
skorstenen kan få en højde på mellem 60 og 100 m, hvis luftkvaliteten ved de 
kommende højhuse, beboelsen og universitetet nordvest for anlægget skal hol-
des på et acceptabelt niveau. 

5.3 Højdebegrænsninger 
Nuuk Lufthavns landingsbane ligger i kote 80. Dette indebærer, at alle bygnin-
ger og installationer, som ikke når over kote 80, er uinteressante for lufthavns-
driften. Lufthavnen har udlagt et højdebegrænsningsplan med en stigning på 
1:5 startende i en afstand af en banebredde fra den nuværende og kommende 
landingsbane. 

Affaldsforbrændingsanlægget placeres i en afstand på ca. 250 m fra højdebe-
grænsningsplanets udgangspunkt, hvilket indebærer, at anlæg på pynten kan 
have en højde til kote 120-130 uden at komme i konflikt med lufthavnens høj-
debegrænsning. 

5.4 Visuel påvirkning 
Der er ingen tvivl om, at affaldsforbrændingsanlægget vil blive en markant 
konstruktion i Nuuks bybillede. Det må derfor anbefales, at den arkitektoniske 
udformning af bygningskomplekset lægges i hænderne på et anerkendt arkitekt-
firma. 
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Figur 4:Eksempel på arkitektur fra forbrændingsanlægget L90 i Esbjerg 

Det forventes, at der udskrives en arkitektkonkurrence for arkitektonisk ud-
formning af anlægget. 

5.5 Lagerkapacitet til affald 
Det nye forbrændingsanlæg etableres med en silokapacitet svarende til én må-
neds forbrændingskapacitet af husholdningsaffald. Det bevirker, at affald kan 
opbevares i siloen selv ved nedbrud af anlægskomponenter. 
 
Det vil således kun være i tilfælde af længere perioder uden forbrændingskapa-
citet, at der vil være behov for mellemlagring. Det er tanken, at kløften øst for 
asfaltfabrikken afsættes som et muligt mellemlager for både husholdnings-, og 
erhvervsaffald.  
 
Ved mellemlagring med det formål senere at afbrænde affaldet anbefales det, at 
affaldet balleteres. Dermed mindskes den naturlige nedbryning/kompostering af 
affaldet, og der er mindre risiko for, at der kommer skadedyr og selvantændel-
ser i mellemdeponiet. Derudover vil det være nemmere at holde området rent 
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og ryddeligt, da der ikke vil være samme risiko for, at affald kan blæse rundt i 
området. 
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6 Infrastruktur i område 3E1 

6.1 Elforsyning 
Afstanden til stærkstrømsnettet er ca. 100 m, idet tilslutningen skal ske fra det 
punkt, hvorfra også de eksisterende forbrændingsanlæg forsynes. 

Forsyningskablet til det nye affaldsforbrændingsanlæg skal krydse den nye 
primære trafikvej mellem Nuussuaq og Qinngorput. 

6.2 Kloakforsyning 
Spildevand fra de sanitære installationer på anlægget vil blive ledt til en samle-
tank, hvorfra det med slamsuger vil blive transporteret til det offentlige spilde-
vandssystem. 

Gråt spildevand (overfladevand og tagvand) vil blive udledt til fjorden i det 
omfang, det ikke kan anvendes som procesvand i forbrændingsanlægget. 

6.3 Vandforsyning 
Kølevand til rådighed  
Når det er besluttet, hvilke kølesystemer der skal installeres (vandkølet eller 
luftkølet rist, varmeveksling i røggasrør eller i vandrør), vil den præcise, nød-
vendige mængde kølevand blive beregnet og behandlingen af kølevandet fast-
sat. Herefter skal der udarbejdes: 

a. beskrivelse af mulige begrænsninger i forbindelse med kølevandsafløb 

b. tilladelige støj og temperaturstigninger 

c. tilladelig tilsætning af kemikalier til kølevand etc. 

Forsyning af råvand/rådighed  
Forsyning af brugsvand til anlægget kan ske fra det offentlige forsyningssystem 
i den nordlige del af område 3E1 (det eksisterende forbrændingsanlæg). Af-
standen til forsyningspunktet vil være ca. 200 m. 
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6.4 Fjernvarme 
Det kommende forbrændingsanlæg tilsluttes det nuværende fjernvarmenet, 
hvortil der i dag årligt afsættes ca. 13.000 MWh fjernvarme.  
 
Det nuværende fjernvarmegrundlag i det tilkoblede net er ca. 21.000 MWh, 
hvilket ligeledes repræsenterer den øvre grænse for den mængde, der vil kunne 
afsættes fra et nyt anlæg, med mindre det vandbaserede fjernvarmesystem ud-
vides. 
 
Det kommende forbrændingsanlæg vil kunne levere ca. 75.000 MWh fjernvar-
me, hvilket betyder at ca. 54.000 MWh årligt må bortkøles gennem køleanlæg 
og skorsten. 
 
Kurver med varmegrundlag og potentialer følger vedlagt som bilag 4. 

6.5 Adgangsveje 
Adgangsforhold i forbindelse med transport af affald (logistik)  
Der skal i 2007 modtages ca. 14.500 tons forbrændingsegnet affald på anlægget 
stigende til ca. 35.000 tons i år 2040. 

Adgangsvejen til det nye affaldsforbrændingsanlæg vil være fra den nye pri-
mære trafikvej mellem Nuussuaq og Qinngorput. Dette er en højt klassificeret 
vej, som ikke vil give særlige begrænsninger i forhold til affaldstransporter til 
og fra anlægget. 

Anlægget vil således kunne betjenes af alle typer lastbiler til vejtransport. 

Transport af restprodukter og hjælpestoffer 
Restprodukter 
Den tilførte affaldsmængde vil resultere i følgende mængder restprodukter: 

år 2007 år 2040 
Slagge ca. 20 % af den indfyrede mængde 2.900 tons 7.000 tons 
Røggasrensning ca. 3 %         440 tons 1.100 tons 

Slaggen transporteres til jerndumpen i 20 m3 maxi-containere svarende til en 
transport hver anden dag stigende til to transporter pr. dag i år 2040. Slaggen 
fra anlægget forventes på sigt genanvendt som stabilmateriale under vej og an-
lægsbyggeri, når lovgrundlaget er nærmere præciseret. 

Restprodukter fra røggasrensningen opsamles i bigbags (ca. 0,8 m3 pr. bag). 
Restprodukterne udskibes fra havnen i Nuuk til deponering i et tredje land. 
Rumvægten af restprodukter er ca. 1 tons pr. m3. Der vil således blive produce-
ret ca. 400 bags pr. år stigende til ca. 1.100 bags pr. år. 
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Fyldte bigbags skal så vidt muligt opbevares tørt og beskyttet for vejrliget. Hvis 
bigbags opbevares ubeskyttet kan det medføre, at der udvaskes tungmetaller – i 
dette tilfælde specielt bly. 

Bigbags er forsynet med stropper og kan håndteres med en almindelig gaffel-
truck i medium størrelse via stropperne eller på palle. Etablering af en lukket 
hal på 200 m2 giver kapacitet til opbevaring af ca. 400 fyldte bigbags (bigbags i 
to lag) svarende til næsten et års produktion de første driftsår. 

Fyldte bigbags læsses i 20 fods standardcontainere med 24 sække pr. container 
og transporteres til havnen i Nuuk for udskibning. Hvis den nuværende ordning 
med afskibning af hele containeren med indhold opretholdes, kan det overvejes 
at reducere størrelsen af lagerbygningen til kun at kunne rumme to standard-
containere svarende til ca. 80 m2. 

Hjælpestoffer 
Det forudsættes, at der installeres posefiltre for tilbageholdelse af restproduk-
terne fra røggasrensningen. Hertil skal bruges kalk og kulstøv (aktivt kul). Hvis 
det vælges at installere anlæg til reduktion af NOx i røggassen, skal der bruges 
ammoniak (NH3) til processen. Desuden skal der bruges visse kemikalier i 
mindre mængder til behandling af kedelvand. Endelig skal der etableres et lager 
til opbevaring af støttebrændsel, som i dette tilfælde kan være spildolie. Bortset 
fra spildolien skal alle hjælpestoffer importeres og vil ankomme med skib til 
Nuuk. 

Ad. Kalk/kul 
Ved en semitør røggasrensning anvendes en blanding af kalkmel og kul-
støv, som indblæses i røggasstrømmen. Kalk/kul fås færdigblandet og kan 
leveres i bigbags (ref. Shetlandsøerne). 

Det påregnes, at kalk-/kulblandingen leveres i 20-fods containere med 20 - 
24 sække i hver container (samme princip som ved afskibning af restpro-
dukter). Det vil være en fordel at opbevare bigbags tørt og lunt inden bru-
gen. Der bør derfor afsættes plads i kedelbygningen til containeren med 
bigbags. 

Den lokale transport af kalk/kul skulle ikke give anledning til ændringer el-
ler justeringer af det eksisterende vejnet. 

Ad. Ammoniakvand 
Der påregnes ammoniakvand til SNCR-processen for reduktion af NOx i 
røggassen. Hvorvidt dette vil være nødvendigt, afklares i forbindelse med 
projektering af kedelanlæg. 

Ad. Vandbehandling 
Kemikalierne til behandling af kedelvand leveres i let håndterlige plastik-
dunke. 
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Ad Spildolie 
Der skal etableres en ståltank på 10.000 l til opbevaring af spildolie. Det 
nuværende tanklager beliggende ved det eksisterende forbrændingsanlæg, 
bibeholdes som lager; men der påtænkes ikke etableret en rørforbindelse til 
det nye anlæg. Størrelsen af tanken fastlægges endeligt i forbindelse med 
detailprojektering. 

6.6 Eksisterende forbrændingsanlæg 
Det eksisterende forbrændingsanlæg kan evt. anvendes som fjernlager, da det 
vil være en fordel at kunne købe større mængder forbrugsstoffer og have plads 
til opbevaring af restprodukter inden afskibning.  

Forbrugsstoffer forventes tilført i palletanke eller bigbags, og restprodukter for-
ventes opsamlet i bigbags evt. placeret i containere for sikker transport. Disse 
produkter skal dermed håndteres med gaffeltruck eller lastvogne, der kan hånd-
tere de aktuelle containere.  

Det vil dermed være nødvendigt at gennemgå det eksisterende anlæg og etable-
re adgangsvej og arealer, der understøtter transport med gaffeltruck og håndte-
ring og opbevaring af containere. 
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7 Lokaliteten som byggeplads 
Byggepladsen vil være beliggende med facade til den nye, primære trafikvej 
mellem Nuussuaq og Qinngorput. Fra Atlanthavnen til byggepladsen vil der 
ikke være transportbegrænsninger vedrørende højde og vægt – bortset fra de 
almindelige vægtbegrænsninger ved transport af tungt udstyr. 
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8 Økonomi 
Til brug for budgetplanlægningen er der opstillet et groft anlægsbudget for det 
nye affaldsforbrændingsanlæg med en kapacitet på 3 tons/time. 

Nr. Emne Enhed Mængde Enhedspris 
DKK 

Subtotal 
DKK 

Total 
DKK 

1.0 Grundomkostninger        

1.1 Bortsprængning af klippe m³ 9.000 200 1.800.000  

1,2 Påfyldning m³ 2.000 75 150.000  

1,3 Arealbefæstelse m² 4.190 600 2.514.000  

1,4 Brovægte inkl. Bygning FP   2.000.000  

1,5 Afmærkning/skiltning FP   500.000  

1,6 Tilslutning vand og el FP   1.000.000  

  Subtotal     7.964.000 7.964.000

      

2.0 Bygninger        

2.1 Råhus m² 900 10.000 9.000.000  

2.2 Installationsarbejder m² 900 3.000 2.700.000  

2.3 Administration, kontrol rum m² 200 15.000 3.000.000  

2.4 Siderum/lagre m² 550 7.500 4.125.000  

2,5 Installationsarbejder m² 550 2.000 1.100.000  

2,6 Uforudseelige udgifter % 10 19.925.000 1.992.500  

2,7 Inventar inkl. Værksted FP   2.000.000  

  Subtotal     23.917.500 23.917.500

      

3.0 Procesudstyr        

3.1 Ovn og kedel FP   90.000.000  

3.2 Røggasrensning og skorsten FP   10.000.000  

3.3 Diverse mindre udstyr FP   3.000.000  

3.4 Uforudseelige udgifter % 5 103.000.000 5.150.000  

  Subtotal     108.150.000 108.150.000

      

4.0 Bygherreomkostninger        

4.1 Byggepladsdrift FP   7.000.000  

4.2 Etablering af reservedels lager FP   4.000.000  

4.3 Rådgiveromkostninger FP   7.500.000  

  Subtotal     18.500.000 18.500.000

           

  Totale anlægsudgifter       158.531.500

Figur 5: Overslag på anlægsudgifter 

I overslaget er der ikke indregnet finansieringsomkostninger, gebyrer og forsik-
ringer. 
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9 Tids- og aktivitetsplan 
 

Figur 6: Tids- og aktivitetsplan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. Udarbejdelse af udbudsmateriale
2. Tilbudsfase
3. Evaluering og kontraktunderskrift
4. Leverandør design
5. Bygningsdesign
6. Bygningskonstruktion
7. Produktion af teknisk udstyr
8. Montage 
9. Igangsætning og afleveringstest

Måned nr.
AktivitetNr.
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10 Organisation 
Det er et ønske fra Nuup Kommunea, at det nye anlæg automatiseres til en sådan grad, at 
det kan overgå til kun at have én mand (kranføreren) på vagt.  

Nedenstående organisationsdiagram angiver behovet for bemanding på det nye, automatise-
rede forbrændingsanlæg, modtagestationen, jerndumpen og reservedumpen. 

Affaldsbehandlingscenter
1 Driftschef + 1 driftsassistent

2 Operatører

Procesoperatør
Installatør/elektriker
Elektromekaniker
Smed
Truck m/fører
Ophalerbil m/fører

Daghold (12h)

2 Operatører
7 Special-
arbejdere

Frivagt

2 Operatører

Nathold (12h)

Tilkaldefunktioner

 

Figur 7: Organisationsdiagram 
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11 Bilagsliste 
 

Bilag 1 66039-0101 - Oversigtsplan i 1:2000,  

66039-0201 - Situationsplan i 1:200,  

66039-0301 - Plantegning i 1:100,  

66039-0401 - Snit i 1:100 

 

Bilag 2 Tidsplan for myndighedsgodkendelser og forprojekt 

Bilag 3 Kapacitetsdiagram for nyt anlæg 

Bilag 4 Kurver med varmegrundlag og potentiale 

 

 

 



 











Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1

2 Forprojektering 190 dage ma 07-01-08 on 29-10-08

3 Endelig fastliggelse af randbetingelser 25 dage ma 07-01-08 fr 08-02-08

4 Etablering af finansiel model for projekte 20 dage ma 07-01-08 fr 01-02-08

5 Fastliggelse af anlægsstørrelse 5 dage ma 07-01-08 fr 11-01-08

6 Transportform for oversøiske forbrugssto 20 dage ma 14-01-08 fr 08-02-08

7 Transportform for røggasrensningsrestp 20 dage ma 14-01-08 fr 08-02-08

8 Transportform for slagge 5 dage ma 14-01-08 fr 18-01-08

9 Fastliggelse af kølemetode (ACC, søvan 15 dage ma 14-01-08 fr 01-02-08

10

11 Anlægslayout og arkitekur 100 dage ma 14-01-08 fr 30-05-08

12 Udarbejdelse af teknisk anlægslayout 30 dage ma 14-01-08 fr 22-02-08

13 Teknisk anlægslayout klar til arkitektproj 0 dage fr 22-02-08 fr 22-02-08

14 Udarbejdelse af udbudsmateriale for ark 25 dage ma 14-01-08 fr 15-02-08

15 Udsendelse af udbudsmateriale for arkite 0 dage fr 22-02-08 fr 22-02-08

16 Arkitektens tilbudsperiode 40 dage ma 25-02-08 fr 18-04-08

17 Tilbudsevaluering 30 dage ma 21-04-08 fr 30-05-08

18 Valg af arkitekt 0 dage fr 30-05-08 fr 30-05-08

19

20 Projektbeskrivelse 190 dage ma 07-01-08 on 29-10-08

21 Oplistning af forudsætninger 15 dage ma 11-02-08 fr 29-02-08

22 Fastliggelse af teknisk leveringsomfang 40 dage ma 11-02-08 fr 04-04-08

23 Fastliggelse af elementer udenfor leverin 15 dage ma 17-03-08 fr 04-04-08

24 Udarbejdelse af pakkeopdeling 15 dage ma 07-04-08 fr 25-04-08

25 Udarbejdelse af paradigme for udbud og 50 dage ma 07-01-08 fr 14-03-08

26 Fastliggelse af startbudget 50 dage ma 07-04-08 fr 13-06-08

27 Etablering af anlægs og idriftsættelsestid 50 dage ma 28-04-08 on 06-08-08

28

29 Udarbejdelse af udbudsmaterialer for 60 dage to 07-08-08 on 29-10-08

30 Udbudsmateriale B-pakke 1 60 dage to 07-08-08 on 29-10-08

31 Udbudsmateriale B-pakke 2 60 dage to 07-08-08 on 29-10-08

32 Udbudsmateriale M-pakke 1 60 dage to 07-08-08 on 29-10-08

33 Udbudsmateriale M-pakke 2 60 dage to 07-08-08 on 29-10-08

34

35 Myndighedsgodkendelser 232 dage ma 12-11-07 to 06-11-08

36 Lokalplanforslag 97 dage ma 12-11-07 ma 31-03-08

37 Udarbejdelse af projektspecifik lokalplan 37 dage ma 12-11-07 ma 07-01-08

38 Udsendelse af lokalplanforslag i høring 0 dage ma 07-01-08 ma 07-01-08

39 Modtagelse af høringssvar 30 dage ti 08-01-08 ma 18-02-08

40 Behandling af høringssvar 30 dage ti 19-02-08 ma 31-03-08

41 Udsendelse af vedtaget lokalplanforslag 0 dage ma 31-03-08 ma 31-03-08

42

43 Miljøansøgning 105 dage ti 19-02-08 to 14-08-08

44 Udarbejdelse af miljøansøgning 30 dage ti 19-02-08 ma 31-03-08

45 Indsendelse af miljøansøgning til DMN 0 dage ma 31-03-08 ma 31-03-08

46 Behandling af miljøansøgning hos DMN 15 dage ti 01-04-08 ma 21-04-08

47 Udsendelse af lokalplanforslag i høring 0 dage ma 21-04-08 ma 21-04-08

48 Modtagelse af høringssvar 30 dage ti 22-04-08 ma 02-06-08

49 Behandling af høringssvar hos DMN 30 dage ti 03-06-08 to 14-08-08

50 Udstedelse af  miljøgodkendelse 0 dage to 14-08-08 to 14-08-08

51

52 Arealtildeling 30 dage fr 15-08-08 to 25-09-08

53 Udarbejdelse af ansøgning om arealtilde 15 dage fr 15-08-08 to 04-09-08

54 Behandling af ansøgning 15 dage fr 05-09-08 to 25-09-08

55 Erhvervelse af areal 0 dage to 25-09-08 to 25-09-08

56

57 Byggetilladelse 60 dage fr 15-08-08 to 06-11-08

58 Udarbejdelse af ansøgning om byggetilla 30 dage fr 15-08-08 to 25-09-08

59 Behandling af ansøgning 30 dage fr 26-09-08 to 06-11-08

60 Udstedelse af byggetilladelse 0 dage to 06-11-08 to 06-11-08

61

62 Elforbrugstilslutning over 250 kW 60 dage ti 01-04-08 ma 23-06-08

63 Udarbejdelse af ansøgning til Nukissiorfi 10 dage ti 01-04-08 ma 14-04-08

64 Behandling af ansøgning 50 dage ti 15-04-08 ma 23-06-08

65 Tilladelse givet 0 dage ma 23-06-08 ma 23-06-08

66

67 Endelig investeringsbeslutning (FID) 0 dage to 06-11-08 to 06-11-08

6 dageForprojektering 29-10

Endelig fastliggelse af randbetingelser 08-02

Etablering af finansiel model for projektet 01-02 11 dage

Fastliggelse af anlægsstørrelse 11-01

Transportform for oversøiske forbrugsstoffer (Kalk, aktivt kul, etc) 08-02 6 dage

