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Entreprisekontrakt 

1. Kontraktparter 

Naturstyrelsen Hovedstaden 
(herefter kaldet Bygherren) 
      
og 
 
<Entreprenørens navn> 

<Adresse> 

<Postnr. og by> 

CVR.nr. <indsæt nr.> 

(herefter kaldet Entreprenøren) 
 
NST og Entreprenøren, samlet benævnt ”Parterne” og separat tillige ”Part”.   

2. Bilag 

1. Bilag 1: AB 92 med tilføjelser og fravigelser. 
Bilag 2: Kravspecifikation. Sørg for at indarbejde rettelser fra eventuelle rettelsesblade. 
Bilag 3: Entreprenørens tilbud. 
Bilag 4: Entreprenørens forsikringsdokumentation jf. afsnit 9 samt dokumentation for, at der 
kan lovligt og bæredygtigt træ jf. afsnit 17. 

3. Kontraktgrundlag 

1. I tilfælde af uoverensstemmelser og tvister, som udspringer af denne kontrakt, løses 
uoverensstemmelsen/ tvisten med udgangspunkt kontraktgrundlaget, som i prioriteret 
rækkefølge består af: 
 

a) Nærværende entreprisekontrakt med almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) med tilføjelser og fravigelser. 

b) Alle senere ændringer og tillæg til denne kontrakt underskrevet af Bygherren og 

Entreprenøren. 

c) Kravspecifikation af <dato> inkl. tegningsliste. 

d) [Hvis udsendt….] Rettelsesblad nr. [nummer og dato]. 

e) [Hvis udsendt….] Spørgsmål og svar af [dato].  

f) Det samlede udbudsmateriale af <dato>. 

g) Entreprenørens tilbud af [dato] samt dokumentation og erklæringer, der i henhold til 

udbudsbetingelsernes bestemmelser er fremsendt efter tilbudsfristens udløb. 
 

2. Love, cirkulærer, bekendtgørelser, regulativer, reglementer, normer og standarder, som er 
relevant for nærværende entreprise, skal følges, uanset de ikke direkte er nævnt i 
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kontraktgrundlaget, herunder eksempelvis BR2010 hvis relevant. Konstaterer Entreprenøren 
en sådan modstrid, er Entreprenøren forpligtet til straks at gøre Bygherren opmærksom herpå 
og at afvente Bygherrens afgørelse. 
 

3. Enhver ændring af denne kontrakt skal ske ved skriftlig accept af Parterne. 

4. Bygherre 

1. Naturstyrelsen Hovedstaden 
Dyrehaven 6 
2930 Klampenborg 
 
Tlf. 72 54 30 00 
CVR- nr. 33157274 
EAN-nr. 5798 000 8607 04 
 
Bygherrens kontaktperson: Sven Norup 
E-mail: snj@nst.dk 
Telefon: +45 7254 3158 eller +45 2373 0250 

5. Kontraktens genstand 

1. Opgaven omfatter reparation og vedligehold af ca. 78,4  km hegn til dyr på vestamager. 
Således også sikring af funktionen af samtlige strømgivere til hegnet. 

6. Kontraktperiode 

1. Kontrakt perioden begynder 13. marts 2017 og løber til 13. marts 2020, hvor den ophører 
uden yderligere varsel. Kontrakten kan forlænges i yderligere 3 år, såfremt partnerne er enige 
herom. Anmodningen skal ske med mindst 3 måneders varsel 

2.  

7. Pris 

1. Prisen er som tilbudt af Entreprenøren jf. bilag 3. 
 

2. Prisen er opgivet i danske kroner ekskl. moms. 
 
3. Prisen skal indeholde alle materialer og arbejdsopgaver, som er nødvendig for at føre opgaven 

frem til afleveringsforretning. 
 
4. Den samlede opgave er udbudt til fast pris og tid iht. Bygge- og Boligministeriets cirkulære 

nr. 174 af 10/10 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder med en fastprisperiode i 12 
måneder fra tilbudsdagen. Den faste pris omfatter alle Entreprenørens arbejder og leverancer. 

8. Sikkerhedsstillelse 
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1. Der skal ikke stilles sikkerhed. 

9. Forsikring 

1. Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for person- og/eller tingsskade 
forvoldt på grund af fejl eller forsømmelse begået af Entreprenøren eller andre, som 
Entreprenøren har ansvar for. Det samme gælder ansvar for skade på fast ejendom og løsøre. 