Transportform for røggasrensningsrestprodukter 08-02 6 dage

Transportform for slagge 18-01 21 dage

Fastliggelse af kølemetode (ACC, søvand, andet) 01-02 11 dage

31 dageAnlægslayout og arkitekur 30-05

Udarbejdelse af teknisk anlægslayout 22-02

Teknisk anlægslayout klar til arkitektprojekt 22-02 161 dage

Udarbejdelse af udbudsmateriale for arkitektkonkurrence 15-025 dage

Udsendelse af udbudsmateriale for arkitektkonkurrence 22-02

Arkitektens tilbudsperiode 18-04

Tilbudsevaluering 30-05

Valg af arkitekt 30-05 25 dage

6 dageProjektbeskrivelse 29-10

Oplistning af forudsætninger 29-02 156 dage

Fastliggelse af teknisk leveringsomfang til udbudsmaterialer 04-04

Fastliggelse af elementer udenfor leveringsomfang 04-04

Udarbejdelse af pakkeopdeling 25-04

Udarbejdelse af paradigme for udbud og kontrahering 14-03 146 dage

Fastliggelse af startbudget 13-06 81 dage

Etablering af anlægs og idriftsættelsestidsplan 06-08

6 dageUdarbejdelse af udbudsmaterialer for tidskritiske pakker 29-10

Udbudsmateriale B-pakke 1 29-106 dage

Udbudsmateriale B-pakke 2 29-106 dage

Udbudsmateriale M-pakke 1 29-106 dage

Udbudsmateriale M-pakke 2 29-106 dage

Myndighedsgodkendelser 06-11

Lokalplanforslag 31-03

Udarbejdelse af projektspecifik lokalplanforslag 07-01

Udsendelse af lokalplanforslag i høring 07-01

Modtagelse af høringssvar 18-02

Behandling af høringssvar 31-03

Udsendelse af vedtaget lokalplanforslag 31-03

Miljøansøgning 14-08

Udarbejdelse af miljøansøgning 31-03

Indsendelse af miljøansøgning til DMN 31-03

Behandling af miljøansøgning hos DMN 21-04

Udsendelse af lokalplanforslag i høring 21-04

Modtagelse af høringssvar 02-06

Behandling af høringssvar hos DMN 14-08

Udstedelse af  miljøgodkendelse 14-08

30 dageArealtildeling 25-09

Udarbejdelse af ansøgning om arealtildeling 04-09

Behandling af ansøgning 25-09

Erhvervelse af areal 25-09 30 dage

Byggetilladelse 06-11

Udarbejdelse af ansøgning om byggetilladelse 25-09

Behandling af ansøgning 06-11

Udstedelse af byggetilladelse 06-11

75 dageElforbrugstilslutning over 250 kW 23-06

Udarbejdelse af ansøgning til Nukissiorfiit for elforbrugere over 250 kW 14-04

Behandling af ansøgning 23-06

Tilladelse givet 23-06 75 dage

Endelig investeringsbeslutning (FID) 06-11
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Nuup Kommunea - Mulig fremtidigt anlæg
Capacity Diagram 3 t/h@12,5 GJ/ton
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Nyt forbrændingsanlæg I Nuuk

Varmegrundlag og potentiale
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1. Indledning 

Denne rapport har til formål sammen med den tilhørende præsentation at redegøre for muligheder-
ne for kontrahering af leverandører i forbindelse med opførelse af et nyt affaldsforbrændingsanlæg. 
 
De enkelte kontraheringsformer er beskrevet nærmere i det efterfølgende kapitel.  
 

• Multikontraktkontrahering 
• Turnkey-kontrahering 
• Kontrahering gennem Offentlig Privat Partnerskab (OPP) 

 
Multikontraktprincippet har været den foretrukne kontraheringsform i forbindelse med danske for-
brændingsanlæg. Turnkey- og OPP-projekter er primært anvendt i udlandet. 
 
Inden kontraheringen vil der skulle udvælges et antal leverandører som passer ind i den valgte form. 
Dette sker typisk ved en prækvalificering af leverandørerne således at der kun kommer tilbud fra 
kvalificerede selskaber. 
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2. Kontraheringsformer 

2.1 Multikontrakt 
 
Princippet vedrørende multikontraktformen udmønter sig ved, at anlægget opdeles i en række leve-
rancer, som hver har deres egen kontrakt – heraf navnet.  
 
I forbindelse med et forbrændingsanlæg af den forventede størrelse som anlægget til Nuuk, må der 
forventes et sted mellem 15 til 25 pakker. Disse vil dog typisk samles i grupper, der tilpasses til de 
prækvalificerede leverandører således der sikres den nødvendig kompetence hos leverandøren 
men samtidigt ikke kommer alt for mange entreprisegrænser. Dette er specielt ønskeligt hvis man 
ikke påtænker at etablere et fuldbemandet tilsynskontor på byggepladsen. 
 

 

Figur 1: Kontrakter og leverancer i en multikontraktmodel 

 
Typiske grupperinger kan være:  
- Ovn/kedel leverandøren der også påtager sig leverancer af kraner, tryk-luft, SRO, 

strækstrøm og elanlæg, samt diverse øvrige anlæg. 
- Røggasrensning der også påtager sig askehåndtering og skorsten 
- Bygningsanlæg opdeles i udbud der tilsvarer erfaringerne hos de lokale entreprenø-

rer, måske med input fra eksterne samarbejdspartnere. 
 
Under normale forhold vil en rådgiver være tilknyttet bygherren til at styre og koordinere udbuddet 
og leverancerne. 
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Fordelene ved dette koncept er, at den enkelte leverandør kun skal levere de komponenter, som 
ligger inden for leverandørernes kernekompetencer. Derved kan leverandørerne basere leverancer-
ne på egne inhouse-ressourcer og samarbejde med kendte underleverandører. Prisen på det sam-
lede byggeri bliver derfor ofte lavere, end det er tilfældet ved turnkey- og OPP-projekter 
 
Fordelen er herudover at man har større mulighed for at sammensætte sit anlæg af de delkompo-
nenter man finder bedst egnet, sammenlignet med turnkey og OPP leverancer hvor det er leveran-
døren der sammensætter de enkelte komponenter. 
 
På den anden side, er ulempen, at bygherren selv har risikoen for at binde leverancerne sammen og 
for, at det samlede anlæg fungerer.  
 
Hvis man vælger en bygherrerådgiver, som har erfaring med multikontraktkonceptet, er vi ikke be-
kendt med, at dette har voldt problemer. 
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2.2 Turnkey 
 
Turnkeymodellen er baseret på, at en turkeyleverandør leverer et nøglefærdigt og idriftsat anlæg. 
Denne leverandør påtager sig så risikoen for, at anlægget leveres til den aftalte pris er idriftsat og 
har bestået afleveringsprøver på en forud aftalt terminsdato. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Turnkeykontrakt og -leverancer. 

 
Dagboden for forsinket aflevering er normalt af en betragtelig størrelse for turnkeyleverancen.  
 
Turnkeyleverandøren betegnes en ’EPC contractor’, hvilket er en forkortelse for Engineering, Procu-
rement and Construction. Turnkeyleverandører foretager således alt den nødvendige engineering, 
udbudshåndtering, tilsyn, idriftsættelse og test af anlægget. 
 
Bygherren har kun kontakt til turnkeyleverandøren og ikke til de underleverandører af fagentrepriser. 
 
Brugen af turnkeyleverancer har indtil nu ikke været specielt udbredt i Danmark. De er hyppigere 
anvendt i udlandet, hvor risikoafdækningen har været i særligt fokus. 
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2.3 Offentlig Privat Partnerskab (OPP) 
 
I de senere år er projekter baseret på Offentlig Privat Partnerskaber (OPP) begyndt er blive mere 
udbredt både i Danmark og i udlandet. 
 

 
 

Figur 3: Kontrakter i en OPP-model 

Modellen baserer sig på, at den offentlige myndighed indgår en aftale med et separat selskab om 
opførelse, drift og finansiering i en forudbestemt årrække på f.eks. 25 år. Selve OPP-kontrakten er i 
sagens natur omfattende, men er basalt set en affaldskontrakt, hvor den offentlige myndighed for-
pligter sig til at levere en given affaldsmængde til anlægget. Hvis affaldet ikke kan leveres, betales 
en løbende erstatning til OPP-selskabet (Put-or-Pay klausul (levere eller betal)). 
 
Fordelen ved denne model er, at den offentlige myndighed ikke skal rejse kapital til investering i 
infrastrukturen – i dette tilfælde et forbrændingsanlæg og man kender sin affaldsbehandlingspris 
langt ud i fremtiden. Den offentlige myndighed forpligter sig i stedet til en løbende betaling til OPP-
selskabet i en periode på f.eks. 25 år. 
 
Ulempen er desuden at opførelse og drift af anlægget lægges længere væk fra den offentlige myn-
digheds rækkevidde og der skal forventes at der vil komme en ikke uvæsentlig risikopræmie der 
lægges oven på affaldsbehandlingsprisen. 
 
Sammenlignet med de to andre kontraheringsformer formodes OPP-modellen at være den model, 
der tiltrækker færrest bydere. Årsagen er, at selskaber, der ejer og driver forbrændingsanlæg, nor-
malt har en landestrategi, som angiver, hvilke markedsområder de vil operere i og disse samtidigt 
ikke har fået fodfæste i norden endnu. 
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3. Kontraktuelle paradigmaer 

Der findes forskellige kontraktuelle paradigmaer som kan anvendes ved kontrahering af leverancer 
til anlæg. Nedenstående er de mest anvendte kort beskrevet ligesom den fulde ordlyd af paradig-
maerne er vedlagt som bilag. 
 
 
3.1 Almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder (AB92) 
 
I Danmark er Almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder (AB92) et meget kendt og an-
vendt paradigme for kontrahering af bygningsarbejder. Dette paradigma vil kunne anvendes til leve-
rancer, hvor man forventer, at primært danske leverandører byder, da AB92 er simplere og lettere at 
håndtere end det tilsvarende paradigma, FIDIC Yellowbook. 
 
Almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder (AB92) følger vedlagt som bilag 4. 
 
3.2 Almindelige betingelser for totalentrepriser (ABT) 
 
Til tider anvender man Almindelige betingelser for totalentrepriser (ABT) i forbindelse med totalen-
trepriser for mindre entrepriseopgaver – primært inden for bygningsindustrien. Det vil således også 
være muligt at anvende dette paradigma til et eller flere af bygningsentrepriserne til dette projekt. 
Dog er paradigmaet ABT ikke særlig velegnet til maskin- og elleverancer. 
 
Almindelige betingelser for totalentrepriser (ABT) følger vedlagt som bilag 5. 
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3.3 FIDIC 
 
FIDIC er den internationale sammenslutning af rådgivende ingeniører (International Federation of 
Consulting Engineers) og har udgivet en række gennemprøvede paradigmaer for kontrakter, som er 
internationalt anerkendt. 
 
Der kan derfor være en fordel ved disse paradigmaer i forhold til leverancer, hvor der ønskes tilbud 
fra internationale leverandører. 
3.3.1 Yellow book (Plant Design-Build) 
 

 
FIDIC’s Yellow book er primært anvendt i forbindelse med 
multikontraktprojekter, hvor de individuelle leverancer kan 
udvides efter denne kontraktform. 
 
Selve kontraktparadigmaet er mere omfattende end det 
tilsvarende danske AB92; men det giver en mere klar definition 
af en lang række elementer og ansvarsforhold. 
 
 
 
 
 

Figur 4: FIDIC Yellow book 

 
 
FIDIC Plant Design-Build (Yellow book) følger vedlagt som bilag 6. 
 
3.3.2 Silver book (EPC/Turnkey Projects) 
 

FIDIC’s Silver book er primært anvendt i forbindelse med 
turnkeyprojekter, hvor det samlede anlæg købes på en kontrakt 
baseret på bestemmelserne i FIDIC’s Silver book. DONG 
Energy har eksempelvis anvendt denne til køb af en komplet, 
idriftsat vindmøllepark. 
 
Selve kontraktparadigmaet er ligeledes mere omfattende end 
det tilsvarende danske ABT og giver klart en nøjere definition af 
en lang række elementer og ansvarsforhold. 
 
 
 
 

Figur 5: FIDIC Silverbook 

 
FIDIC EPC/Turnkey Project (Silver book) er vedlagt som bilag 7 
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4. Rådgivnings paradigmaer 

4.1 Almindelige betingelser for rådgivning (ABR) 
 
I Danmark er Almindelige betingelser for rådgivning (ABR) er et meget udbredt paradigme for råd-
givningskontrakter, der på simpel vis afdækker langt de fleste forhold. Hvis man forventer, at pri-
mært danske rådgivere byder, kan man overveje at anvende ABR, da denne er mere simpel at 
håndtere end det tilsvarende paradigma, FIDIC Whitebook. 
 
De Almindelige betingelser for rådgivning (ABR) følger vedlagt som bilag 1. 
 
4.2 Generelle betingelser for rådgivning (GBR) 
 
Generelle betingelser for rådgivning (GBR) minder i deres form meget om ABR, men er mere egne-
de til konsulentopgaver, hvor der ikke nødvendigvis er et bygningsprojekt involveret. 
 
 Generelle betingelser for rådgivning (GBR) følger vedlagt som bilag 2. 
 
4.3 White book (Client Consultant Model Services Agreement) 
 

 
FIDIC’s white book er en et paradigma for rådgivningsaftaler, 
som kan anvendes til kontrahering af bygherrerådgiver og andre 
rådgivere, hvis dette er ønsket. 
 
Hvis det udelukkende eller primært er ønsket at anvende 
danske rådgivere, er ABR eller GBR dog sandsynligvis et bedre 
valg. 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6: FIDIC White book 

 
 



Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand-ABR 89  

Forord  

Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 89, (ABR 89) er udarbejdet 
med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er det 
fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og 
ingeniørmæssig bistand.  

ABR 89 er udarbejdet på grundlag af ABR 75 (revideret juli 1978) og under hensyn til, at de hidtil 
gældende specialnormer er ophævet.  
 
ABR 89 regulerer forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges 
til grund for aftaleforholdet ved en given opgave. Det er forudsat, at regler og bemærkninger 
betragtes som en helhed, idet stoffets karakter af såvel tekniske som aftaleretslige bestemmelser har 
gjort det uhensigtsmæssigt at opretholde en sædvanlig sondring mellem regel- og bemærkningstekst. 

ABR 89 er udarbejdet af et teknikerudvalg nedsat af:  

Praktiserende Arkitekters Råd 
Dansk Ingeniørforening (DIF) og 
Ingeniør-Sammenslutningen (I-S)  
samt Boligministeriets udvalg om teknikerregler som repræsenterer:  
Staten  
Amtsrådsforeningen  
Kommunernes Landsforening  
Københavns Kommune  
Frederiksberg Kommune  
Boligselskabernes Landsforening.  
 
ABR 89 er efterfølgende tiltrådt af Praktiserende Landskabsarkitekters Råd/DL  

ABR 89 erstatter ABR 75 af juli 1978.  

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. Alment 
1.0 Reglernes anvendelse og formål
1.1 Rådgiverens virke
1.2 Klientens virke
2. Rådgivningen 
2.1 Rådgivningsaftalen
2.2 Rådgivningens former 
2.3 Rådgivningens faser
2.4 Forhold under rådgivningen
3. Honorering 
3.0 Generelt
3.2 Honorarformer
3.1.1 Hovedformer
3.1.2 Kombinerede former
3.1.3 Honorar ved genanvendelse 
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1. ALMENT 

1.0 Reglernes anvendelse og formål  

1.0.1 Bestemmelserne finder anvendelse på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og 
anlægsområdet, herunder arkitektmæssig, ingeniørmæssig, landskabsarkitektmæssig og 
planlægningsmæssig bistand.  
 
ad 1.0.1  
Bestemmelserne er udarbejdet med henblik på anvendelse specielt inden for bygge- og 
anlægsområdet, men tænkes også anvendt på anden teknisk rådgivning.  
 
1.0.2 I bestemmelserne forstås ved »rådgiver« den, der påtager sig løsning af en given opgave inden 
for bestemmelsernes område, og ved »klient« den, der antager rådgiveren til løsning af opgaven.  
 
1.0.3 Bestemmelserne gælder for retsforholdet mellem rådgiveren og hans klient, hvor ikke andet 
følger af deres aftale. Fravigelse af reglerne er kun gældende, når det tydeligt og udtrykkeligt 
angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.  
 
ad 1.0.3  
Det følger af almindelige retsregler, at bevisbyrden for en fravigelse påhviler den, der gør fravigelsen 
gældende. Kravet om, at fravigelse sker tydeligt og udtrykkeligt, vil normalt sige skriftligt og 
udførligt.  

1.1 Rådgiverens virke  

1.1.1 Rådgiveren er sin klients tillidsmand og varetager dennes interesser i det omfang, disse ikke 
strider imod kravene til hans professionelle standard. Hvis dette er tilfældet, skal han orientere 
klienten herom. Rådgiveren er forpligtet til at iagttage diskretion med hensyn til særlige forhold og 
forretningshemmeligheder inden for klientens virksomhed, som han måtte få kendskab til gennem sit 
arbejde for denne.  

ad 1.1.1  
Det forudsættes, at en rådgiver ikke må overtage en opgave, som tidligere har været overdraget en 
kollega, uden at han har sikret sig, at forholdet imellem denne og klienten er afviklet eller indgivet til 

3.2 Udlæg
3.3 Merværdiafgift
3.4 Udbetaling
4. Ophavsret 
5. Tidsfrister  
6. Ansvar  
6.1 Ansvar for tidsfristoverskridelser
6.2 Ansvar for fejl og forsømmelser
7. Udskydelse og standsning af opgaver 
7.1 Udskydelse af opgaver
7.2 Standsning af opgaver 
8. Misligholdelse 
9. Tvister  
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retslig bedømmelse under forsvarlige forhold.  