 
2. Erhvervsansvarsforsikringen efter AB 92 § 8, stk. 3 skal have en dækningssum på mindst 5 

mio. kr. for personskade og mindst 5 mio. for tingskade. 
  
3. Entreprenøren skal herudover i hele kontraktens løbetid og fem år efter endelig aflevering 

opretholde produktansvarsforsikring til dækning af krav, der står i rimeligt forhold til 
kontraktens størrelse. Entreprenøren skal til opfyldelse af dette krav tegne en forsikring i 
anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som Entreprenøren måtte have 
ansvaret for efter produktansvarsloven og dansk rets almindelige regler. 

10. Faktura og betaling 

1. Der kan fremsendes acontofaktura en gang pr. måned for udført arbejde og for materialer, der 
er leveret på byggepladsen.  

 
2. Slutfakturering kan først ske efter afholdt og godkendt afleveringsforretning uden mangler.  
 
3. Betalingsbetingelserne skal være 30 dage netto. Såfremt oplysningerne på fakturaen er 

mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Bygherren sig ret til at 
tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder 
da til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 

 
4. Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherren. 
 
5. Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 798 af 

28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. 
 
6. Fakturering skal ske elektronisk til Bygherren på EAN-nummer jf. afsnit 1.4.  
 
7. Elektronisk fakturering kan fx ske på en NemHandel Fakturablanket på www.virk.dk. Faktura 

udarbejdes som sædvanligt, og herefter tastes de relevante oplysninger på virk.dk, fanebladet 
”Myndigheder”, vælg ”Digitaliseringsstyrelsen” (i venstre side) og herefter ”NemHandel 
Fakturablanket” og ”Start”, hvorefter vejledningen følges.  

 
8. Faktura skal være modtaget af Bygherren senest 14/12 i det kalenderår, fakturaen vedrører. 
 
9. Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde indtil 10 % af entreprisesummen, indtil 

mangler er udbedret samt alt kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er 
afleveret. Betaling af restbeløbet vil da ske senest 30 kalenderdage efter , at materialet er 
modtaget. 

 

http://www.virk.dk/
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10. Bygherren er berettiget til at modregne dagbod eller erstatning i Entreprenørens 
tilgodehavende. 

11. Entreprenørens ydelse 

11.1 ARBEJDETS UDFØRELSE 

1. Entreprenøren er forpligtet til at opfylde alle krav og beskrivelser, der fremgår af kontrakten 
med bilag jf. afsnit 1.2. Bygherren kan til enhver tid kræve, at Entreprenøren fremlægger 
dokumentation eller på anden betryggende måde redegør for, at ydelserne opfylder de nævnte 
krav og beskrivelser. 

 
2. Der må ikke uden særlig aftale med Bygherrens lokale kontaktperson arbejdes på 

Naturstyrelsens arealer uden for tidsintervallet 6:00-18:00 på hverdage og 6:00-14:00 på 
lørdage. 

11.2 ARBEJDSPLAN 

1. Senest 8 arbejdsdage efter  entrepriseaftalen er indgået, skal Entreprenøren fremsende en 
arbejdsplan for opstart og afslutning af opgaven.  

11.3 BYGGEMØDER 

1. Som udgangspunkt afholdes byggemøder hver 14. dag, herudover forbeholder Bygherren sig 
ret til at indkalde til yderligere møder.  

 
2. Hovedentreprenøren forestår afholdelse af byggemøder med underentreprenører/-leverandører 

og skal sikre passende rammer til afholdelse af møder. Hovedentreprenøren udarbejder og 
fremsender referat fra byggemøder til underentreprenører og Bygherren. 

 
3. Indsigelse mod mødereferater skal ske senest på første byggemøde efter referatudsendelse. I 

modsat fald betragtes referatet som godkendt. 

12. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

1. For overskridelse af entreprisens seneste afslutningsdato forstået som den dag, den skal være 
fuldført og klarmeldt til afleveringsforretning, idømmes en bod på 2.000,- kr. ekskl. moms. 

 
2. Bygherren skal reklamere skriftligt over tidsfristoverskridelse, så snart overskridelsen 

konstateres. Dagbod kan kun kræves fra det tidspunkt, hvor kravet herom er fremsat. 