1.1.2 Rådgiveren modtager sit honorar af klienten. Han må ikke under nogen form - hverken direkte 
eller indirekte - modtage eller kræve ydelser, så som provision eller rabat, som ikke fuldt ud kommer 
klienten til gode.  

1.1.3 Står rådgiveren i et sådant forretnings-, familie- eller lignende forhold til en entreprenør eller 
en anden i sagen involveret part, at der vil kunne rejses tvivl om hans virke som klientens 
tillidsmand, skal han orientere klienten om forholdet og om betydningen heraf. Bevisbyrden for, at 
klienten har modtaget en rettidig og fyldestgørende orientering, påhviler rådgiveren.  

1.1.4 Har rådgiveren en licens- eller lignende ret over en bygning, en bygningsdel, et materiale, en 
inventargenstand eller lignende, der påtænkes anvendt i forbindelse med løsningen af opgaven, er 
han pligtig at oplyse klienten herom.  

1.1.5 Rådgiveren medvirker til, at rimelige aftaler indgås imellem klienten og de entreprenører, som 
klienten antager til sagens gennemførelse.  

1.1.6 Rådgiveren er forpligtet til, når han i forbindelse med løsningen af en opgave bliver 
opmærksom på forhold, som efter deres karakter kan rumme en alvorlig risiko eller fare for 
omgivelserne, at underrette klienten herom, samt herudover efter omstændighederne foranledige, at 
risikoen afdækkes eller faren imødegås.  

1.2 Klientens virke  

1.2.1 Den kontraktretslige gennemgang af de af rådgiveren udarbejdede udkast til udbudsgrundlag, 
accepter, entrepriseaftaler mv. påhviler klienten.  

ad 1.2.1  
Bestemmelsen tager sigte på at fordele ansvaret mellem klient og rådgiver efter disses 
forudsætninger. Rådgiveren udarbejder og formulerer udbudsgrundlag m.m., men ansvaret for 
korrekt formulering af den del af dokumenter m.v., som er specifikt kontraktretslig, fx fravigelser 
eller udfyldninger af Almindelige Bestemmelser for Arbejder og Leverancer, skal påhvile klienten. 

1.2.2 Klienten skal udpege en person, der er bemyndiget til at disponere på hans vegne i forhold til 
rådgiverne.  

ad 1.2.2  
Bestemmelserne indeholder ingen regler om fuldmagtsforholdet mellem klient og rådgiver. Det er 
ikke skønnet hensigtsmæssigt at forsøge at udbygge aftalelovens almindelige regler om 
fuldmagtsforhold. Det må herefter bl.a. bero på sædvaner inden for rådgivningsvirksomhed, 
hvorledes fuldmagtsforholdet er, eller forholdet må fastlægges i de enkelte aftaler.  

Retur til indholdsfortegnelse

2. RÅDGIVNINGEN  

2.1 Rådgivningsaftalen  

2.1.1 I rådgivningsaftalen skal være fastlagt rådgivningens omfang og honorarform, hvilket 
grundlag, herunder økonomisk grundlag, klienten skal give rådgiveren for opgavens løsning, i 
hvilken organisationsform rådgivningen skal gennemføres, hvilke beslutninger klienten skal tage 
under opgavens løsning, og i hvilken form løsningen skal fremtræde. 
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ad 2.1.1  
Bestemmelserne angiver de forhold, som der i alle tilfælde bør tages stilling til i forbindelse med 
rådgivningsaftalen.  

Som eksempel på konkretisering af bestemmelsen kan nævnes, at såfremt klienten ønsker 
rådgiverens bistand i forbindelse med programlægning, må det påhvile klienten dels at fremkomme 
med et programoplæg, der udtrykker hans ønsker og ideer, dels at besvare de ham af rådgiveren 
stillede spørgsmål vedrørende byggegrundens udnyttelse, herunder meddele oplysninger om 
servitutter mv. Klienten må i forhold til rådgiveren bære den fulde risiko for, at sådanne besvarelser 
er udtømmende.  

2.1.1.  

Ønsker klienten, at én eller flere bestemte personer hos rådgiveren står for aftalte ydelser, skal dette 
fremgå af aftalen.  

ad 2.1.1  
Klienten kan i tilfælde af, at rådgiverens virksomhed er organiseret som en selvstændig juridisk 
person, og i større byggesager, der strækker sig over en længere årrække, have en interesse i, at det i 
aftalen præciseres, hvilken person/hvilke personer, der påser at, og medvirker til, at kontrakten 
opfyldes, og som er bemyndiget til at disponere på rådgiverens vegne i forhold til klienten.  

2.1.2 I aftalen skal være taget stilling til opgavens økonomiske rammer.  

ad 2.1.2  
De overslag, der udarbejdes af rådgiveren ved afslutningen af ydelsesfaser, er efter klientens 
godkendelse den gældende økonomiske ramme.  

I rådgivningsaftaler om projektering af bygningsarbejder træffes bestemmelse om, hvorledes 
parterne forholder sig, såfremt rådgiverens overslag i forbindelse med projektforslaget ved 
prisindhentningen viser sig at være overskredet som følge af forhold, som var eller burde være kendt 
på overslagstidspunktet. Ved aftalen tages hensyn til, om alle priser indhentes på samme tidspunkt. 

2.1.2 I aftalen skal endvidere være taget stilling til, om tidsfrister skal fastsættes, jf. afsnittene 5. og 
6.1.  

2.1.3 Eventuelle ændringer i de forhold, der nævnes i 2.1.1 og 2.1.2, skal udtrykkelig aftales og 
fastlægges.  

2.1.4 Rådgiverens ydelser skal fremgå af rådgivningsaftalen.  

ad 2.1.4  
Det må i den enkelte rådgivningsaftale fastlægges, om der skal udbydes på projekteringsfasen 
(hovedprojekt) eller på en af de forudgående faser.  

2.1.5 Finder rådgiveren, at der til sagens gennemførelse er behov for speciel rådgivning ud over den, 
han påtager sig at yde, skal han oplyse klienten herom, forinden aftale indgås.  

ad 2.1.5 
Bestemmelsen skal sikre klienten imod, at det senere viser sig at mangle relevant rådgivningsmæssig 
bistand til sagens gennemførelse med deraf følgende ekstraudgifter til rådgivning. Med ordene 
»speciel rådgivning« tænkes på sådan særlig konsulent- eller specialistbistand inden for 
opgaveløsningen, som klienten normalt ikke vil have mulighed for at kende nødvendigheden af. 
Bestemmelsen indeholder ikke et krav om oplysningspligt med hensyn til sådanne rådgivere, som 

Page 4 of 16Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand - ABR 89

19-06-2007http://www.voldgift.dk/regler/abr-89.htm



klienten normalt må forudsættes at vide skal tilknyttes løsningen af sagen (som fx arkitekt, 
landskabsarkitekt, konstruktions- og installationsingeniør).  

2.1.6 Klienten kan ændre opgaven eller grundlaget for denne. Medfører ændringen et ikke 
uvæsentligt merarbejde, har rådgiveren krav på tilsvarende regulering af honoraret.  

Kravet skal fremsættes umiddelbart efter, at det kan erkendes, at merarbejdet ikke er uvæsentligt.  

ad 2.1.6  
Spørgsmålet om regulering af tidsfrister nævnes ikke i bestemmelsen, idet dette forhold er omhandlet 
i bestemmelserne i 5.2.  

2.2 Rådgivningens former  

2.2.1 Delt rådgivning  

Ved delt rådgivning forstås en rådgivningsform, hvor den samlede opgave løses af flere rådgivere, 
der hver især har indgået aftale med klienten.  

2.2.2 Totalrådgivning  

Ved »totalrådgivning« forstås en rådgivningsform, hvor én rådgiver eller en gruppe af selvstændige 
rådgivere under én aftale med klienten påtager sig løsning af samtlige eller de væsentligste 
rådgivningsopgaver ved et projekt.  

2.3 Rådgivningens faser  

2.3.1 Ved løsning af opgaver kan rådgivende bistand ydes i følgende hovedfaser:  
1. Programfasen  
2. Forslagsfasen  
3. Projekteringsfasen  
4. Udførelsesfasen  
5. Brugsfasen  

Indholdet og eventuel underinddeling af de enkelte hovedfaser skal fremgå af rådgivningsaftalen.  

ad 2.3.1  
Med denne faseopdeling tilsigtes en trinvis opbygning af projektet, således at klienten ved sin 
godkendelse af arbejdet i hver fase kan sikre sig, at grundlaget for det mere detaljerede arbejde i den 
efterfølgende fase er i overensstemmelse med alle fordringer til opgaven.  

2.3.2 De enkelte faser gennemløbes hver for sig og afsluttes med anskueliggørende materiale. På 
grundlag heraf træffer klienten beslutning om fortsættelse.  

2.4 Forhold under rådgivningen  

2.4.1. Rådgiveren er pligtig at samarbejde med de øvrige rådgivere, som måtte være tilknyttet sagen. 

Til at forestå koordineringen af de tekniske rådgiveres og specialkonsulenters ydelser og til 
varetagelse af kontakten mellem klienten og de enkelte rådgivere udpeges en projekteringsleder.  

Til at forestå den økonomiske og tidsmæssige styring under udførelsen, herunder koordineringen af 
de tekniske rådgiveres fagtilsyn, udpeges en byggeleder. 
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ad 2.4.1  
Omfanget af byggelederens arbejdsopgaver, kompetence- og ansvarsforhold aftales i det enkelte 
tilfælde. Det skal i denne forbindelse aftales, hvorvidt byggeledelsen varetager bygherrens 
koordinering af sikkerhedsarbejdet.  

Hvis fagtilsynet overdrages til en anden rådgiver end den projekterende, må kompetence- og 
ansvarsforholdene mellem dennes projektopfølgning og fagtilsynet nærmere fastlægges.  

2.4.2 Projekteringslederen vil normalt være den af rådgiverne, der i forbindelse med projektets 
tilblivelse forestår de grundlæggende projekteringsarbejder,hvortil de øvrige rådgivere hver bidrager 
inden for deres speciale.  

Ved delt rådgivning udpeger klienten projekteringslederen efter indstilling fra de tekniske rådgivere, 
der på tidspunktet for udpegningen er knyttet til opgaven.  

Aftaler med senere til opgaven knyttede rådgivere indgås af klienten efter samråd med 
projekteringslederen.  

Byggeledelsen forestås af en rådgiver, som vælges af klienten i samråd med projekteringslederen, 
enten blandt de på sagen involverede rådgivere, eller uden for deres kreds.  

Projekteringslederen/byggelederen overtager ikke ansvar for fejl og forsømmelser i de enkelte 
rådgiveres arbejde.  

Finder en rådgiver, at hans synspunkter under projekteringen tilsidesættes væsentligt af 
projekteringslederen, skal han sammen med denne forelægge problemet for klienten.  

Finder en rådgiver, at hans synspunkter under udførelsen tilsidesættes væsentligt af 
projekteringslederen/byggelederen, skal han sammen med denne eller disse forelægge problemet for 
klienten.  

Disse forelæggelser skal være baseret på en skriftlig redegørelse, der indeholder begge parters 
synspunkter.  

Henskyder klienten afgørelsen til rådgiverne, er projekteringslederens afgørelse endelig.  

2.4.3 Ved totalrådgivning er projekteringsledelsen inkluderet i rådgivningsydelsen, og udpegningen 
af projekteringsleder er et internt rådgiveranliggende.  

2.4.4 Rådgiveren deltager i de møder og forhandlinger med myndigheder og andre, som opgavens 
løsning kræver.  

Rådgiveren holder klienten løbende orienteret om opgavens løsning og skal straks underrette ham, 
hvis der opstår vanskelighed ved at løse opgaven som aftalt.  

2.4.5 Rådgiveren kan anvende fremmed bistand til løsning af opgaven, hvor der er sædvane herfor, 
eller hvor bistanden er af mindre væsentlig betydning.  

Med mindre andet er aftalt med klienten, betales sådan bistand af rådgiveren, og denne hæfter for 
bistanden som for eget arbejde.  

Retur til indholdsfortegnelse

3. HONORERING  
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3.0 Generelt  

3.0.1 For løsningen af den opgave, som er overladt rådgiveren, oppebærer denne et honorar, hvis 
beregningsgrundlag eller størrelse fastsættes i aftalen med klienten.  

3.0.2 Honoraret skal i forhold til såvel klienten som rådgiveren være rimeligt. Honoraret skal dække 
opgavens forsvarlige gennemførelse og en fyldestgørende varetagelse af klientens interesser.  

3.0.3 Rådgiveren har krav på honoraret for hele den aftalte bistandsydelse, dog under iagttagelse af 
reglerne om ophævelse, udskydelse, misligholdelse og standsning, jf. afsnit 7 og 8. Det bevirker ikke 
fradrag i honoraret, at enkelte ydelser i en fase ikke har foreligget særskilt, hvis den aftalte opgave er 
løst på fyldestgørende måde.  

3.1. Honorarformer  

3.1.1 Hovedformer  

ad 3.1.1  
Ved aftale om honorar er det en forudsætning, at omfanget og indholdet af og tidsplan for 
rådgiverens opgave er defineret.  

Denne forudsætning er dog ikke nødvendig med hensyn til honorar efter regning og skønsmæssigt 
fastsat honorar, jf. pkt. 3.1.1.3 og 3.1.1.5.  

3.1.1.1 Fast honorar  
 
Ved fast honorar forstås en mellem klienten og rådgiveren aftalt fast sum som honorar. Honoraret 
kan kun forlanges revideret, såfremt der sker ændringer i aftalens forudsætninger.  

3.1.1.2 Honorar baseret på fysiske enheder 

Herved forstås et honorar, der fremkommer som et produkt af et enhedsbeløb og et antal fysiske 
enheder.  

ad 3.1.1.2  
Fysiske enheder, der lægges til grund for aftalen kan være m2-etageareal, m3-bygningsvolumen.  

3.1.1.3 Honorar efter regning  
 
Herved forstås et honorar udregnet på grundlag af den tid, der er anvendt til opgavens løsning.  

Anvendes på opgaven elektronisk databehandling (edb) eller andet specialudstyr, afregnes for 
medarbejdere og indehavere som oven for angivet, medens brug af edb-anlæg og edb-programmer 
godtgøres efter nærmere aftale.  

ad 3.1.1.3  
Efter aftale med klienten opstiller rådgiveren fase for fase budget for bistanden. Rådgiveren skal 
underrette klienten om ændringer til budgettet, så snart det kan forudses, at en ændring vil være 
nødvendig.  

3.1.1.4 Honorar efter byggeudgift  
Herved forstås et honorar, der fremkommer som en procentdel af byggeudgiften.  

ad 3.1.1.4  
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Beskæftigelsesforholdene i byggefagene og/eller arbejdspladsens geografiske beliggenhed kan hver 
for sig påvirke licitationsresultatet, således at entreprisesummen bliver væsentlig afvigende fra et af 
klienten og rådgiveren fastlagt overslag. Hvor sådanne forhold - eller andre forhold, der forventes i 
væsentlig grad at påvirke licitationsresultatet - kan påregnes at foreligge, kan der mellem klient og 
rådgiver indgås aftale om korrektion af byggeudgiften, der imødegår disse forhold.  

3.1.1.5 Skønsmæssigt fastsat honorar 
Herved forstås et honorar, der efter aftale mellem klient og rådgiver fastsættes af rådgiveren under 
hensyn til arbejdets art og økonomiske betydning.  

ad 3.1.1.5  
Honorarformen kan fx anvendes ved honorarberegning for udviklingsarbejder, syns- og 
skønsforretninger, konsultationer o.l.  

3.1.2 Kombinerede former  

3.1.2.1 Blandingshonorar  
Ved blandingshonorar forstås en honoreringsform, hvor den eller de enkelte bistandsydelser 
honoreres efter en kombination af forskellige honorarformer.  

3.1.2.2 Delt honorar  
Ved delt honorar forstås en honoreringsform, hvorefter forskellige dele af den rådgivendes samlede 
bistand honoreres efter forskellige honorarformer.  

3.1.3 Honorar ved genanvendelse  
Herved forstås et honorar aftalt mellem klient og rådgiver i forbindelse med, at et projekt eller 
begrænsede dele heraf, på et senere tidspunkt uden ændringer, genanvendes til nye opgaver for 
samme klient. Honoraret dækker anvendelsen af projektet og det ansvar, der er forbundet med de i 
projektmaterialet indeholdte anvisninger og beregninger.  

ad 3.1.3  
Bestemmelsen finder ikke anvendelse ved samlede bygningskomplekser der udføres under ét eller 
udføres som etapebyggeri, idet genanvendelsesmomentet forudsættes kompenseret i forhold til 
opgavens størrelse. 

Ved »begrænsede dele« af projektet forstås projektdele, der naturligt kan udskilles af projektet.  

3.2 Udlæg  

3.2.1 Rådgiverens honorar omfatter ikke de udlæg, som rådgiveren anviser eller afholder på 
klientens vegne i forbindelse med sagens gennemførelse.  

3.2.2 Som udlæg betragtes:  

· a) Udgifter i forbindelse med kørsel i bil, nødvendige rejser, herunder eventuel fraværsgodtgørelse 
samt afholdte udgifter i forbindelse med nødvendig udstationering af personale fra rådgiverens 
kontor, som nærmere fastsat i rådgivningsaftalen.  

ad a)  
Det forudsættes, at der i den enkelte aftale sker en nærmere præcisering vedrørende omfanget af 
rejser og rejsemåder (tog, skib, fly, bil) samt fraværsgodtgørelse og udstationeringsudgifter.  

Udgifter til eventuelle studierejser refunderes efter aftale med klienten. 
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b) 
Udgifter til reproduktion af tegningsmateriale, bortset fra udgifter til reproduktion af materiale til 
egen anvendelse indtil fremstilling af licitationsmaterialet.  

Udgifter til reproduktion af materiale til gensidig orientering af rådgiverne ved delt rådgivning, med 
mindre anden aftale indgås.  

Udgifter til mangfoldiggørelse af beskrivelser, regnskabsudskrifter, mødereferater o.lign.  

ad b)  
Udgifterne betragtes også som udlæg, når reproduktionen og mangfoldiggørelsen finder sted på 
rådgiverens tegnestue. Ved totalrådgivning betragtes reproduktion af materiale til gensidig 
orientering af rådgivningsgruppens medlemmer som reproduktion af materiale til egen anvendelse.  

Der kan i rådgivningsaftalen træffes bestemmelse om, at reproduktion refunderes rådgiverne med en 
procentsats af rådgivernes honorar eller evt. med et fast beløb.  

· c) Udgifter til modeller, fotografier, udlejningstegninger samt andet materiale til belysning af 
opgaven fremstillet efter aftale med klienten.  

· d) Afgifter for de til sagens gennemførelse nødvendige attester mv.  

· e) Udgifter til specialkonsulenter engageret efter aftale med klienten.  

3.2.3 Regninger vedrørende udgifter som anført i 3.2.2, pkt. b), c), d), e) anvises normalt af 
rådgiveren. Såfremt rådgiveren efter aftale med klienten udlægger beløbet, refunderes dette med 
tillæg på 5%. Dette gælder dog ikke egne regninger. Om udbetaling af udlæg, se 3.4.  

3.2.4 Eventuelle andre, i forbindelse med bistanden, opståede udgifter, ud over de under 3.2.2 
nævnte refunderes efter aftale med klienten.  

3.3 Merværdiafgift  

3.3.1 De rådgiveren tilkommende honorarer, udlæg mv. betales med tillæg af merværdiafgift efter de 
gældende bestemmelser.  

3.4 Udbetaling  

Rådgiverens honorar for de af ham præsterede ydelser forfalder til udbetaling i henhold til den 
procentvise fordeling af honoraret som specificeret i rådgivningsaftalen.  

Rådgiveren er berettiget til at kræve honorar for de af ham præsterede ydelser betalt a conto 
månedsvis bagud. Acontobegæringen må ikke overstige honoraret for de af ham på ethvert tidspunkt 
præsterede ydelser inden for den enkelte fase. Ved arbejder, hvor rådgiverens ydelse gennem alle 
faser, eller dele heraf, er knyttet til en projekteringstidsplan, kan klienten eller rådgiveren fordre, at 
der til denne knyttes en stipuleret månedlig udbetalingsplan.  

Hvor der er pålignet rådgiveren en dagbod for tidsfristoverskridelser i forbindelse med en forud 
fastlagt projekteringstidsplan, skal der til tidsplanen knyttes en udbetalingsplan.  

Rådgiveren er berettiget til at kræve afholdte udlæg betalt månedsvis bagud.  

Betaler klienten ikke rådgiverens acontobegæring eller udlæg inden 30 dage efter modtagelsen, eller 
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slutregning inden 3 måneder efter modtagelsen, påløber derefter en rente svarende til den sats, som 
er gældende efter Lov om renter.  

ad 3.4  
Der træffes i den enkelte aftale bestemmelse om, hvorvidt sikkerhedsstillelse, fx i form af 
bankgaranti eller tilbagehold, for rådgiverens ydelse og/eller klientens betaling bør etableres.  

Såfremt rådgiverens sikkerhedsstillelse sker ved tilbageholdelse i honoraret, forrentes det 
tilbageholdte beløb med en rente svarende til den sats som er gældende efter Lov om renter.  

Retur til indholdsfortegnelse

 
4. OPHAVSRET  

4.1 Klienten er i det omfang, det er aftalt eller forudsat i aftalen, berettiget til at anvende det 
materiale, som er udarbejdet for opgavens løsning. Rådgiveren har i øvrigt alle rettigheder over sine 
ideer og det materiale, han har udarbejdet.  

ad 4.1  
Med bestemmelserne i kapitel 4 er tilsigtet en gengivelse af de i Lov om ophavsret samt 
markedsføringslov herom gældende bestemmelser.  

4.2 Rådgiveren må ikke uden klientens samtykke offentliggøre det af ham udarbejdede materiale 
eller dele heraf, før opgaven er løst. Klienten er pligtig at forelægge rådgiveren formen for eventuel 
offentliggørelse af det af denne udarbejdede materiale, inden offentliggørelse finder sted.  

4.3 Ved offentlig gengivelse af det af rådgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf såvel som 
ved offentlig gengivelse af bygninger eller anlæg, hvortil rådgiverens materiale er anvendt, skal 
rådgiverens navn anføres.  

4.4 I det omfang, rådgiveren i henhold til aftalen foretager tværgående undersøgelser, omfattende 
funktionsanalyser og lignende, er klienten berettiget til at disponere over det herved fremkomne 
materiale.  

ad 4.4 
Bestemmelsen tager sigte på at klargøre forholdet, hvor fx offentlige myndigheder gennemfører 
udredninger, forsøgsvirksomhed mv.  

Retur til indholdsfortegnelse

5. TIDSFRISTER  

5.1 I aftalen kan der fastsættes tidsfrister for rådgiverens løsning af opgaven eller for dele af denne, 
for beslutninger, som klienten skal træffe, for klientens afgivelse af materiale, som er nødvendig for 
opgavens løsning, samt for klientens egne ydelser.  

ad 5.1  
Aftale om tidsfrister vil normalt ikke være hensigtsmæssig i forslagsfasen.  

5.2 Rådgiveren kan kræve forlængelse af aftalte tidsfrister, når løsningen af opgaven forsinkes:  

· a) ved ændring af opgaven, som ønskes af klienten,  
· b) såfremt klienten eller en af hans øvrige rådgivere ikke træffer beslutninger eller præsterer
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      materiale eller ydelser inden for de aftalte  tidsfrister,  
· c) såfremt klientens entreprenører ikke præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte 
tidsfrister,  
· d) såfremt myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer 
materiale  
      eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister,  
· e) ved offentlige pålæg,  
· f) ved begivenheder, som rådgiveren ikke er herre over, og som han ikke forudså eller burde have 
forudset.  

ad 5.2 f)  
Bestemmelsen tilsigter i en forenklet form at gengive en force majeure-regel, jf. tillige principperne i 
Købelovens § 24.  

5.3 Rådgiveren kan kun påberåbe sig bestemmelserne i pkt. 5.2 i det omfang, han ved rimelige 
dispositioner har søgt at hindre eller begrænse forsinkelsen.  

5.4 Rådgiveren skal ufortøvet skriftligt meddele klienten, når han anser sig berettiget til forlængelse 
af tidsfrister, og på forlangende godtgøre, at forsinkelsen skyldes et forhold, der berettiger til 
fristforlængelse.  

5.5 Klienten kan kræve forlængelse af tidsfrister, når ham påhvilende ydelser eller beslutninger 
forsinkes:  
· a) såfremt bygge-, sundheds-, frednings- eller lignende myndigheder ikke meddeler godkendelser, 
      beslutninger eller svar eller ikke præsterer ydelser inden for de aftalte tidsfrister,  
· b) ved offentlige pålæg fra bygge-, sundheds-, frednings- eller lignende myndigheder,  
· c) ved begivenheder i øvrigt, som klienten ikke er herre over, og som han ikke forudså eller  
      burde have forudset.  

I givet fald gælder også bestemmelserne i 5.3 og 5.4 for klienten.  

ad 5.5  
Formuleringsforskellene i 5.5 a) og b) i forhold til 5.2 d) og e) er begrundet i, at udeblivelsen af 
bevillinger eller offentlige tilskud, bevillingsnedskæringer o.lign. ikke kan give en offentlig eller 
offentligt støttet klient fristforlængelse.  

Som yderligere eksempel på offentlige myndigheder kan nævnes Arbejdstilsynet.  

5.6 Såfremt en tidsfristforlængelse er længere end to år, er rådgiveren berettiget til at anse opgaven 
for standset, jf. 7.1.3.  

Retur til indholdsfortegnelse

  

6. ANSVAR  

6.1 Ansvar for tidsfristoverskridelser  

6.1.1 I aftalen kan fastsættes en dagbod, som rådgiveren er pligtig at betale klienten, hvis rådgiveren 
overskrider fastsatte tidsfrister uden at have krav på tidsfristforlængelse, jf. 5.2. Erstatningskrav for 
forsinkelse kan ikke rejses ud over dagbodens beløb. Er dagbod ikke fastsat, er rådgiveren i de 
nævnte tilfælde ansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler om forsinkelse, jf. 6.2.2-6.2.8. 
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6.1.2 Overskrider klienten tidsfrister som i 5.1 bestemt uden at have krav på fristforlængelse efter 
5.5, er han pligtig at erstatte rådgiveren lidte tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.  

6.1.3 Er dagbod aftalt, og ønsker klienten at gøre gældende, at rådgiveren har overskredet en 
tidsfrist, er klienten pligtig skriftligt at fremsætte krav om betaling af bod med angivelse af bodens 
størrelse inden 30 dage efter det tidspunkt, hvortil løsningen eller den pågældende del af løsningen 
skulle have været præsteret. Fremsættes kravet ikke som nævnt, er klienten afskåret fra at kræve 
dagbod.  

ad 6.1.3 
Bestemmelsen tjener til at sikre rådgiveren imod, at klienten fremsætter dagbodskrav på et tidspunkt, 
hvor rådgiveren ikke længere har mulighed for at fremskaffe oplysninger, der kan støtte hans 
eventuelle påstand om, at dagbod ikke er forskyldt. Såfremt krav om dagbod er rejst og størrelsen 
angivet inden for den nævnte frist, vil dagbodsbeløbet kunne bringes i modregning over for 
rådgiverens krav på klienten under forudsætning af, at de almindelige betingelser for modregning er 
opfyldt.  

6.2 Ansvar for fejl og forsømmelser  

6.2.1 Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser 
ved opgavens løsning.  

ad 6.2.1  
Reglen er formuleret som en »retsstandard«, og det er henskudt til praksis ved voldgiftsret og 
domstole at formulere reglens detaljerede indhold. I den hidtidige Vedtægt for arkitektvirksomhed 
og i Almindelige Bestemmelser for rådgivende Ingeniørvirksomhed fremhæves:  
at rådgiveren er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, han har påtaget sig, når 
skaden skyldes hans eller hans folks mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu,  

at rådgiveren således ikke hæfter for skader, der opstår som følge af forhold, der ikke kan betragtes 
som almindeligt kendt inden for fagkredse, for hændelige skader og ej heller for fejl, begået af 
bygherren eller af andre af denne engagerede. Den teknologiske udvikling inden for bygge- og 
anlægsarbejder sammenholdt med de stadigt stigende krav til byggeriernes økonomi har i 
ansvarsmæssige henseende skabt et særligt problem omkring risikoen ved anvendelse af nye 
materialer og metoder i et forsøg på at billiggøre byggerierne. En sådan anvendelse af nye materialer 
og metoder sker primært på bygherrens risiko og kun, hvor rådgiveren i sin rådgivning om valg af 
nye materialer og metoder har handlet uforsvarligt - herunder i forbindelse med sin information af 
klienten - kan rådgiveren gøres ansvarlig for de skader, som følger af en sådan rådgivning.  

Da såvel bemærkningerne i Vedtægt for arkitektvirksomhed og i Almindelige Bestemmelser for 
rådgivende Ingeniørvirksomhed som bemærkningerne med hensyn til nye materialer følger af de 
almindelige erstatningsretslige regler, er der ikke i teksten medtaget særlige bemærkninger herom.  

6.2.2 Der kan træffes aftale imellem klienten og rådgiveren om størrelsen af rådgiverens ansvar og 
om rådgiveransvarets forsikringsdækning.  

ad 6.2.2  
Med den uensartethed, som karakteriserer bygge- og anlægsopgaver, er det fundet rigtigt at overlade 
det til forhandling i den konkrete sag at bedømme størrelsen af en mulig ansvarsbegrænsning samt 
indhold og omfang af forsikringsdækningen af rådgiveransvaret. Er der ikke indgået aftale mellem 
klienten og rådgiveren om størrelsen af rådgiverens ansvar, er dette reguleret af erstatningsrettens 
almindelige regler, jf. 6.2.1.  

6.2.3.1 Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den rådgivningsopgave, som fejlen 
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eller forsømmelsen vedrører. Ved rådgivning i forbindelse med udførelsen af bygninger og anlæg 
ophører rådgiveransvaret dog 5 år efter afleveringen af den bygning eller det anlæg, fejlen eller 
forsømmelsen vedrører.  

ad 6.2.3.1  
Bestemmelsen omfatter primært skjulte fejl, idet synlige fejl er dækket af reklamationsreglen i pkt. 
6.2.3.2.  

Ved begrebet aflevering sigtes til de i Almindelige Bestemmelser for Arbejder og Leverancer 
indeholdte regler for aflevering af byggerier og anlæg.  

Forældelse afbrydes ved simpelt påkrav, jf. princippet i Købelovens § 54. I tilfælde af, at rådgiveren 
har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, gælder dansk rets almindelige regler om forældelse af 
ansvar.  

6.2.3.2 Klienten mister retten til at gøre ansvar gældende imod rådgiveren, såfremt klienten ikke 
skriftligt reklamerer over for rådgiveren, så snart klienten er eller burde være blevet opmærksom på 
tilstedeværelsen af rådgiverens mulige erstatningsansvar.  

ad 6.2.3.2  
Denne reklamationsregel svarer til bestemmelsen i Købelovens § 52 og i Almindelige Betingelser for 
Arbejder og Leverancer § 22, stk. 4.  

6.2.4 Rådgiveren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.  

6.2.5 Er foruden rådgiveren en eller flere andre ansvarlige over for klienten for et tab i forbindelse 
med et bygge- eller anlægsarbejde eller forberedelsen hertil, da hæfter rådgiveren kun for så stor en 
del af klientens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af rådgiveren.  

ad 6.2.5  
Bestemmelsen indfører i tilfælde af, at flere er ansvarlige, et prorata-ansvar i modsætning til dansk 
rets almindelige regel om solidarisk hæftelse for skadelidtes tab (med efterfølgende regres mellem 
skadevolderne).  
 
Bestemmelsen er ikke anvendelig på de enkelte rådgivere i et totalrådgivningsforhold, jf. 6.2.8.  

6.2.6.1 Har rådgiveren på klientens vegne påtaget sig at udøve tilsyn med, at aftalte ydelser er 
kontraktmæssige, er han kun ansvarlig for det tab, klienten måtte lide ved, at rådgiveren ikke rettidigt 
har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. Rådgiverens ansvar er - medmindre andet er aftalt - 
begrænset til et beløb på 2,5 mio kroner.  

ad 6.2.6.1  
Bestemmelsen er udtryk for, at rådgiveren for tilsynsfejl alene er subsidiært ansvarlig i forhold til en 
forudsat primært ansvarlig entreprenør, og for at tilsynsansvaret er beløbsbegrænset.  

6.2.6.2 Ved eftersyn af bygninger er ansvaret - med mindre andet er aftalt - begrænset til et beløb på 
2,5 mio kroner.  

ad 6.2.6.2  
Bestemmelsen omfatter fx førsyn, ejerskiftesyn, varmesyn, 5-års eftersyn og tilsvarende 
eftersynsopgaver.  

6.2.7 Ansvar imod rådgiverens medarbejdere kan ikke gøres gældende i videre omfang, end det kan 
gøres gældende imod rådgiveren.  
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ad 6.2.7  
Bestemmelsen skal sikre rådgiverens medarbejdere, som efter dansk rets almindelige regler er 
personligt ansvarlige for fejl, som de begår, mod at blive ansvarlige på de områder, hvor rådgiveren i 
disse »Almindelige bestemmelser«, som er et særligt aftaledokument mellem han og klienten, i 
forskellig henseende har begrænset sit ansvar.  

6.2.8 Udøves totalrådgivning af en gruppe, jf. 2.2.2, hæfter gruppens medlemmer over for klienten 
solidarisk for opgavens løsning og optræder over for klienten som én rådgiver. Gruppen udpeger en 
leder, som optræder på gruppens vegne i forhold til klienten.  

ad 6.2.8 
Bestemmelsen fastslår, at i de tilfælde, hvor totalrådgivning udøves af flere rådgivere, hæfter disse 
alle fuldt ud for opgavens løsning. Den solidariske hæftelse vedrører såvel naturalopfyldelse af 
rådgivningsaftalen som ansvaret for fejl og forsømmelser og eventuelt ansvar for overskridelse af 
tidsfrister, alt dog i overensstemmelse med reglerne i afsnit 6. I de tilfælde, hvor totalrådgivning 
udøves af én rådgiver, er denne ansvarlig for de rådgivningsfirmaer, han eventuelt måtte inddrage i 
arbejdet.  

Retur til indholdsfortegnelse

7. UDSKYDELSE OG STANDSNING AF OPGAVER  

7.1 Udskydelse af opgaver  

7.1.1 Udskydes løsningen af en opgave, efter at løsningen af opgaven er påbegyndt, uden at 
udskydelsen skyldes rådgiverens forhold, er rådgiveren berettiget til - foruden honorar for det indtil 
udskydelsen udførte arbejde - at kræve de udgifter dækket, som han får i anledning af, at opgaven 
udskydes, herunder løn til overflødiggjort arbejdskraft og leje af overflødiggjorte lokaler. 
Rådgiveren er pligtig at søge disse udgifter begrænset mest muligt.  

ad 7.1.1  
Det er en betingelse, at rådgiveren har lidt et tab, og bevisbyrden herfor påhviler rådgiveren. 
Lønudgifter omfatter både løn til medarbejdere og indehavere.  

7.1.2 Genoptages en opgave, som har været udskudt, er rådgiveren berettiget til at kræve honorar for 
det merarbejde, som er forbundet med opgavens genoptagelse.  

ad 7.1.2  
Det påhviler rådgiveren at godtgøre, at der foreligger merarbejde.  

7.1.3 Stilles løsningen af en opgave i bero i mere end to år, er rådgiveren berettiget til at anse 
opgaven for standset.  

7.2 Standsning af opgaver  

7.2.1 Standses en påbegyndt opgave, har rådgiveren krav på dækning af udgifter som bestemt i pkt. 
7.1.1.  

Standses en opgave, efter at projekteringen er påbegyndt, har rådgiveren tillige krav på en rimelig 
godtgørelse for klientens anvendelse af det af rådgiveren udarbejdede materiale eller dele deraf, jf. 
7.2.3.  

ad 7.2.1  
I relation til 7.2, anses projektering for påbegyndt, når rådgiveren er anmodet om at fortsætte 
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opgavens løsning efter godkendt projektforslag.  

7.2.2 Standses en opgave, før projekteringen er påbegyndt, er klienten berettiget til for sagens 
fortsættelse at anvende analyser og beregninger og andet materiale, hvori forudsætninger for 
opgavens løsning indeholdes.  

7.2.3 Standses en opgave, efter at projekteringen er påbegyndt, er klienten berettiget til for den 
påbegyndte sag at anvende det af rådgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf.  

ad 7.2.3 
Det er en forudsætning, at klienten har opfyldt de ham i henhold til 7.2.1 påhvilende økonomiske 
forpligtelser. Betaling for  
anvendelsen fastlægges ved aftale mellem klient og rådgiver.  