13. Tavshedspligt 

1. Entreprenøren og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt efter straffelovens § 152 a 
og skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende fortrolige oplysninger, 
der måtte komme til Entreprenørens kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af 
opgaven. Entreprenøren skal pålægge alle underentreprenører en tilsvarende tavshedspligt. 
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2. Entreprenøren må benytte Bygherren som reference, men må ikke uden Bygherrens 
forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller 
offentliggøre noget om kontraktens indhold. 

14. Arbejdsklausul 

1. Bygherren er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 
forpligtet til at sikre, at entrepriseindehaver (Entreprenøren og dennes underentreprenører) 
tilsikrer arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som 
ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, 
nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor 
vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.  

 
2. Entreprenøren forpligter sig til at sikre løn- og ansættelsesvilkår som oven for nævnt til 

arbejdstagere, som er beskæftiget med leverancens udførelse i Danmark, og Entreprenøren 
forpligter sig til at orientere arbejdstagerne om de gældende arbejdsvilkår. Arbejdstagerne er 
påtaleberettiget over for entrepriseindehaver i henhold til denne bestemmelse.  

 
3. Overholder Entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på 

yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med 
henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår.  

 
4. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår 

for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenøren skal efter skriftligt påkrav 
fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers 
arbejdstagere. Dokumentationen skal være bygheren i hænde senest to arbejdsdage efter 
påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, 
opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.  

 
5. Hvis Entreprenøren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt offentlig overenskomst, 

skal der foretages løbende registrering af tidsforbruget på medarbejderniveau.  
 
6. Inden kontraktindgåelse indgives særlig entrepriseindehavererklæring.  
 
7. I tilfælde, hvor Entreprenøren og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller indgået 

gældende dansk overenskomst, fremsendes dokumentation herfor.  
 
8. Hvis Entreprenøren og eventuelle underentreprenører ikke er omfattet af ovenstående, skal 

arbejdstagererklæring indgives særskilt for hver arbejdstager. Erklæringen (-erne) skal 
underskrives af både Entreprenøren og arbejdstager. Det henstilles, at der anvendes en 
arbejdstagererklæring udfærdiget på et for arbejdstageren forståeligt sprog. På Naturstyrelsens 
hjemmeside http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Loen_arbejdsvilkaar/ 
forefindes entrepriseindehaver- og arbejdstagererklæringer på hhv. dansk, engelsk, tysk og 
polsk. 

 
9. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før ovennævnte erklæringer / dokumentation er rekvirenten i 

hænde. Erklæringerne vil blive fremsendt før indgåelse af kontrakt til den tilbudsgiver, der 
ønskes indgået kontrakt med.  

 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Loen_arbejdsvilkaar/
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10. Såfremt de i entrepriseindehavererklæringen og / eller arbejdstagererklæringen oplyste 
forhold ændres, skal Bygherren øjeblikkeligt orienteres herom.  

 
11. Tilbudsgiver henvises til arbejdsmarkedets organisationer mhp. oplysninger om danske løn- 

og arbejdsforhold i relation til en uddybning af arbejdsklausulens krav om sædvanlige løn- og 
ansættelsesforhold. Adresser på relevante organisationer kan ses på NST´s hjemmeside: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Loen_arbejdsvilkaar/. 

15. Arbejdsmiljøledelse 

1. Entreprenøren skal sikre, at Entreprenørens egne medarbejdere og eventuelle 
underentreprenører overholder alle gældende arbejdsmiljøregler, herunder Arbejdsmiljøloven 
(p.t. lbk. nr. 1072 af 07/09/2010), og ubetinget følger eventuelle anvisninger fra 
Arbejdstilsynet. Der skal herunder anvendes lovpligtigt sikkerhedsudstyr og –beklædning. 

 
2. Entreprenøren skal på anmodning kunne fremvise planlægning og dokumenteret egenkontrol 

af arbejdsmiljø. Dokumentationen omfatter bl.a. APV-er (arbejdsprocesvurderinger) i lighed 
med Arbejdstilsynets APV-tjeklister for bygge og anlæg, krævede certifikater og 
kursusbeviser etc. 

 
3. Entreprenøren indkalder til og leder sikkerhedsmøder og skal sørge for, at eventuelle 

underentreprenører deltager i sikkerhedsmøderne. 

16. Miljøledelse 

1. Entreprisen skal udføres således, at  
 skadelige virkninger på miljøet forebygges, herunder at forurening med kemikalier, 

drivmidler og hydraulikolier undgås, 
 øvrige miljømæssige gener i videst muligt omfang undgås, 
 der i alle projektets faser tages størst muligt hensyn til eventuelle naboer og 

skovgæster og 
 

2. Ved færdsel på arbejdsområdet skal der tages behørig hensyntagen til den eksisterende natur. 
I tvivlstilfælde aftales nærmere med Bygherren. Entreprenøren skal på Bygherrens anfordring 
kunne dokumentere at efterleve de opstillede miljømålsætninger. 

 
3. Bygherren er certificeret efter hhv. FSC- og PEFC-ordningerne, og Entreprenøren er forpligtet 

til at overholde gældende regler for begge ordninger. De generelle regler kan findes på 
internettet på www.fsc.dk og www.pefc.dk. 

 

4. Bygherren har ikke fået udarbejdet miljørapport med kortlægning af skadelige stoffer i 
byggeprojektet, og det er derfor Entreprenørens ansvar at oplyse Bygherren om, hvorvidt der 
er forekomst af skadelige stoffer så som bly, asbest og PCB i forbindelse med 
bygningsarbejdet, således at korrekte forholdsregler for arbejdets udførelse kan blive 
iværksat. Dette afsnit er kun relevant for bygningsarbejder, hvor der ikke er foretaget 
kortlægning af sundhedsskadelige stoffer. For yderligere information henvises til 
Bygningscentrets vejledning i kvalitetsledelsessystemet om håndtering af miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Loen_arbejdsvilkaar/
http://www.pefc.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprisekontrakt og AB92 t/f 10 

 

17. Certificeret træ 

1. Til opfyldelsen af nærværende kontakt må der udelukkende anvendes FSC- eller PEFC-
certificeret træ og/eller træ, som dokumenterbart er videresolgt til Entreprenøren som gyldigt 
FSC- eller PEFC-certificeret træ. 
 

2. Entreprenøren skal før kontraktindgåelsen fremlægge dokumentation for, at Entreprenøren 
kan anskaffe træ til opgaven, som er omfattet af en af ovenstående ordninger. Dokumentation 
kan fx være et gyldigt sporbarhedscertifikat, som er udstedt til træleverandøren, og som 
dækker de af tilbuddet omfattede varer af træ og træbaserede produkter. 

 
3. På et hvilket som helst tidspunkt i byggeprocessen skal Entreprenøren, såfremt NST forlanger 

det, fremlægge dokumentation for, at det til opgaven anvendte træ overholder ovennævnte 
krav. Dokumentation kan være faktura eller følgeseddel fra træleverandøren til Entreprenøren 
med sælgerens certificeringskode (CoC-nummer) og redegørelse for, hvordan det indkøbte 
træ er håndteret, så der ikke sker sammenblanding med ikke-certificeret træ. 

18. Byggeplads 

18.1 ARBEJDETS UDFØRELSE 

1. Arbejdet skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
om bygge- og anlægsarbejde, BEK nr. 1516 af 16/12/2010 med senere ændringer. 

18.2 INDRETNING AF BYGGEPLADS 

1. Byggeplads indrettes efter nærmere aftale med Bygherren.  
 
2. Arbejdsområder overtages af Entreprenøren, som de henligger på dagen for tilbudsfristen.  
 
3. Parkerede maskiner, skurvogne, nedbrydningsprodukter etc. skal holdes inden for det område, 

der anvises af Bygherren. Maskiner og redskaber skal opbevares betryggende. Opbevaring må 
kun ske på de arealer, Bygherren har godkendt hertil.  

 
4. Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebaner og kan gøres 

ansvarlig for opretning af beskadigede kørebaner til oprindeligt niveau. 
 

5. Alle udgifter til interimsforanstaltninger – herunder etablering af eventuelle midlertidige 
køreveje – skal være indeholdt i tilbuddet. 

 
6. Der vil som udgangspunkt ikke være kloak-, vand- eller el-tilslutning til byggepladsen, og 

Bygherren har intet ansvar herfor. I det omfang, sådanne faciliteter er nødvendige for 
entreprisens gennemførelse eller krævet, for at gældende regler fra eksempelvis 
Arbejdstilsynet eller miljølovgivningen kan overholdes, skal Entreprenøren etablere 
midlertidige installationer som eksempelvis el-generator, toilet med tømmetank etc. 

18.3 DRIFT AF BYGGEPLADS 
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1. Byggepladsen skal drives i henhold til gældende AT vejledninger og øvrige bestemmelser for 
indretning og drift af arbejdspladsen.  
 