7.2.4 I tilfælde, hvor klienten, jf. 7.2.2 og 7.2.3, fortsat ønsker at gøre brug af det af rådgiveren 
udarbejdede materiale, er denne berettiget til at kræve, at hans navn ikke må benyttes i forbindelse 
med materialets fortsatte anvendelse.  

7.2.5 Standses en opgave, før projekteringen er afsluttet, og ønsker klienten fortsat at gøre brug af 
det af rådgiveren udarbejdede materiale, er denne ikke ansvarlig for materialets fortsatte brug, uanset 
eventuelle fejl eller mangler i det før opgavens standsning udarbejdede materiale.  

7.2.6 Uanset det i 7.2.3 fastsatte er klienten ikke berettiget til at lade det før standsningen 
udarbejdede materiale anvende som grundlag for en produktion med salg for øje. Dette gælder også i 
tilfælde, hvor rådgiverens bistand, jf. 4.1, omfatter udviklingen af produkter med produktion og salg 
for øje.  

Retur til indholdsfortegnelse

8. MISLIGHOLDELSE  

8.1 Gør rådgiveren sig skyldig i væsentlig misligholdelse af aftalen med klienten, eller gør han sig 
skyldig i en sådan adfærd, at han ikke billigvis kan fordre at fortsætte som rådgiver for klienten, er 
denne berettiget til straks at ophæve rådgivningsaftalen.  

ad 8.1  
Som eksempler kan nævnes:  

Groft brud på tillidsforholdet, jf. 1.1.1. Rådgiverens konkurs eller anden alvorlig økonomisk 
usoliditet.  

Rådgiverens svigtende tekniske forudsætninger for opgavens gennemførelse.  

8.2 Ophæves aftalen efter 8.1, har rådgiveren kun krav på honorar for så stor en del af det før 
ophævelsen udførte arbejde, som er anvendeligt for klienten i forbindelse med den samlede opgaves 
løsning.  

8.3 Ophæves aftalen efter 8.1, har klienten krav på dækning af sit tab efter dansk rets almindelige 
regler. Desuden finder bestemmelserne i 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 og 7.2.5 anvendelse.  

8.4 Gør klienten sig skyldig i væsentlig misligholdelse af aftalen med rådgiveren, eller gør han sig i 
øvrigt skyldig i en sådan adfærd, at det ikke billigvis kan fordres, at rådgiveren fortsætter sit hverv, 
er rådgiveren berettiget til at ophæve rådgivningsaftalen. I så fald forholdes der mellem parterne som 
ved standsning af opgaver.  
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9. TVISTER  

9.0.1 Tvister mellem klienten og rådgiveren i anledning af løsningen af opgaven - jf. dog 9.0.3 - 
afgøres endeligt og bindende af den i Almindelige Bestemmelser for Arbejder og Leverancer (AB 
72) § 31, hjemlede voldgiftsret i overensstemmelse med de for voldgiftsretten fastsatte regler.  

ad 9.0.1  
Bestemmelsen tilsigter at gøre Byggeriets Voldgiftsret kompetent med hensyn til tvister imellem 
rådgiveren og hans klient, således at alle tvister inden for bygge- og anlægsvirksomheden henhører 
under voldgiftsrettens kompetence.  

Ifølge 9.0.3 kan rene honorartvister afgøres ved et af organisationerne etableret rets-, honorar- eller 
responsumudvalg. Denne undtagelse er indsat for at undgå at belaste voldgiftsretten med sager, der 
alene vedrører honorarberegning. Bestemmelsen i 9.0.3 fastslår, at voldgiftsretten i rene 
honorartvister mindst skal kunne fungere som appelinstans over for organisationsorganerne.  

9.0.2 Syn og skøn kan inden for det i 9.0.1 omhandlede sagsområde udmeldes i overensstemmelse 
med de herfor i Almindelige Bestemmelser for Arbejder og Leverancer (AB 72) § 30, indeholdte 
regler til konstatering af omfanget og beskaffenheden af det af rådgiveren faktisk udførte arbejde 
eller dele heraf.  

9.0.3 Såfremt der i en rådgivningsaftale, jf. 2.1, 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 af såvel klient som rådgiver indbringes for 
voldgiftsretten som appelinstans.  

Såfremt rådgiverens honorar er gjort gældende som modkrav over for et af klienten fremsat 
erstatningskrav for forsinkelser, fejl eller mangler ved løsningen af opgaven, kan honorartvister alene 
behandles ved voldgiftsretten.  

Retur til indholdsfortegnelse
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Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92

Forord

Generelle Bestemmelser for Rådgivning ( GBR 92) er udarbejdet af Foreningen af
Rådgivende Ingeniører (F.R.I) til brug for indgåelse af rådgivningsaftaler, der ikke på en
hensigtsmæssig måde dækkes af ABR 89.

GBR 92 regulerer forholdet mellem klienten og rådgiveren og fastlægger de principper,
som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en rådgivningsopgave.

GBR 92 og ABR 89 baserer sig på samme aftaleretslige principper med hensyn til
gennemførelse af rådgivningsopgaver, men en række byggetekniske terminologier, der
skyldes, at ABR 89 er rettet mod bygge- og anlægsområdet, indgår ikke i GBR 92. GBR
92 retter sig derfor mod opgaver uden for dette område.

I GBR 92 beskrives først forhold vedrørende rådgiverens og klientens virke. Herefter
ydelser og honorering, derpå ophavsret, ansvar og forsikring, og endelig beskrives forhold
i forbindelse med udskydelse, standsning og tvister.

Til bestemmelserne er knyttet en aftaleformular.
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Generelle Bestemmelser for rådgivning, GBR 92

Indholdsfortegnelse

FORORD

1.� RÅDGIVERENS OG KLIENTENS VIRKE
1.1.� Reglerne og parterne
1.2.� Habilitet
1.3.� Hemmeligholdelse
1.4.� Kontaktpersoner
1.5.� Underrådgivere

2.� YDELSER OG HONORERING
2.1.� Rådgiverens og klientens ydelser
2.2.� Honorar og udlæg
2.3.� Betaling

3.� OPHAVSRET, ANSVAR OG FORSIKRING
3.1.� Ophavsret
3.2.� Rådgiverens ansvar og forsikring

4.� UDSKYDELSE OG STANDSNING AF OPGAVEN, TVISTER
4.1.� Udskydelse af opgaven
4.2.� Standsning af opgaven
4.3.� Tvister

Aftaleformular
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Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92

1.� RÅDGIVERENS OG KLIENTENS VIRKE

1.1.� Reglerne og parterne

1.1.1. Nærværende Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92, er
gældende i retsforholdet mellem rådgiveren og klienten, hvor ikke andet
følger udtrykkeligt af parternes aftale. Fravigelse af bestemmelserne skal
være skriftlig og tydelig for at have gyldighed.

1.1.2. I bestemmelserne forstås ved ”rådgiveren” den, der påtager sig løsning af
en given opgave i henhold til bestemmelserne, og ved klienten” forstås
den, der antager rådgiveren til løsning af opgaven.

1.2.� Habilitet

1.2.1. Såfremt rådgiveren står i et sådant forretnings-, familie- eller lignende
forhold til en anden part, der er involveret i opgaven, at der vil kunne
rejses tvivl om rådgiverens virke som klientens tillidsmand, skal han straks
meddele klienten dette skriftligt.

1.2.2. Rådgiveren modtager vedrørende  opgaven alene sit honorar fra klienten.
Rabatter og provisioner m.v. skal således alene komme klienten til gode.

1.2.3. Har rådgiveren licens- eller lignende ret over løsgenstande, der påtænkes
anvendt i forbindelse med løsningen af opgaven, er rådgiveren forpligtet til
at oplyse klienten herom.

1.3.� Hemmeligholdelse

1.3.1. Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger modtaget i
forbindelse med opgavens løsning fortroligt.

1.4.� Kontaktpersoner

1.4.1. De af parterne udpegede personer kan med bindene virkning for parterne
træffe alle afgørelser vedrørende opgaven.

1.5.� Underrådgivere

1.5.1. Rådgiveren kan anvende underrådgivere, hvor dette er sædvanligt, eller
hvor bistanden er af mindre væsentlig betydning.

2.� YDELSER OG HONORERING

2.1.� Rådgiverens og klientens ydelser
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2.1.1. Rådgiveren præsterer de ydelser, der er beskrevet i den individuelle aftale,
inden for de angivne tidsrammer.

2.1.2. Klienten stiller det materiale/de ydelser, der er beskrevet i den individuelle
aftale, til rådighed for rådgiveren inden for de der angivne tidsrammer.

2.2.� Honorar og udlæg

2.2.1. Rådgiverens honorar for opgavens løsning er angivet i den enkelte aftale.

2.2.2. Alle beløbsangivelser er ekskl. Moms, med mindre andet udtrykkeligt
anføres.

2.2.3. Rådgiverens honorar omfatter ikke udlæg. Som udlæg betragtes altid
kørsel, rejseomkostninger, ophold, reproduktion af tegninger o.l.
Yderligere udlæg kan være specificeret i den individuelle aftale.

2.3.� Betaling

2.3.1. Rådgiveren er berettiget til at kræve honoraret for de præsterede ydelser
samt refusion af afholdte udlæg betalt à conto månedsvis bagud.

2.3.2. Rådgiverens acontobegæring skal honoreres senest 20 dage efter dennes
modtagelse hos klienten (forfaldsdagen). I modsat fald betales renter fra
dagen for acontobegæringens modtagelse med rentelovens sats. Det
samme gælder for rådgiverens slutregning.

3.� OPHAVSRET, ANSVAR OG FORSIKRING

3.1.� Ophavsret

3.1.1. Klienten er i det omfang, det er aftalt eller forudsat i aftalen, berettiget til at
anvende det materiale, der er udarbejdet for opgavens løsning.
Rådgiveren har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det materiale,
han har udarbejdet.

3.1.2. Offentliggørelsen af det materiale, rådgiveren har udarbejdet i forbindelse
med opgavens løsning, må kun ske med rådgiverens forudgående
skriftlige tilladelse og i øvrigt på betingelse af, at rådgiverens navn angives
tydeligt.

3.2.� Rådgiverens ansvar og forsikring

3.2.1. Rådgiveren er i en periode på 5 år, at regne fra rådgivningsopgavens
afslutning, ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl
og forsømmelser med nedennævnte modifikationer.

3.2.2. Rådgiveren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

3.2.3. Pådrager rådgiveren sig et ansvar over for klienten sammen med andre,
hæfter rådgiveren kun for så stor en del af klientens tab, som svarer til den
del af den samlede skyld, der er udvist af rådgiveren.
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3.2.4. I den individuelle aftale fastlægges bestemmelser om beløbsmæssig
begrænsning af rådgiverens ansvar samt om ansvarets
forsikringsdækning.

4.� YDSKYDELSE OG STANDSNING AF OPGAVEN, TVISTER

4.1.� Udskydelse af opgaven

4.1.1. Klienten kan til enhver tid udskyde opgavens løsning. I så fald skal
rådgiveren honoreres for det arbejde, der er udført frem til udskydelsen.
Derudover kan rådgiveren kræve de udgifter dækket, som han får i
anledning af opgavens udskydelse, f.eks. udgifter til overflødiggjort
kapacitet (arbejdskraft, lokaler, løsøre m.v.) som ikke kan afværges.

4.1.2. Rådgiveren kan eventuelt kræve merarbejde forbundet med opgavens
genoptagelse honoreret.

4.2.� Standsning af opgaven

4.2.1. Klienten kan til enhver tid standse opgavens løsning. I så fald skal
rådgiveren honoreres for det arbejde, der er udført frem til standsningen.
Derudover kan rådgiveren kræve de udgifter dækket, som han får i
anledning af opgavens standsning, f.eks. udgifter til overflødiggjort
kapacitet (arbejdskraft, lokaler, løsøre m.v.) som ikke kan afværges.

4.2.2. Klienten kan inden for rammerne af 3.1 anvende det materiale, der indtil
opgavens standsning er udarbejdet af rådgiveren, dog aldrig som grundlag
for en produktion med salg for øje. Rådgiveren er ikke ansvarlig for
materialets fortsatte brug, og hans navn må ikke benyttes i forbindelse
med klientens anvendelse af materialet.

4.3.� Tvister

4.3.1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges
løst i mindelighed, eventuelt ved tredjemands mægling. Tvister, der ikke
kan løses i mindelighed, skal afgøres efter reglerne for behandling af
sager ved den Almindelige Voldgiftsret i Danmark.

4.3.2. Tvister, der alene vedrører størrelsen af det af rådgiveren beregnede
honorar, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres dog af Dansk
Ingeniørforenings Rets- og Responsumudvalg, hvis afgørelse kan
indbringes for den Almindelige Voldgiftsret i Danmark.

F.R.I-publ. Nr. 92/4  ISBN 87-88086-23-2
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Indhold
A. Aftalegrundlaget
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
C. Entreprisens udførelse
D. Bygherrens betalingsforpligtelse
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
F. Arbejdets aflevering
G. Mangler ved arbejdet
H. 1- og 5-års eftersyn
I. Særligt om ophævelse
J. Tvister

„Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed“ er
udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation

for:

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING

BYGGESOCIETETET

DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRIRÅDET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER

ENTREPRENØRFORENINGEN

HÅNDVÆRKSRÅDET

PRAKTISERENDE ARKITEKTERS RÅD OG FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER

AMTSRÅDSFORENINGEN OG KOMMUNERNES LANDSFORENING,

KØBENHAVNS KOMMUNE OG FREDERIKSBERG KOMMUNE

BOLIGMINISTERIET

SAMORDNINGSUDVALGET VEDR. DEN STATSLIGE EJENDOMSFORVALTNING (SEF)

(TIDLIGERE KOORDINATIONSUDVALGET VEDR. STATSBYGGERI (KVS))

TRAFIKMINISTERIET

VOLDGIFTSNÆVNET FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED
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Almindelige bestemmelser
§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på
aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed.

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« forstås som
køberen og »entreprenøren« som sælgeren. Ved
underentrepriseforhold skal »bygherren« forstås
som hovedentreprenøren og »entreprenøren« som
underentreprenøren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når
det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter
beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved
arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der
ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle
betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er
danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder,
skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges
dokumenter på et andet sprog, og der er uoverens-
stemmelse i forhold til den danske tekst, gælder
den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler

Bygherrens udbud
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at
fremkomme med tilbud.

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger,
som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette mate-
riale skal være entydigt og således udformet, at
der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tids-
plan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. §
16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses,
hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbage-
levering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering
af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand
inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerheds-
stillelsen straks frigives, uanset om den pågæl-
dende har afgivet tilbud.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering
af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille
krav om tilbudets form og kan herunder forlange,

at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af
tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister.

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som
enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt
der ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse
vil blive tillagt de enkelte enhedspriser.

Entreprenørens tilbud
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette
bindende een for alle og alle for een.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der
foruden en pris på arbejdet som helhed skal
angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på
de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt
tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i
udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal
indeholde enhedspriser, er begge dele bindende
for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til
anvendelse ved betalingsregulering på grund af
større eller mindre ydelser, end bygherren har
angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af
tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det
samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angi-
vet som hørende til entreprisen på tegninger, der
er udleveret entreprenøren som grundlag for
tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågæl-
dende entreprise.

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20
arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelses-
fristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage
fra tilbudets datering.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange
sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og
beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen
§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om
en leverance træffes ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der
skal henvises til de dokumenter, som har dannet
grundlag for aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

A. Aftalegrundlaget
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Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
m.v.
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, går transporter, der står i
forbindelse med arbejdets udførelse, forud for
andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan par-
terne ikke overføre deres forpligtelser til andre.

Entreprenørens sikkerhedsstillelse
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmateria-
let, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter
entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren.
Sikkerheden stilles i form af betryggende bank-
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på
anden, betryggende måde.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprise-
summen. Herefter skal sikkerheden svare til 10
pct. af entreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i
rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købe-
summen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3,
nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælp-
ning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden,
når manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleverings-
tidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om
afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerhe-
den, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden
skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4,
sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold
til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten
med nøje angivelse af arten og omfanget af den
påståede misligholdelse samt størrelsen af det
krævede beløb. Dette udbetales til bygherren
inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens frem-
komst, medmindre entreprenøren forinden over
for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om
beslutning specielt med henblik på, om bygher-
rens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder
reglerne i § 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets
udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt
eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav
vedrørende mangler ikke eller kun med stor
vanskelighed kan gennemføres mod entreprenø-
ren, er bygherren berettiget til at gøre kravet
gældende direkte mod entreprenørens underen-
treprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.

krav, som bygherren har i anledning af aftale-
forholdet, herunder krav vedrørende eventuelle
ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget
udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren
ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter
kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine betalingsforpligtelser over for entre-
prenøren. Sikkerheden stilles i form af betryg-
gende bank- eller sparekassegaranti, kautionsfor-
sikring eller på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af
entreprisesummen - udregnet således, at
entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal
måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets
udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af
aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for
samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede
betalte - overstiger det halve af 1 måneds
gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det skrift-
ligt og samtidigt meddeles til bygherren og garan-
ten med angivelse af størrelsen af det krævede
beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10
arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, med-
mindre bygherren forinden over for Voldgifts-
nævnet har fremsat begæring om beslutning
specielt med henblik på, om entreprenørens
udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder
reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle
de krav, som entreprenøren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventu-
elle ekstraarbejder.

Forsikring
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand-
og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyn-
delse, indtil mangler, der er påvist ved afleverin-
gen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning
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skal denne og eventuelle underentreprenører
medtages som sikrede på forsikringspolicen.
Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers
arbejde på den bygning eller det anlæg,
entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbyg-
ning skal forsikringen dække skade på arbejdet
samt på den bygning eller det anlæg, der er
genstand for om- eller tilbygning.

Arbejdsplan og afsætning
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samar-
bejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan.
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de
bestemmende hovedlinier og højder (koter),
medens al øvrig afsætning foretages af entrepre-
nøren.

Entreprenørens ydelse
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse
med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overens-
stemmelse med bygherrens eventuelle anvisnin-
ger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses
beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig
god kvalitet.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og
præstere alle fornødne biydelser til arbejdets
færdiggørelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de
pågældende genstande er leveret på byggeplad-
sen, tilhører de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal være leveret med 5 års leverandøransvar for
mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbej-
det og begrænses således, at leverandørens ansvar
ophører senest 6 år efter levering til lager eller
videresalg. Leverandøren skal endvidere have
anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk.
5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres
gældende direkte mod leverandøren, dels at
tvister vedrørende mangler ved en leverance kan
behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre
betydelig merudgift for ham eller væsentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil være besværligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen.

Projektgennemgang, dokumentation og
prøver
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet be-

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet
som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentre-
prenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for
skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets
almindelige regler. Entreprenøren skal på anmod-
ning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

C. Entreprisens udførelse
stemme, at entreprenøren skal deltage i projekt-
gennemgang. Der kan endvidere fastsættes
bestemmelser om arten og omfanget af prøver og
om den dokumentation for arbejdets udførelse, for
udførte anlæg, for anvendte materialers oprin-
delse og egenskaber og for udførte prøver, som
entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom
kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i
projektgennemgangen samt tilvejebringelse af
dokumentationen og prøverne er et led i
entreprenørens ydelse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og
ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i
sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornø-
dent mandskab til disposition ved prøvernes
udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere
prøver viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygher-
ren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald
skal entreprenøren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygher-
ren kan endvidere kræve de oplysninger, der er
nødvendige til at bedømme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under
arbejdets gang kassere ikke kontraktsmæssige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske
så hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage opryd-
ning og rømning og skal omgående fjerne kasse-
rede materialer fra byggepladsen.

Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen,
skal entreprenøren for egen regning sørge for
kontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet
kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer
materialer til entreprenørens arbejde, gælder det
samme vedrørende disse i tiden fra entreprenør-
ens modtagelse heraf og indtil arbejdets afleve-
ring.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det ud-
førte arbejde indtil afleveringen.
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Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3
indtil ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved.
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser,
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaf-
fer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse,
og afholder udgiften herved.

Ændringer i arbejdet
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets
art og omfang, når ændringen har naturlig sam-
menhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren
har ret til at udføre sådanne ændringer, medmin-
dre bygherren påviser særlige forhold, der beg-
runder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsæt-
tes skriftligt. Det samme gælder parternes eventu-
elle krav om forandringer i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der
træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændrin-
gen. Forhandlinger herom må ikke medføre
forsinkelse af arbejdets udførelse.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der
gælder enhedspriser, reguleres den aftalte
entreprisesum i overensstemmelse hermed,
medmindre der træffes anden aftale, jf. stk 2.
Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske,
inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden
for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres
ændringsarbejde som regningsarbejde, medmin-
dre andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprenøren godskrive bygherren de udgifter,
som spares eller burde have været sparet. Vedrører
formindskelsen arbejder, hvorom der gælder
enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det
omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprise-
summen formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af
arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan
udføres i overensstemmelse med den indgåede
aftale, skal entreprenøren snarest muligt under-
rette bygherren og følge dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt under-
rette bygherren, hvis der opstår forhold, som
hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det
nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller

tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredje-
mand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygher-
rens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornø-
den forlængelse af tidsfrister og mod betaling
herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at
undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysnin-
ger om foretagne undersøgelser vedrørende
grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller
andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet
ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om
hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne
forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige
under hensyntagen til grundens karakter, belig-
genhed og tidligere anvendelse, viser sig uforud-
sete forhold, som medfører offentlige påbud eller
forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller
gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan
denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til
entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke
entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at
fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entre-
prenøren lider.

Fortidsminder
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres
eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af
fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og
arbejdet skal standses i det omfang, det berører
fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande,
der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og
faste fortidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes bygge-
ledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende,
særligt udpeget af bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til
stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren
over for entreprenøren med hensyn til arbejdets
tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og
modtage meddelelser vedrørende arbejdet,
godkende eller kassere materialer eller arbejder
samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæg-
gelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i
deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprenøren for selv at føre kontrol.
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Entreprenørens arbejdsledelse
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt
eller ved en stedfortræder som repræsentant over
for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilrettelæggelse og udførelse.

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder
skal være til stede på arbejdspladsen eller skal
kunne tilkaldes.

Byggemøder
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til bygge-
møder og udarbejder mødereferater, der snarest
muligt sendes til de entreprenører, bygherren har
kontraheret med.

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin sted-
fortræder deltage i byggemøderne.

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse
af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor
arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

Betaling
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprenøren een gang hver måned ret til beta-
ling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest
15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf.
stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er
ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer for.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som
anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer
m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er
leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver
det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kon-
traktsmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens
størrelse skal svare til den krævede betaling -
inklusive moms - for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20
arbejdsdage før deres anvendelse på byggeplad-
sen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i
tilbudet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det
aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan.
Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til
hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele
deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet
angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb
entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.
Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter
m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er
præsteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes
aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling
kræves efter reglen i stk. 1.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Samvirke med andre entreprenører
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre
entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle
med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved
manglende samvirke mellem entreprenørerne
undgås.

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren.
Parternes ophold i udlandet
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for
hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og
hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis
entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal
kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat
i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens
indgåelse, skal den pågældende part opgive en
person med bopæl eller hjemsted her i landet, der
kan foretage økonomisk bindende dispositioner på
partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på
partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på
den pågældende parts vegne kan føres med
bindende virkning.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprise-
summen skal reguleres som følge af ændringer i
indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger,
materialepriser m.v., finder reguleringen sted i
forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet,
der berøres af ændringen. Reguleringen sker på
grundlag af entreprenørens dokumenterede
opgørelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenø-
ren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder
over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter
at bygherren har modtaget denne slutopgørelse,
kan entreprenøren ikke fremkomme med yderli-
gere krav - bortset fra sådanne, der er taget speci-
ficeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grund-
modningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsen-
des til bygherren senest 25 arbejdsdage efter
afleveringen - for hovedentrepriser dog senest 35
arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbej-
der - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er
fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 ar-
bejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i
stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen
fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes
opgørelsen herefter ikke til bygherren inden
udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav
på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som
regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales
senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.
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Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke
er forfaldent, skal han straks give entreprenøren
skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal
bygherren betale tilgodehavender, som parterne
er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om
bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i entreprenørens
betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse,
hvis en part begærer det.

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre
arbejdets standsning, kan bygherren for
entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en
følge af

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som
kræves af bygherren, jf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs
forsinkelse,

3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld,
og over hvilke entreprenøren ikke er herre,
f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder,
brand, strejker, lock-out eller hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
når sådant vejrlig forekommer i væsentligt
større omfang, end det er sædvanligt for den
pågældende årstid og egn, eller

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes
entreprenørens egne forhold.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen
undgået eller begrænset ved sådanne dispositio-
ner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal
på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsin-
kelse skyldes det påberåbte forhold.

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret
til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatnings-

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

entreprenørens ansatte har til gode.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenø-
ren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse
arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks
standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhand-
linger om tvangsakkord, eller bygherrens økono-
miske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at
denne må antages at være ude af stand til at
opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betin-
gelse, at bygherren ikke har stillet - eller på
entreprenørens opfordring ikke straks stiller -
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.

krav for forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygher-
rens tab efter dansk rets almindelige erstatnings-
regler.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister
ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at
bygherren eller anden entreprenør udsættes for
forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5).
Bygherren har samme ret ved ændringer som
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen
undgået eller begrænset ved sådanne dispositio-
ner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlæn-
gelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt
underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlan-
gende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse
skyldes det påberåbte forhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne
har udvist fejl eller forsømmelse, eller

2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsin-
kelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvar-
spådragende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis
årsagen til forsinkelsen kan henføres til
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1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af
nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har
lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste

Afleveringsforretningen
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse
skal entreprenøren give bygherren skriftlig med-
delelse om tidspunktet herfor (færdigmelding).
Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog
stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
når afleveringsforretning har fundet sted, med-
mindre der ved denne er påvist væsentlige mang-
ler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleverings-
forretning, når entreprenøren har givet bygherren
skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjul-
pet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleve-
ret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleve-
ringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygher-
ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan
dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne,
at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på

F. Arbejdets aflevering

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsin-
kelsesperioden eller lignende videregående tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24,
stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken
ret til erstatning eller til godtgørelse.

Mangelsbegrebet
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse
med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overens-
stemmelse med bygherrens eventuelle anvisnin-
ger efter § 15, foreligger der en mangel. Det
samme gælder, hvis entreprenøren ikke har
leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med
arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af
sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der
mangler. Dette gælder dog ikke

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg
godtgør, at kontraktsmæssige materialer ikke
findes eller ikke kan skaffes på grund af krig,
indførselsforbud eller lignende, eller

2) når bygherren har krævet anvendelse af be-
stemte materialer, og entreprenøren godtgør, at
muligheden for at fremskaffe disse i
kontraktsmæssig stand må anses for udelukket
ved forhold, som entreprenøren ved aftalens
indgåelse ikke burde have taget i betragtning.

G. Mangler ved arbejdet

forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleve-
res hver for sig.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er
nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepri-
ser særskilt, medmindre andet er aftalt eller
fremgår af omstændighederne.

Afleveringsprotokol
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et
dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres
påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle
andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning
hertil anføres entreprenørens mulige bemærknin-
ger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er
afleveret, skal fremgå af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved
afleveringsforretningen, kan denne gennemføres
uden den pågældende parts medvirken. Den
mødte part skal snarest muligt give den anden
part skriftlig underretning om afleverings-
forretningens gennemførelse og om indholdet af
afleveringsprotokollen.

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest
muligt underrette bygherren om opståede eller
mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egen-
skaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på
dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.

Mangler påvist ved afleveringen
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe
mangler, der påvises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde
fastsættes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, når
manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen
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nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget
entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning
har fundet sted - mener, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler,
der stadig påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke
straks de påviste mangler, har bygherren ret til at
lade dem udbedre for entreprenørens regning
eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Mangler påvist efter afleveringen
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises
efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde være opdaget. Dette
gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig
skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde
fastsættes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, når
manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel
kan udskydes til foretagelse sammen med af-
hjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved
1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forvær-
res derved, og at udskydelsen ikke medfører
ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet
af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påbe-
råbte mangler, har bygherren ret til at lade dem
udbedre for entreprenørens regning eller kræve
afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for
entreprenørens regning, når afhjælpning er
uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til
umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme
gælder, når bygherren har grund til at antage, at
entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette
måde eller uden ufornødent ophold.

Bortfald af entreprenørens
afhjælpningspligt m.v.
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygher-
rens adgang til at foretage udbedring for entrep-
renørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis
afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt
store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der
tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen
opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde
retten til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i
entreprisesummen
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som
anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i
stedet for at lade manglerne udbedre for entrep-
renørens regning - kræve et afslag i entreprise-
summen. Bygherren har endvidere ret til afslag i
entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig,
samt i tilfældene nævnt i § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det beløb, det ville have kostet at afhjælpe mang-
lerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller
er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter,
fastsættes afslaget efter bygherrens valg skøns-
mæssigt eller på en af følgende måder:

1) enten som forskellen mellem den aftalte
entreprisesum og den entreprisesum, der måtte
antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået
aftale om arbejdet i den foreliggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes
værdi uden mangler og arbejdets værdi i den
foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve
entrepriseaftalen som følge af mangler gælder
reglerne i § 40.

Entreprenørens ansvar for følgeskader
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra
entreprenørens side, eller hvis manglerne angår
egenskaber, som ifølge aftalen må anses for til-
sikret.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Mangelsansvarets ophør
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i til-
slutning hertil skal bygherrens krav mod entrepre-
nøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år
efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt
kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.
Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908
om forældelse af visse fordringer finder ikke
anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af
arbejdet, for hvilke det gælder,

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i
længere tid,

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra
entreprenørens side.
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Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er
nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter
dansk rets almindelige regler, medmindre andet
er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsans-
varet herefter ophører efter dansk rets alminde-
lige regler, skal følgende gælde:

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerhe-
den ændres til, at sikkerheden ophører.

1-års eftersyn
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted
senest et år efter afleveringen.

5-års eftersyn
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en af-
sluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en perio-
de på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i
stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til
eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske
med mindst 10 arbejdsdages varsel.

H. 1- og 5-års eftersyn

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem-
melsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. §
32, stk. 1, ændres til 1 år.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder
ikke anvendelse.

I. Særligt om ophævelse

Fælles regler for eftersyn
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk.
1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst
15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 - arbejds-
dages varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et
dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres på-
beråbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil
anføres entreprenørens mulige bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved
eftersynet, kan dette gennemføres uden den
pågældende parts medvirken. Den mødte part
skal snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om eftersynets gennemførelse og
om indholdet af eftersynsprotokollen.

Bygherrens hæveret
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse -
foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenør-
ens side med hensyn til arbejdets udførelse, og
forsinkelsen medfører betydelige ulemper for
bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt forelig-
ger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af
afgørende betydning for bygherren, medmindre
dennes interesser er tilstrækkeligt til- godeset på
anden måde, f.eks. gennem adgangen til at
standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed,
eller

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet,
at bygherren har grund til at antage, at entrepre-
nøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet
uden væsentlige mangler.

Entreprenørens hæveret
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til
bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve

entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24,
stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige
bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skrift-
ligt påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen,
hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig
forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende
betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke
hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstræk-
keligt tilgodeset gennem adgangen til at standse
arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m.v.
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part
straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i
medfør af konkurslovens regler, skal boet efter
forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage
give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhand-



12

ling om tvangsakkord, eller partens økonomiske
forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten
må antages at være ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af,
at parten ikke har stillet - eller på den anden parts
opfordring ikke straks stiller - betryggende sikker-
hed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan
den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette
kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten
inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et
påkrav fra den anden part dokumenterer, at
betingelserne for selskabets opløsning ikke er til
stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikker-
hed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

En parts død
§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfra-
gåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og
2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i
stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at
indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det
samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i
uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at
der enten er eller bliver stillet betryggende sikker-
hed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelses-
retten tillige betinget af, at der udpeges en leder
af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte
berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en
sådan særlig karakter, at det som følge af
entreprenørens død ikke kan forventes behørigt
færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

Fælles regler om ophævelse
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part,
der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkal-
des til en registreringsforretning (stadeforretning),
der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre
andet aftales, afholdes registreringsforretning dog
tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens
fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der
udfærdiges et dokument (registreringsprotokol),
der beskriver omfang og kvalitet af det udførte
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne,
medmindre registreringen foretages af en syns- og
skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er
repræsenteret ved registreringsforretningen, kan
denne gennemføres uden den pågældende parts
medvirken. Den mødte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underretning om
registreringens gennemførelse og om
registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprenørens materialer og materiel, som
befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab.
Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk
rets almindelige regler.

Syn og skøn
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser
mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling
ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring
herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være
ledsaget af

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører,
samt disse parters adresse og telefonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redegørelse for sagen, og som indeholder de
spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring
ønskes (skønstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske
kvalifikationer hos skønsmanden og

J. Tvister
5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et

særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een skøns-
mand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er
anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under
ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd.
Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til
parternes ønske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan
kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der
er anledning dertil. Hvis begæring om voldgifts-
behandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager
Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer
om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn
ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om
skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved,
herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af
Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf
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indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og
dens nødvendighed i betragtning ved fastsættel-
sen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsæt-
ter i så fald skønsmandens honorar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser
gælder i forholdet mellem bygherren og flere
parter (entreprenører, leverandører), gælder
bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes
forhold mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed
m.v.
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet
udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7,
stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i tilfælde af
parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter
bestemme, at beslutningen skal træffes af flere
sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger
m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen
fremsendes samtidig til den anden part i
entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for
modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige
kan - hvor der er særlig anledning dertil - give
parterne adgang til at fremkomme med yderligere
et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den
sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen
træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15
arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang
udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem
der skal betale udgifterne, herunder den sagkyn-
diges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrel-
sen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at
udbetaling til private bygherrer og til entreprenø-
rer betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige
træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art
og omfang og om betingelserne for dens udbeta-
ling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af
bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyn-
dige i særlige tilfælde endvidere henvise entrepre-
nøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med
indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbe-
taling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået
skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig
beslutning gælder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Voldgift
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgifts-
retten for bygge- og anlægsvirksomhed, Køben-
havn, hvis afgørelser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indle-
vering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører,
samt disse parters adresse og telefonnummer,

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af
de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes,
og

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser,
som klageren agter at påberåbe sig.
Dokumenterne skal være vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 -
dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium,
udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyn-
dige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af
Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsi-
diets formand kan bestemme, at en af supplean-
terne i dette skal fungere som voldgiftsrettens
formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten
med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller
dets suppleanter. De dermed forbundne merudgif-
ter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens
afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger.
Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en
følge af rettens supplering, skal udredes af den
part, der har rejst krav herom, når retten skønner,
at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at frem-
sætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsret-
ten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne
gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet
for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder
lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser
gælder i forholdet mellem bygherren og flere
parter (entreprenører, leverandører), gælder
bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes
forhold mellem de pågældende parter.
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Almindelige Betingelser for Totalentreprise 
ABT 93
__________
Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993

“Almindelige Betingelser for Totalentreprise” er udfær-
diget efter indstilling af et udvalg, nedsat af 
Boligministeriet, med repræsentation for: 

Boligselskabernes landsforening
Byggefagenes kooperative landssammenslutning
Byggesocietetet
Dansk industri (tidligere industrirådet) og det danske 
handelskammer
Entreprenørforeningen
Håndværksrådet
Praktiserende arkitekters råd og foreningen af rådgiven-
de ingeniører
Amtsrådsforeningen og kommunernes landsforening, 
Københavns kommune og Frederiksberg kommune
Boligministeriet
Samordningsudvalget vedr. den statslige ejendomsfor-
valtning (SEF) (tidligere koordinationsudvalget vedr. 
statsbyggeri (KVS)) 
Trafi kministeriet
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Indhold:
A.     Aftalegrundlaget
B.     Sikkerhedsstillelse og forsikring 
C.     Entreprisens udførelse
D.     Bygherrens betalingsforpligtelse
E.     Tidsfristforlængelse og forsinkelse
F.      Arbejdets afl evering
G.     Mangler ved arbejdet
H.     1- og 5-års eftersyn
I.      Særligt om ophævelse
J.      Tvister

A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser
§ 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise fi nder 
anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor bygge- og 
anlægsvirksomhed. 
Stk. 2.  Ved “totalentreprise” forstås i disse betingelser 

en entreprise, der omfatter den væsentligste del 
af projekteringen og de fl este øvrige ydelser ved 
byggeriet eller anlægget.

Stk. 3.  Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det 
tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punk-
ter fravigelse skal ske. 

Stk. 4.  Medmindre andet er angivet, indbefatter be-

løbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). 
Stk. 5.  Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejds-

dage alle mandage til og med fredage, der ikke 
er helligdage. 

Stk. 6.  Alle dokumenter affattes på dansk, og alle be-
tegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er 
danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, 
skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges 
dokumenter på et andet sprog, og der er uover-
ensstemmelse i forhold til den danske tekst, 
gælder den danske tekst. 

Stk. 7.  Retsforholdet skal i det hele behandles efter 
dansk rets regler. 

Stk. 8.  Ved “arbejdet” forstås i disse betingelser også 
projektet, og ved “underentreprenører” også 
rådgivende teknikere antaget af entreprenøren. 