2. Entreprenøren skal dagligt sørge for, at byggepladsen er behørigt ryddet og afmærket. Affald 
skal løbende opsamles i containere, der etableres og tømmes ved Entreprenørens 
foranstaltning, eller løbende fjernes fra byggepladsen. 

 
3. Arbejdet skal udføres til mindst mulig gene for entreprisens brugere og naboer samt til 

eksisterende bygninger og installationer. Det er herunder Entreprenørens ansvar, at publikum 
ikke udsættes for fare. Der kræves særlig agtpågivenhed ved kørsel med maskiner og arbejde 
nær veje og stier. Entreprenøren skal etablere og bekoste alle fornødne afspærringer og 
afmærkninger. Arbejdet skal tilrettelægges således, at afspærringernes varighed og 
udstrækning begrænses mest muligt. 

18.4 AFLEVERING AF BYGGEPLADS 

1. Berørte arealer inkl. kørerbaner mv. skal ved arbejdets afslutning være ryddede og 
reetablerede til mindst samme stand som ved påbegyndelsen. 

18.5 LEDNINGER 

1. Entreprenøren skal i god tid, inden gravearbejde påbegyndes, hos ejere af eksisterende 
ledninger indhente oplysninger om den detaljerede beliggenhed af eventuelle ledninger inden 
for arbejdsområdet.  

 
2. Det påhviler Entreprenøren at træffe nødvendige aftaler med ledningsejere angående flytning 

eller omlægning af ledninger. Alle aftaler skal forelægges Bygherrens lokale kontaktperson 
inden iværksættelse. 

 
 

3. Entreprenøren bærer herefter det fulde ansvar for skader, som Entreprenøren måtte påføre 
anviste kabler, ledninger og andet udstyr, som Entreprenøren måtte komme i forbindelse med 
under gennemførelse af arbejdet.  

 
4. Såfremt der sker skade på rør, ledninger, kabler o. lign., skal det pågældende delarbejde 

standses, og Bygherren tilkaldes.  
 
5. Hvor der træffes uforudsete ledninger, skal det pågældende delarbejde om nødvendigt 

standses, ledningerne afmærkes, og Bygherrens lokale kontaktperson orienteres. 

19. Kvalitetsstyring 

1. Entreprenøren skal styre, kontrollere og dokumentere kvaliteten af sine ydelser og skal 
herunder på forlangende levere skriftlig dokumentation for, at de planlagte materialers 
oprindelse og kvalitet opfylder de krav, der er stillet. 

 
2. Alle udgifter til kvalitetsstyring skal være indeholdt i Entreprenørens tilbud. Tilbudslisten 

indeholder ikke særskilte poster til kvalitetsstyring. 
 
3. Entreprenørens kvalitetsstyringssystem skal bl.a. indeholde 

a) oplysninger om nøglepersoner 
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b) detaljeret og opdateret arbejdsplan 
c) kontrolplan, -procedurer og –formularer 
d) oplysninger om varetagelse af arbejdsmiljømæssige forpligtelser iht. bl.a. afsnittet 

”Arbejdsmiljøledelse”. 
 
4. Bygherren skal på forlangende have adgang til Entreprenørens kvalitetsstyringssystem. 

 
5. Senest 5 arbejdsdage efter afleveringsforretning skal Entreprenøren aflevere det 

dokumentationsmateriale, der måtte fremgå af kravspecifikationen, medmindre der i denne er 
fastsat andre afleveringsfrister. 
 

6. Hvis der er tale om byggeri omfattet af bekendtgørelse om statens byggevirksomhed 
(opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil) skal Entreprenøren på 
Bygherrens forlangende senest 5 arbejdsdage efter afleveringsforretningen og senest 5 
arbejdsdage efter forespørgslen, hvis denne fremsættes efter afleveringsforretningen, aflevere 
kvalitetssikringsmateriale samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale i henhold til 
bekendtgørelsen. Dokumentationen skal afleveres i A4-mapper, være enkel og overskuelig at 
tilgå samt være opdelt i relevante afsnit med faneblade. 

20. Underskrifter 

For Bygherren      For Entreprenøren 
 
 
 
 
 
 
 
Dato og navn      Dato og navn 
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Bilag 1 - AB92 t/f 
AB92 er gældende med nedenstående tilføjelser og fravigelser 

 

 

AB 92 er gengivet i venstre kolonne. I højre kolonne står de fravigelser og tilføjelser, der herudover skal 

gælde. Fravigelserne og tilføjelserne kan efter Bygherrens bedste vurdering kategoriseres på følgende 

måde: Ændring (som ændrer hele AB 92-teksten), fravigelse (som fraviger dele af AB 92-teksten), 

supplement (som supplerer, udmønter og/eller konkretiserer AB 92-teksten) og kommentar (som 

kommenterer AB 92-teksten). 