Bygherrens udbud
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at frem-
komme med tilbud. 
Stk. 2.  Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, 

som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette mate-
riale skal være entydigt og således udformet, at 
der er klarhed over ydelsernes omfang og ind-
hold. Bygherren påser, at oplysninger og krav ik-
ke er i strid med lovgivningen, andre offentlige 
forskrifter, servitutter og andre lignende rettighe-
der over ejendommen. 

Stk. 3.  Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der 
kan fastsættes en frist for tilvejebringelse af nød-
vendige tilladelser fra myndighederne, jf. § 24, 
stk. 1, nr. 6 

Stk. 4.  Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om 
eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 
16. 

Stk. 5.  Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold 
bygherren tillægger betydning ved bedømmelsen 
af tilbudene. Nedsættes et bedømmelsesudvalg, 
skal dets sammensætning angives. 

Stk. 6.  Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af 
det vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. 
Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende 
umiddelbart efter bedømmelsen. Det vederlag, 
der tilfalder den tilbudsgiver, der får entreprisen, 
fradrages i entreprisesummen ved første udbeta-
ling. 

Entreprenørens tilbud
§ 3. Når fl ere i forening giver tilbud, er dette bindende 
én for alle og alle for én. 
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Stk. 2.  Vedståelsesfristen for tilbud i konkurrence er 40 
arbejdsdage fra tilbudenes åbning. 
Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 40 
arbejdsdage fra tilbudets datering. 

Stk. 3.  Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit til-
bud samt sine tegninger, beregninger og beskri-
velser tilbageleveret. 

Stk. 4.  Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af 
lovbestemmelser, bygningsreglementet, normer 
eller andre alment gældende forskrifter, er om-
fattet af tilbudet. 

Stk. 5.  Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilveje-
bringelse af nødvendige tilladelser fra myndig-
hederne, jf. § 2, stk. 3, kan entreprenøren fast-
sætte sådan frist i tilbudet, jf. § 24, stk. 1, nr. 6. 

Stk. 6.  Udgifter i forbindelse med overholdelse af pri-
vatretlige rettigheder er medregnet i tilbudet, i 
det omfang disse fyldestgørende fremgår af ud-
budsmaterialet. 

Stk. 7.  Tilbudssummen indeholder betaling for bygher-
rens anvendelse af tilbudsprojektet til entrepri-
sens gennemførelse og den yderligere projekte-
ring, der er nødvendig herfor. I øvrigt har til-
budsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder 
til projektet. 

Stk. 8.  Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives 
tilbudene i lukkede kuverter, der åbnes på et 
forud fastsat tidspunkt. Hvis tilbudssummen er 
forlangt indgivet i særskilte kuverter, fastsættes 
forud også et tidspunkt for åbning af disse. De 
bydende er berettiget til at være til stede ved 
åbningen af tilbud og priskuverter og til at blive 
gjort bekendt med tilbudssummerne. 

Stk. 9.  Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af 
de indkomne tilbud - herunder eventuel teknisk 
afklaring - og inden indledning af kontraktsfor-
handlinger orienteres de bydende skriftligt om, 
hvilken entreprenørs tilbud, bygherren fi nder 
fordelagtigst. 

Entrepriseaftalen
§ 4. Aftale om udførelse af en totalentreprise træffes ved 
skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt 
dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har 
dannet grundlag for aftalen. 
Stk. 2.  Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. 

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold 
til aftalen. 
Stk. 2.  Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i hen-

hold til aftalen, går transporter, der står i forbin-
delse med arbejdets udførelse, forud for andre 
transporter. 

Stk. 3.  Uden den anden parts samtykke kan parterne ik-
ke overføre deres forpligtelser til andre. 

Stk. 4.  Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse 

til andre i det omfang, det er sædvanligt eller 
naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. 

Stk. 5.  Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrø-
rende mangler ikke eller kun med stor vanskelig-
hed kan gennemføres mod entreprenøren, er 
bygherren berettiget til at gøre kravet gældende 
direkte mod entreprenørens underentreprenører 
og leverandører, jf. § 10, stk. 4. 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Entreprenørens sikkerhedsstillelse
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, 
skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepri-
seaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af si-
ne forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i 
form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kau-
tionsforsikring eller på anden betryggende måde. 
Stk. 2.  Indtil afl evering har fundet sted, skal den stillede 

sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. 
Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af en-
treprisesummen. 

Stk. 3.  Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 
til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afl eve-
ringstidspunktet, medmindre bygherren forinden 
skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af 
mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 

Stk. 4.  Sikkerheden ophører 5 år efter afl everingstids-
punktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om 
afhjælpning af mangler. I såfald ophører sikker-
heden, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 5.  Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske 
ved afsnitsvis afl evering. 

Stk. 6.  Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til 
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og sam-
tidigt meddeles til entreprenøren og garanten 
med nøje angivelse af arten og omfanget af den 
påståede misligholdelse samt størrelsen af det 
krævede beløb. Dette udbetales til bygherren in-
den 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, 
medmindre entreprenøren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om be-
slutning specielt med henblik på, om bygherrens 
udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder 
reglerne i § 46. 

Stk. 7.  Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, 
herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbej-
der og tilbagebetaling af for meget udbetalt en-
treprisesum. 

Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved 
private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets 
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fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine beta-
lingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden 
stilles i form af betryggende bank- eller sparekassega-
ranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende 
måde. 
Stk. 2.  Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennem-

snitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprise-
summen - udregnet således, at entreprisesum-
men fordeles ligeligt på det antal måneder, som i 
aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. 
Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med 
ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerhe-
den forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstra-
arbejder - bortset fra de allerede betalte - over-
stiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling 
ifølge den oprindelige aftale. 

Stk. 3.  Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold 
til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 
samtidigt meddeles til bygherren og garanten 
med angivelse af størrelsen af det krævede be-
løb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 
arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, med-
mindre bygherren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om be-
slutning specielt med henblik på, om entrepre-
nørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald 
gælder reglerne i § 46. 

Stk. 4.  Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de 
krav, som entreprenøren har i anledning af afta-
leforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle 
ekstraarbejder. 

Forsikring
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og 
stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil 
mangler, der er påvist ved afl everingen, er afhjulpet. På 
entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle 
underentreprenører medtages som sikrede på forsik-
ringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entre-
prenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, en-
trepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 
forsikringen dække skade på arbejdet samt på den byg-
ning eller det anlæg, der er genstand for om- eller til-
bygning. 
Stk. 2.  Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som 

selvforsikrer.
Stk. 3.  Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 

skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, 
for hvilke der er ansvar efter dansk rets alminde-
lige regler. Entreprenøren skal på anmodning do-
kumentere, at forsikringen er i kraft. 

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE

Arbejdsplan og afsætning
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med 
bygherren udarbejde en arbejdsplan. 

Stk. 2.  Entreprenøren foretager alle afsætninger, med-
mindre andet er aftalt. 

Entreprenørens ydelse
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med af-
talen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med 
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer 
skal for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være 
af sædvanlig god kvalitet. 
Stk. 2.  Entreprenøren skal levere alle materialer og præ-

stere alle fornødne biydelser til arbejdets færdig-
gørelse. 

Stk. 3.  Materialer og andre leverancer, som er bestemt til 
indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenø-
ren uden ejendomsforbehold. Når de pågælden-
de genstande er leveret på byggepladsen, tilhører 
de bygherren. 

Stk. 4.  Materialer og andre leverancer til arbejdet skal 
være leveret med 5 års leverandøransvar for 
mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. 
Ansvarsperioden regnes fra afl everingen af arbej-
det og begrænses således, at leverandørens an-
svar ophører senest 6 år efter levering til lager 
eller videresalg. Leverandøren skal endvidere ha-
ve anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, 
stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres 
gældende direkte mod leverandøren, dels at tvi-
ster vedrørende mangler ved en leverance kan 
behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og an-
lægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende 
teknikere antaget af entreprenøren, jf. § 1, stk. 8. 

Stk. 5.  Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem-
melsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig 
merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af 
arbejdet, eller det ved mindre omfattende leve-
rancer vil være besværligt at kontrollere overhol-
delsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væ-
sentlige leverancer have meddelelse om undla-
delsen. 

Projektgennemgang, dokumentation og prøver
§ 11. Projektgennemgang foretages, såfremt en af par-
terne ønsker det. I entrepriseaftalen kan fastsættes be-
stemmelser om arten og omfanget af prøver og om den 
dokumentation forarbejdets udførelse, for udførte an-
læg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber 
og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. 
Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. 
Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse 
af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenø-
rens ydelse. 
Stk. 2.  Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved 

afl everingen forlange yderligere prøver. Også i 
sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornø-
dent mandskab til disposition ved prøvernes ud-
tagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prø-
ver viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygherren 
betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald 
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skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. 
Stk. 3.  Entreprenøren skal give bygherren og dennes til-

syn adgang til de arbejdspladser og produktions-
steder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan 
endvidere kræve de oplysninger, der er nødven-
dige til at bedømme ydelsen. 

Stk. 4.  Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets 
gang kassere ikke kontraktsmæssige arbejder el-
ler materialer. Denne kassation skal ske så hur-
tigt som muligt. 

Stk. 5.  Entreprenøren skal løbende foretage oprydning 
og rømning og skal omgående fjerne kasserede 
materialer fra byggepladsen. 

Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommet arbejdet el-
ler dele af dette inden afl everingen, skal entreprenøren 
for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, med-
mindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis byg-
herren leverer materialer til entreprenørens arbejde, 
gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entre-
prenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets afl eve-
ring. 
Stk. 2.  Skader, som entreprenører forvolder på hinan-

dens arbejde, materialer og materiel, er bygher-
ren uvedkommende. 

Stk. 3.  Entreprenøren skal vedligeholde det udførte ar-
bejde indtil afl everingen. 

Stk. 4.  For arbejder eller dele af disse, der tages i brug 
før afl everingen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil 
ibrugtagningen. 

Forhold til myndigheder
§ 13. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af 
projektet og for at underrette bygherren i fornødent om-
fang herom. I det omfang, det aftales, at entreprenøren 
tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbin-
delse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af 
indførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer 
m.v., som er gennemført efter tilbudets afgivelse. 
Stk. 2.  Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger 

om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer atte-
ster, der vedrører selve arbejdets udførelse, og 
afholder udgiften herved. 

Ændringer i arbejdet
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art 
og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng 
med de aftalte ydelser. Entreprenøren her ret til at ud-
føre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser 
særlige forhold der begrunder, at bygherren lader andre 
udføre arbejdet. 
Stk. 2.  Bygherrens krav om ændring skal fremsættes 

skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle 
krav om forandringer i aftalen med hensyn til 
pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. 

Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om æn-
dringen. Forhandlinger herom må ikke medføre 
forsinkelse af arbejdets udførelse. 

Stk. 3.  Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gæl-
der enhedspriser, reguleres den aftalte entrepri-
sesum i overensstemmelse hermed, medmindre 
der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering ef-
ter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 
15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 
pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. 

Stk. 4.  Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres æn-
dringsarbejde som regningsarbejde, medmindre 
andet er aftalt. 

Stk. 5.  Ved formindskelse af arbejdets omfang skal en-
treprenøren godskrive bygherren de udgifter, som 
spares eller burde have været sparet. Vedrører 
formindskelsen arbejder, hvorom der gælder en-
hedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det 
omfang, mindre arbejdet medfører, at entrepri-
sesummen formindskes med mere end 15 pct. 

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, 
hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig 
vejledning til udførelse af arbejdet. 
Stk. 2.  Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udfø-

res i overensstemmelse med den indgåede aftale, 
skal entreprenøren snarest muligt underrette 
bygherren og følge dennes anvisninger. 

Stk. 3.  Entreprenøren skal snarest muligt underrette 
bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer 
eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærlig-
gende, at bygherren påføres ulempe eller tab, 
herunder pådrager sig ansvar over for tredje-
mand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygher-
rens anvisninger, skal entreprenøren - mod for-
nøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling 
herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for 
at undgå, at bygherren lider tab. 

Stk. 4.  Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om 
foretagne undersøgelser vedrørende grund-
vands- og jordbundsforhold, forurening eller an-
dre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet 
ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om 
hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og 
ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

Stk. 5.  Hvis der trods gennemførelse af sådanne forun-
dersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige un-
der hensyntagen til grundens karakter, beliggen-
hed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete 
forhold, som medfører offentlige påbud eller for-
bud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør 
denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan 
denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til 
entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke en-
treprenørens mistede fortjeneste ved ikke at 
fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, en-
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treprenøren lider.

Fortidsminder
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste 
fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller fl yttes. 
Stk. 2.  Entreprenøren skal straks anmelde fund af for-

tidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og ar-
bejdet skal standses i det omfang, det berører 
fortidsmindet. 

Stk. 3.  Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der 
fi ndes under arbejdet, afl everes til bygherren. 

Stk. 4.  Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste 
fortidsminder på havbunden. 

Bygherrens tilsyn
§ 17. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for 
entreprenøren med hensyn til arbejdets udførelse. 
Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende 
arbejdet samt godkende eller kassere materialer eller 
arbejder. 

Entreprenørens kontrol
§ 18. Selvom bygherren deltager i projektgennemgang 
eller fører tilsyn med entreprenørens arbejde, medfører 
dette ikke nogen indskrænkning i entreprenørens ansvar 
for projektet eller arbejdet i øvrigt. 

Byggemøder
§ 19. Medmindre andet aftales, indkalder entreprenøren 
til byggemøder med bygherren og udarbejder referater, 
der snarest muligt sendes til bygherren. 

Spilddage
§ 20. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af år-
sag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet 
helt eller delvis har ligget stille. 

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren.
Parternes ophold i udlandet
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden 
angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygher-
ren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller 
dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.
Stk. 2.  Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i ud-

landet, eller bosætter sig der efter aftalens ind-
gåelse, skal den pågældende part opgive en per-
son med bopæl eller hjemsted her i landet, der 
kan foretage økonomisk bindende dispositioner 
på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes 
på partens vegne, og med hvem alle forhandlin-
ger på den pågældende parts vegne kan føres 
med bindende virkning. 

D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE

Betaling

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entre-
prenøren en gang hver måned ret til betaling for udført 
arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra 
modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det be-
løb, der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige ar-
bejder og materialer for. 
Stk. 2.   Entreprenøren kan - efter samme regler som an-

ført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer 
m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er le-
veret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver 
det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kon-
traktsmæssig levering, jf. § 6. 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 
krævede betaling - inklusive moms - for de ik-
ke-leverede materialer. 

Stk. 3.   Betaling for materialer m.v. mere end 20 ar-
bejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen 
kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i til-
budet. 

Stk. 4.   I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, 
at betaling skal ske efter en betalingsplan. 
Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, 
til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller 
dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i 
stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke 
beløb entreprisesummen eller dele deraf skal 
udbetales. Betaling skal fi nde sted til de aftalte 
tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, beta-
lingen angår, er præsteret. 

Stk. 5.   Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale 
om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves 
efter reglen i stk. 1. 

Stk. 6.   Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen 
skal reguleres som følge af ændringer i indeks, 
overenskomstmæssige arbejdslønninger, mate-
rialepriser m.v., fi nder reguleringen sted i for-
bindelse med betalingen for de dele af arbejdet, 
der berøres af ændringen. Reguleringen sker på 
grundlag af entreprenørens dokumenterede op-
gørelse. 

Stk. 7.   Efter afl everingen fremsender entreprenøren en 
endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over 
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at 
bygherren har modtaget denne slutopgørelse, 
kan entreprenøren ikke fremkomme med yderli-
gere krav - bortset fra sådanne, der er taget spe-
cifi ceret forbehold om i slutopgørelsen. 

Stk. 8.   Ved byggearbejder, herunder også grundmod-
nings arbejder, skal slutopgørelsen fremsendes 
til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afl eve-
ringen. Ved anlægsarbejde - bortset fra dem, 
der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for frem-
sendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. 
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Stk. 9.   Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til byg-
herren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 
8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen frem-
sendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgø-
relsen herefter ikke til bygherren inden udløbet 
af denne frist, fortaber entreprenøren krav på 
vederlag for ekstraarbejder, der udføres som 
regningsarbejder, samt for løn- og prisstignin-
ger. 

Stk. 10.  Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 
15 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Stk. 11.  Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra for-
faldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i 
stk. 1 er løbedage. 

Stk. 12.  Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er for-
faldent, skal han straks give entreprenøren 
skriftlig meddelelse herom. 

Stk. 13.  I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal byg-
herren betale tilgodehavender, som parterne er 
enige om. 

Stk. 14.  Hvis der mellem parterne er uenighed om byg-
herrens adgang til at holde betalinger tilbage 
eller foretage modregning i entreprenørens be-
talingskrav, fi nder reglen i § 46 anvendelse, hvis 
en part begærer det. 

Stk. 15.  Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdet 
standsning, kan bygherren for entreprenørens 
regning udbetale arbejdsløn, som entreprenø-
rens ansatte her til gode.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved 
betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftlig 
varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. 
Stk. 2.  Entreprenøren kan endvidere straks standse ar-

bejdet ved bygherrens konkurs eller betalings-
standsning, eller hvis der åbnes forhandlinger 
om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske 
forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at 
denne må antages at være ude af stand til at op-
fylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, 
at bygherren ikke har stillet - eller på entrepre-
nørens opfordring ikke straks stiller - betryggen-
de sikkerhed for opfyldelsen af den resterende 
del af aftalen. 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister 
ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 
1)       ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves 

af bygherren, jf. § 14, 
2)      bygherrens forhold,

3)      forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og 
over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, 
usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, 
lockout eller hærværk, 

4)      nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når 
sådant vejrlig forekommer i væsentligt større om-
fang, end det er sædvanligt for den pågældende 
årstid og egn, 

5)      offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
entreprenørens egne forhold, eller 

6)      at nødvendige tilladelser fra myndighederne til 
byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 
30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektma-
teriale er blevet indsendt til myndighederne, med-
mindre anden frist er aftalt, jf. § 2, stk. 3, og § 3, 
stk. 5.

Stk. 2.  Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået 
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 
med rimelighed kan kræves. 

Stk. 3.  Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse 
af en frist, skal bygherren snarest muligt under-
rettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangen-
de godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes 
det påberåbte forhold. 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 
tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 
Stk. 2.  Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for 
forsinkelse ikke rejses herudover. 

Stk. 3.  Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab 
efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved 
forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren 
eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt 
i § 24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har samme ret 
ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 
Stk. 2.  Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået el-

ler begrænset ved sådanne dispositioner, som 
med rimelighed kan kræves. 

Stk. 3.  Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af 
en frist, skal entreprenøren snarest muligt un-
derrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende 
godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det 
påberåbte forhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte 
tab, hvis forsinkelsen skyldes 
1)       bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne 

har udvist fejl eller forsømmelse, eller 
2)       anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkel-

se, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvar-
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spådragende forsinkelse. 
Stk. 2.  Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsa-

gen til forsinkelsen kan henføres til 
            1) § 24, stk. 1, nr. 1, 5 og 6 eller
            2)  § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af 

nærværende bestemmelser stk. 1 eller stk. 3. 
             Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har 

lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjene-
ste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 
forsinkelsesperioden eller lignende videregåen-
de tab. 

Stk. 3.  Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, 
nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret 
til erstatning eller til godtgørelse. 

F. ARBEJDETS AFLEVERING

Afl everingsforretningen
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 
entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om 
tidspunktet herfor (færdigmelding). Entreprenøren skal 
samtidig med fremsendelse af færdigmeldingen indkal-
de til en afl everingsforretning, medmindre det er aftalt, 
at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. stk. 3. 
Afl everingsforretningen fi nder sted på det tidspunkt, der 
er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks 
ved modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse mod 
tidspunktet. I så fald afholdes afl everingsforretningen 
senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for 
færdiggørelse, medmindre der træffes aftale om et an-
det tidspunkt. 
Stk. 2.  Arbejdet anses for afl everet til bygherren, når af-

leveringsforretning har fundet sted, medmindre 
der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er 
dette tilfældet, afholdes ny afl everingsforretning, 
når entreprenøren har givet bygherren skriftlig 
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. 
stk. 1 og stk. 3. 

Stk. 3.  Er det aftalt, at bygherren indkalder til afl eve-
ringsforretning, skal denne indkalde entreprenø-
ren til en afl everingsforretning, der skal fi nde 
sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Indkaldes bygherren 
ikke som anført til afl everingsforretningen, anses 
arbejdet for afl everet 10 arbejdsdage efter det 
angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende 
gælder for ny af leveringsforretning som nævnt i 
stk. 2, 2. punktum. 

Afl everingsprotokol
§ 29. Ved afl everingsforretningen udfærdiges et doku-
ment (afl everingsprotokol), hvori anføres påberåbte 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på-
peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entrepre-
nørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, 
om arbejdet er afl everet skal fremgå af dokumentet. 

Stk. 2.  Dokumentet underskrives af bygherren og entre-
prenøren. 

Stk. 3.  Hvis en part ikke er repræsenteret ved afl eve-
ringsforretningen, kan denne gennemføres uden 
den pågældende parts medvirken. Den mødte 
part skal snarest mulig give den anden part 
skriftlig underretning om afl everingsforretnin-
gens gennemførelse og om indholdet af afl eve-
ringsprotokollen. 

G. MANGLER VED ARBEJDET

Mangelsbegrebet
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med 
aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse 
med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, fore-
ligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entrepre-
nøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse 
med arbejdet. 
Stk. 2.  Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sæd-

vanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der 
mangler. Dette gælder dog ikke 

            1)  når entreprenøren i tilfælde af frit materiale-
valg godtgør, at kontraktsmæssige materialer 
ikke fi ndes eller ikke kan skaffes på grund af 
krig, indførselsforbud eller lignende, eller 

            2)  når bygherren har krævet anvendelse af be-
stemte materialer, og entreprenøren godtgør, 
at muligheden for at fremskaffe disse i kon-
traktsmæssig stand må anses for udelukket 
ved forhold, som entreprenøren ved aftalens 
indgåelse ikke burde have taget i betragtning. 

             I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest 
muligt underrette bygherren om opslåede eller 
mulige hindringer, jf. § 15. 

Stk. 3.  Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, 
som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4.  Afl everingstidspunktet er afgørende for, om ar-
bejdet lider af mangler, hvad enten disse på det-
te tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. 

Mangler påvist ved afl everingen
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler der påvises ved afl everingen. 
Stk. 2.  Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-

hjælpning af påviste mangler. Fristens længde 
fastsættes under hensyntagen til manglernes art 
og omfang samt forholdene i øvrigt. 
Entreprenøren skal give bygherren skriftlig med-
delelse, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 3.  Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i 
stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenø-
rens meddelelse om, at afhjælpning har fundet 
sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, 
skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt 
meddele entreprenøren, hvilke mangler der sta-
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dig påberåbes. 
Stk. 4.  Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de 

påviste mangler, har bygherren ret til at lade 
dem udbedre for entreprenørens regning eller 
kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. 

Mangler påvist efter afl everingen
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afl everingen pligt og 
ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afl everin-
gen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. 
Stk. 2.  Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mang-

ler, hvis entreprenøren har fået skriftlig medde-
lelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne 
er eller burde være opdaget. Dette gælder dog 
ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i 
groft uforsvarligt forhold. 

Stk. 3.  Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-
hjælpning af påviste mangler. Fristens længde 
fastsættes under hensyntagen til manglernes art 
og omfang samt forholdene i øvrigt. 
Entreprenøren skal give bygherren skriftlig med-
delelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning 
af en mangel kan udskydes til foretagelse sam-
men med afhjælpning af eventuelle mangler, 
konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at 
manglen ikke forværres derved, og at udskydel-
sen ikke medfører ulempe for bygherren. 

Stk. 4.  Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af 
fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåb-
te mangler, har bygherren ret til at lade dem ud-
bedre for entreprenørens regning eller kræve af-
slag i entreprisesummen, jf. § 34. 

Stk. 5.  Bygherren kan lade mangler udbedre for entre-
prenørens regning, når afhjælpning er uopsætte-
lig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddel-
bart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, 
når bygherren har grund til at antage, at entre-
prenøren ikke foretager afhjælpning på rette 
måde eller uden ufornødent ophold. 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 
m.v.
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens 
adgang til at foretage udbedring for entreprenørens reg-
ning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er for-
bundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved be-
dømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens 
interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i 
alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. 

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i 
§ 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for 
at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - 
kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har end-
videre ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælp-
ning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33. 

Stk. 2.  Afslaget beregnes som udgangspunkt som det 
beløb, det ville have kostet at afhjælpe mangler-
ne. 

Stk. 3.  Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er 
forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, 
fastsættes afslaget efterbygherrens valg skøns-
mæssigt efterpå en af følgende måder: 

            1)  enten som forskellen mellem den aftalte en-
treprisesum og den entreprisesum, der måtte 
antages at være blevet aftalt, hvis der var 
indgået aftale om arbejdet i den foreliggende 
stand. 

            2)  eller som forskellen mellem det aftalte arbej-
des værdi uden mangler og arbejdets værdi i 
den foreliggende stand. 

Stk. 4.  Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaf-
taler, som følge af mangler gælder reglerne i § 
40. 

Entreprenørens ansvar for følgeskader
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der 
er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne 
skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, 
eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge afta-
len må anses for tilsikret. 
Stk. 2.  Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avance-

tab eller andet indirekte tab. 

Mangelsansvarets ophør
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning 
hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge 
af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets afl e-
vering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse 
krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 
22. december 1908 om forældelse af visse fordringer fi n-
der ikke anvendelse i disse tilfælde. 
Stk. 2.  Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, 

for hvilke det gælder, 
            1)  at entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 
            2)  at det ved afl everingen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 
            3)  at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 
Stk. 3.  Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er 

nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter 
dansk rets almindelige regler, medmindre andet 
er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsan-
svaret herefter ophører efter dansk rets alminde-
lige regler, skal følgende gælde: 

            1)  Reglen i § 6, stk. 3, om nedskrivning af sikker-
heden ændres til, at sikkerheden ophører. 

            2)  Entreprenøren kan undlade at opfylde be-
stemmelser § 10, stk. 4, om leveran-døran-
svar. 

            3)  Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 
3 stk. 1, ændres til 1 år. 

            4)  Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn fi nder 
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ikke anvendelse. 

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN

1-års eftersyn
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennem-
gang af arbejdet, som skal fi nde sted senest et år efter 
afl everingen. 

5-års eftersyn
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afslut-
tende gennemgang af arbejdet, som skal fi nde sted se-
nest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år 
efter afl everingen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 
Stk. 2.  Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, 

kan entreprenøren indkalde bygherren til efter-
synet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med 
mindst 10 arbejdsdages varsel. 

Fælles regler for eftersyn
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, sk. 
være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 20 arbejds-
dages varsel. 
Stk. 2.  I forbindelse med eftersyn udfærdiges et doku-

ment (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre for-
hold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil 
anføres entreprenørens mulige bemærkninger. 

Stk. 3.  Dokumentet underskrives af bygherren og entre-
prenøren. 

Stk. 4.  Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet 
kan dette gennemføres uden den pågældende 
parts medvirken. Den mødte part skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig underretning 
om eftersynets gennemføres og om indholdet af 
eftersynsprotokollen. 

I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE

Bygherrens hæveret
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entrepre-
nøren - hæve entrepriseaftalen 
1)       hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - fore-

ligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens 
side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsin-
kelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, 
eller 

2)       hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger 
væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af af-
gørende betydning for bygherren, medmindre 
dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på 
anden måde, f.eks. gennem adgangen til at 
standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, 
eller 

3)      hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at 
bygherren har grund til at antage, at entreprenø-

ren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet 
uden væsentlige mangler. 

Entreprenørens hæveret
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til byg-
herren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseafta-
len i de tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2, hvis 
bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at 
fremme arbejde mest muligt. 
Stk. 2.  Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt på 

krav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis 
der fra bygherrens side foreligger væsentlig for-
sinkelse med hensyn til forhold af afgørende be-
tydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke 
hæves, hvis entreprenørens interesse er tilstræk-
keligt tilgodeset gennem adgangen til at standse 
arbejdet eller ved stillet sikkerhed. 

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord 
m.v.
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks 
hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er 
til hinder derfor. 
Stk. 2.  Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør 

af konkurslovens regler, skal boet efter forespørg-
sel inden for en frist på 5 arbejdsdage give med-
delelse om, hvorvidt det vil indtræde. 

Stk. 3.  Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts beta-
lingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling 
om tvangsakkord, eller partens økonomiske for-
hold i øvrigt viser sig at være således, at parten 
må antages at være ude af stand til at opfylde 
entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, 
at parten ikke har stillet - eller på den anden 
parts opfordring ikke straks stiller - betryggende 
sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

Stk. 4.  Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den 
anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette 
kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Bestemmelsen fi nder ikke anvendelse, hvis par-
ten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et 
påkrav fra den anden part dokumenterer, at be-
tingelserne for selskabets opløsning ikke er til 
stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikker-
hed for aftalens opfyldelse. 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 

En parts død
§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåel-
sesbo, fi nder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsva-
rende anvendelse. 
Stk. 2.  Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 

1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at ind-
træde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det sam-
me gælder partens ægtefælle, der hensidder i 
uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at 
der enten er eller bliver stillet betryggende sik-



248 249

kerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 
Stk. 3.  Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten 

tillige betinget af, at der udpeges en leder af ar-
bejdet, som bygherren ikke kan fremsætte beret-
tigede indvendinger imod. Er arbejdet af en så-
dan særlig karakter, at det som følge af entrepre-
nørens død ikke kan forventes behørigt færdig-
gjort, kan indtræden ikke fi nde sted. 

Stk. 4.  Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 

Fælles regler om ophævelse
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt. 
Stk. 2.  Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæ-

ver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til 
en registreringsforretning (stadeforretning), der 
skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet 
aftales, afholdes registreringsforretning dog tid-
ligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens 
fremkomst. 

Stk. 3.  Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges 
et dokument (registreringsprotokol), der beskriver 
omfang og kvalitet af det udførte arbejde. 
Dokumentet underskrives af parterne medmindre 
registreringen foretages af en syns og skønsmand 
udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45. 

Stk. 4.  Hvis en part efter at være indvarslet ikke er re-
præsenteret ved registreringsforretningen, kan 
denne gennemføres uden den pågældende parts 
medvirken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underretning om 
registreringens gennemførelse og om registre-
ringsprotokollens indhold. 

Stk. 5.  Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren 
eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens 
vegne, berettiget til at benytte entreprenørens 
materialer og materiel, som befi nder sig på 
pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets fær-
diggørelse vil påføre bygherren tab. Det samme 
gælder tegninger, beskrivelser og andet projekt-
materiale m.v. Der ydes sædvanligt vederlag for 
anvendelsen. 

Stk. 6.  Ved ophævelse fra den ene parts side er den an-
den part ansvarlig for det lidte tab efter dansk 
rets almindelige regler. 

J. TVISTER

Syn og skøn
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
parterne eller for sikre bevisets stilling ønskes udmeldt 
syn og skøn, fremsættes begæring herom til 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, 
København. 
Stk. 2.  Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget 

af 
            1)  oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, 

samt disse partere adresse og telefonnummer, 

            2)  en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort re-
degørelse for sagen, og som indeholder de 
spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring 
ønskes (skønstemaet), 

            3)  de dokumenter, der er af betydning for sa-
gen,

            4)  eventuel angivelse af de ønskede tekniske 
kvalifi kationer hos skønsmanden og 

            5)  angivelse af, om forretningen mod betaling af 
et særligt gebyr ønskes fremmet som haste-
sag. 

Stk. 3.  Der udmeldes i almindelighed en skønsmand. 
Hvis Voldgiftsnævnet fi nder, at der er anledning 
dertil, kan der udmeldes to eller under ganske 
særlige omstændigheder fl ere skønsmænd. Der 
skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parter-
nes ønske. 

Stk. 4.  Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun 
fi nde sted, hvis Voldgiftsnævnet fi nder, at der er 
anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbe-
handling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager 
Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer 
om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn 
ved samme eller anden skønsmand. 

Stk. 5.  Den eller de, der har fremsat begæring om 
skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, 
herunder skønsmandens honorar, der fastsættes 
af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf 
indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og 
dens nødvendighed i betragtning ved fastsættel-
sen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsæt-
ter i så fald skønsmandens honorar. 

Stk. 6.  Når nærværende almindelige betingelser - eller 
tilsvarende betingelser - gælder i forholdet mel-
lem bygherren og fl ere parter (entreprenører, le-
verandører m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 
1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de på-
gældende parter. 

Stk. 7.  For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksom-
hed. 

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege 
en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af 
stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 6, og § 7, stk. 3, og om be-
rettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage 
modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt 
i § 22, stk. 14. 
Stk. 2.  Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter be-

stemme, at beslutningen skal træffes af fl ere sag-
kyndige. 

Stk. 3.  Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v., 
som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen 
fremsendes samtidig til den anden part i entre-
priseaftalen. 

Stk. 4.  Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for mod-
parten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige 
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kan - hvor der er særlig anledning dertil - give 
parterne adgang til at fremkomme med yderlige-
re et indlæg inden udløbet af en kort frist, som 
den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fri-
sten træffer den sagkyndige snarest muligt og in-
den 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket om-
fang udbetalingskrav skønnes begrundet, og 
hvem der skal betale udgifterne, herunder den 
sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter 
størrelsen af honoraret. 

Stk. 5.  Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbeta-
ling til private bygherrer og til entreprenører be-
tinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige 
træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens 
art og omfang og om betingelserne for dens ud-
betaling eller ophør. Ved begæring om udbeta-
ling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den 
sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise 
entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 
47. 

Stk. 6.  Under ganske særlige omstændigheder kan 
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med 
indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7.  Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling 
af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 ar-
bejdsdage efter at parterne og garanten har fået 
skriftlig meddelelse om beslutningen. 

Stk. 8.  For behandling af sager om sagkyndig beslutning 
gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksom-
hed. 

Voldgift
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten 
for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis af-
gørelser er endelige. 
Stk. 2.  Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering 

klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. 
Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
            1)  oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, 

samt disse parters adresse og telefonnummer, 
            2)  klagerens påstand samt en kort fremstilling af 

de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, 
og 

            3)  angivelse af de dokumenter og andre beviser, 
som klageren agter at påberåbe sig. 
Dokumenterne skal være vedlagt. 

Stk. 4.  Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels 
af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, ud-
peget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndi-
ge, som efter sagens beskaffenhed udpeges af 
Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. 
Præsidiets formand kan bestemme, at en af sup-
pleanterne i dette skal fungere som 
Voldgiftsrettens formand.

Stk. 5.  Hvis en part begærer det, suppleres retten med 
yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets 
suppleanter. De dermed forbundne merudgifter 

fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgø-
relse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det 
kan da bestemmes, at de udgifter, der er en føl-
ge af rettens supplering, skal udredes af den 
part, der har rejst krav herom, når retten skøn-
ner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at 
fremsætte kravet. 

Stk. 6.  Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten be-
stå alene af 1 medlem. 

Stk. 7.  For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder 
de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov 
om voldgift. 

Stk. 8.  Når nærværende almindelige betingelser - eller 
tilsvarende betingelser - gælder i forholdet mel-
lem bygherren og fl ere parter (entreprenører, le-
verandører m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 
1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de på-
gældende parter.



250



Nyt affaldskoncept for Nuup Kommunea
Mulige kontraheringsformer



D
oc

. i
nf

o

2

Mulige kontraheringsformer

1. Multikontrakt

2. Turnkey

3. Offentligt Privat Partnerskab

4. Mulige paradigmaer for kontrakter
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1. Multikontrakt

Nuup Kommunea

Støvsugeranlæg Stærkstrømspakke 1

Røggasrensning Stærkstrømspakke 2

Askehåndteringsanlæg SRO-anlæg

Øvrige maskinanlæg Øvrige elanlæg

Kedel Bygning 1

Trykluftanlæg Bygning 2

Neddeler Bygning 3

Kraner Skorsten

Bygherrerådgiver
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2. Turnkey

Nuup Kommunea

Støvsugeranlæg
Stærkstrøms-

pakke 1

Trykluftanlæg Stærkstrøms-
pakke 2

Askehåndterings-
anlæg SRO-anlæg

Øvrige
maskinanlæg

Øvrige elanlæg

Kedel Bygning 1

Røggasrensning Bygning 2

Neddeler Bygning 3

Kraner Skorsten

Bygherrerådgiver

Turnkeyleverandør
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3. Offentligt Privat Partnerskab

Nuup Kommunea

Bygherrerådgiver

Privatejet
Special Purpose Company (SPC)

Turnkeyleverandør Operatør Finansiering
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4. Mulige paradigmaer for kontrakter

1. FIDIC
White book (Client Consultant Model Services Agreement)
Yellow book (Plant Design-Build)
Silver book (EPC/Turnkey Projects)

2. Almindelige betingelser for rådgivning (ABR)

3. Generelle betingelser for rådgivning (GBR)

4. Almindelige betingelser) (AB92)

5. Almindelige betingelser for total entrepriser (ABT)
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FIDIC – paradigmaer

Rådgivning Fagentrepriser Turnkey



D
oc

. i
nf

o

8

Danske paradigmaer

Almindelige betingelser for rådgivning (ABR)

Generelle betingelser for rådgivning (GBR)

Almindelige betingelser (AB92)

Almindelige betingelser for totalentrepriser (ABT)
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