For at fremme forståelsen af fravigelsen eller tilføjelsen, er det anført, hvilken kategori der er tale om. 

 

 
Nærværende betingelser er opbygget med Almindelige betingelser for leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 

92 som udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992, optrykt i venstre spalte. 

Supplementer og fravigelser er optrykt i højre spalte ud for de berørte paragraffer i AB 92. Supplementerne/ 

fravigelserne gælder forud for AB 92. 

 

A. AFTALEGRUNDLAGET 

Almindelige bestemmelser 

§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler 

om arbejder og leverancer i bygge- og anlægs-

virksomhed. 

 

Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som 

køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved un-

derentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som 

hovedentreprenøren og "entreprenøren" som under-

entreprenøren. 

 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det 

tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fra-

vigelse 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 hel-

ligdage. 

 

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 uoverensstemmelse i forhold til 

den danske tekst, gælder den danske tekst. 

 

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

rets regler. 
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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 materiale skal være 

entydigt og således udformet, at der er klarhed over 

ydelsernes omfang og indhold. 

Supplement: Det samlede udbudsmateriale består af 

udbudsbetingelserne og de øvrige dokumenter, som er 

anført i udbudsbetingelserne, eller som i øvrigt er 

fremsendt eller udleveret som en del af udbudsmaterialet. 

Tegninger og beskrivelser kompletterer hinanden 

således, at hvis noget er nævnt i beskrivelsen, men ikke 

er vist på tegningerne – eller omvendt – er det inkluderet 

i entreprisen. Entreprenøren skal i tvivlstilfælde søge 

afklaring hos Bygherren. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan.  

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 tilbagele-

vering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af ud-

budsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet 

af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks fri-

gives, uanset om den pågældende 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 ud-

færdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på 

dertil leverede tilbudslister. 

 

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf angives som en-

hedspriser, 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 én 

for alle og alle for én. 

 

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. 
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Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde 

enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalings-

regulering 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 angivet 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 pågældende entreprise. 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 ar-

bejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for 

andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets 

datering. 

Ændring: Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 40 

arbejdsdage fra tilbudsfristen, uanset om der er tale om 

licitationstilbud eller underhåndstilbud. 

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit 

tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser 

tilbageleveret. 

Ændring: Tilbudsmateriale kan ikke forlanges 

tilbageleveret. 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette til-

budsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

Entrepriseaftalen 

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en 

leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne til-

bud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til 

de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. 

Supplement: Aftale om udførelse indgås ved Parternes 

underskrift på entreprisekontrakten. Entreprenørens 

standardvilkår – herunder Dansk Byggeris 

Standardforbehold eller henvisning til branchespecifikke 

standardvilkår - er ikke en del af aftalegrundlaget. 

Enhver ændring af entrepriseaftalen skal ske ved skriftlig 

accept af Parterne. 

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 forbindelse med 

arbejdets udførelse, forud for andre transporter. 

 

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke 

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. 

Ændring: Overdragelse af hele eller dele af arbejdet til 

underentreprenør eller udskiftning af underentreprenør 

kan kun ske med Bygherrens forudgående, skriftlige 

accept. Underentreprenører, der er anført i tilbuddet, kan 

dog benyttes uden yderligere godkendelse. 
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Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav 

vedrørende mangler ikke eller kun med stor 

vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er 

bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte 

mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, 

jfr. § 10, stk. 4. 

Supplement: Entreprenøren skal på Bygherrens 

anmodning senest ved afleveringsforretningen give 

oplysning om navn og adresse på samtlige 

underentreprenører og –leverandører samt oplysning om, 

hvilke dele af opgaven underentreprenørerne har 

forestået, og hvilke materialer underleverandørerne har 

leveret. 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal 

entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entreprise-

aftalens 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. 

Supplement: Der skal ikke stilles sikkerhed. 

 

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede 

sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. 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 købesummen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 

til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleverings-

tidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har 

fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald 

nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

  

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstids-

punktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, 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 an-

givelse af arten og omfanget af den påståede mislig-

holdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette 

udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra med-

delelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden 

over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om 

beslutning specielt med henblik på, om bygherrens ud-

betalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 

46. 
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Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 

som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, 

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 frem-

sættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalings-

forpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i 

form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, 

kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennem-

snitsbetaling 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 ek-

straarbejder 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 skriftligt og samtidigt 

meddeles til bygherren og garanten med angivelse af 

størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til 

entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens 

fremkomst, medmindre bygherren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning 

specielt med henblik på, om entreprenørens udbeta-

lingskrav 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 aftaleforhol-

det, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

 

Forsikring 

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og 

stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil 

mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På 

entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle un-

derentreprenører medtages som sikrede på forsikrings-

policen. Forsikringen skal omfatte samtlige entrepre-

nørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entre-

priseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal for-

sikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning 

eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

Fravigelse: Bygherrens selvforsikring medtager ikke 

entreprenører og disses underentreprenører. 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som 

selvforsikrer. 

Kommentar: Bygherren stiller sig som selvforsikrer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprisekontrakt og AB92 t/f 18 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 

skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for 

hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. 

Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at for-

sikringen er i kraft. 

Supplement: Entreprenøren skal uopholdeligt skriftligt 

meddele til Bygherren, såfremt forsikringen opsiges, 

eller såfremt der sker anmeldelse af krav på forsikringen 

fra anden side af væsentlig betydning for Bygherrens 

mulighed for dækning, eller hvis forsikringen i øvrigt 

ikke er i kraft uanset årsagen hertil. 

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE  

Arbejdsplan og afsætning 

 

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med 

bygherren udarbejde en arbejdsplan. 

 

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de be-

stemmende hovedlinier og højder (koter), medens al 

øvrig afsætning foretages af entreprenøren. 

 

Entreprenørens ydelse 

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med 

aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse 

med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Ma-

terialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er 

anført - være af sædvanlig god kvalitet. 

Supplement: Bygherren kan til enhver tid kræve, at 

entreprenøren fremlægger dokumentation eller på anden 

måde redegør for, at ydelserne opfylder de nævnte krav 

og beskrivelser. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 

præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdig-

gørelse. 

 

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 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 afleveringen af arbejdet 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. 
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Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem-

melsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merud-

gift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller 

det ved mindre omfattende leverancer vil være besvær-

ligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.  

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

meddelelse om undladelsen. 

 

Projektgennemgang, dokumentation og prøver 

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at 

entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan 

endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget 

af prøver og om den dokumentation for arbejdets 

udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers 

oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som 

entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan 

indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgen-

nemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og 

prøverne er et led i entreprenørens ydelse. 

Supplement: Entreprenøren og dennes repræsentant på 

byggepladsen skal før arbejdets start på Bygherrens 

anmodning deltage i en gennemgang af projektet. 

Såfremt Bygherren beder entreprenøren deltage i en 

sådan projektgennemgang, skal entreprenøren på 

forespørgsel kunne redegøre for arbejdsprocessen, 

udførelsesmetoden, kvalitetssikring, sikkerheds- og 

sundhedsmæssige samt miljømæssige forhold m.v. 

Entreprenøren deltager i projektgennemgangen for egen 

regning. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved 

afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne 

tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til 

disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 

Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæssig ydelse, 

skal bygherren 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. Bygherren kan endvidere kræve 

de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydel-

sen. 

 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets 

gang kassere ikke kontraktsmæssige arbejder eller mate-

rialer. Denne kassation skal ske så hurtigt 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 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 entrepre-

nørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. 
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Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens 

arbejde, materialer og materiel, er bygherren 

uvedkommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 

arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug 

før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrug-

tagningen. 

Supplement: Såfremt Bygherrens ibrugtagning skyldes 

entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse, gælder 

stk. 1-3 fortsat efter ibrugtagningen og indtil arbejdets 

endelige aflevering. Hvis forringelserne eller 

ødelæggelserne kan tilskrives Bygherrens ibrugtagning, 

gælder stk. 4 dog uændret. 

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 fremskaffer 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 sammenhæng med 

de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre 

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 ændringen. Forhandlinger her-

om må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. 

 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gæl-

der 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 æn-

dringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er 

aftalt. 

Supplement: Indeholder kontraktgrundlaget ikke 

bestemmelser om ændringens afregning, kan Bygherren 

som betingelse for overdragelse af opgaven kræve 

dokumentation for, at entreprenørens pris er sædvanlig 

for den pågældende opgave og i øvrigt harmonerer nøje 

med kalkulationsgrundlaget for det øvrige arbejde. 
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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 enhedspriser, jf. stk. 3, skal 

dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet med-

fører, 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. 

Supplement: Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller 

uoverensstemmelser mellem projektet og forholdene i 

marken, skal disse straks anmeldes til Bygherren. 

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres 

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 nærliggende, at 

bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager 

sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at 

indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren  

mod fornøden 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 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 for-

undersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under 

hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tid-

ligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 

medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer ar-

bejdets 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. 
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Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af for-

tidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet 

skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. 

Supplement: Museets repræsentanter skal til enhver tid 

have adgang til arbejdspladsen og følge anlægsarbejdet 

samt deltage i byggemøder efter eget valg. 

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 byggeledelse, 

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 tilrette-

læggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere 

materialer eller arbejder samt give anvisninger med hen-

syn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers 

arbejde i deres indbyrdes forhold. 

Supplement: Tilsynet kan beordre arbejdet standset, hvis 

der konstateres væsentlige overtrædelser af 

sikkerhedsbestemmelserne, miljømæssige krav eller 

afvigelser fra det godkendte projekt og 

arbejdsprocedurer, herunder foranstaltninger til sikring af 

arbejdsmiljø- og miljøforhold. En sådan standsning vil 

hverken berettige entreprenøren til tidsfristforlængelse 

eller godtgørelse. Entreprenøren har i givet fald pligt til 

vederlagsfrit at forcere arbejdet, således at de aftalte 

tidsfrister overholdes. 

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entre-

prenøren for selv at føre kontrol. 

 

Entreprenørens arbejdsledelse 

§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller 

ved en stedfortræder som repræsentant over for bygher-

ren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse 

og udførelse. 

Supplement: Til ledelse og koordinering af samt kontrol 

med arbejdets udførelse og endvidere til samarbejde med 

Bygherren skal entreprenøren udpege en arbejdsleder 

med de fornødne kvalifikationer. Arbejdslederen skal 

godkendes af Bygherren. Hvis arbejdslederen udskiftes, 

skal Bygherren godkende den nye arbejdsleder. Al 

kommunikation med Bygherren skal foregå på dansk. 

Bygherren kan i det omfang, det skønnes nødvendigt, 

foretage tilsyn. Entreprenøren skal stå til rådighed ved 

sådanne tilsyn og forsyne Bygherren med nødvendige 

oplysninger. 

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal 

være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne til-

kaldes. 

 

Byggemøder 
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§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder 

og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes 

til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. 

Supplement: Entreprenøren deltager i byggemøder for 

egen regning. 

Såfremt der ikke senest på det næstfølgende byggemøde 

gøres indsigelse mod mødereferatets ordlyd eller 

opmærksomheden henledes på, at referatet ikke er 

modtaget, betragtes det som både modtaget og tiltrådt. 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder 

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. 

 

Samvirke med andre entreprenører 

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entrepre-

nører 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. 

 

D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 

Betaling  

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entre-

prenøren én 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 beløb, 

der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder 

og materialer for. 

Supplement: Betaling skal iht. § 22, stk. 4 ske efter den 

betalingsplan, der er anført i entreprisekontrakten. 

Fravigelse: Betalingsbetingelserne skal være 30 dage 

netto.  
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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 bygge-

pladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren 

stille sikkerhed for kontraktsmæssig levering, jf. § 6. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede 

betaling inklusive moms for de ikke-leverede materialer. 

Fravigelse: Entreprenøren kan ikke uden forudgående, 

skriftlig aftale kræve betaling for materialer, som ikke er 

leveret på byggepladen. 

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 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. Beta-

lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og 

med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal 

udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tids-

punkter 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. 

Supplement: Entreprenøren kan ikke kræve betaling for 

ekstraarbejder og ændringer, der ikke er aftalt skriftligt. 

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal 

reguleres som følge af ændringer i indeks, over-

enskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., 

finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for 

de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Regule-

ringen sker på grundlag af entreprenørens dokumen-

terede opgørelse. 

 

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en 

endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over til-

godehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren 

har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren 

ikke fremkomme med yderligere krav bortset fra så-

danne, der er taget specificeret forbehold om i slut-

opgørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmod-

ningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til byg-

herren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen for 

hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afle-

veringen. Ved anlægsarbejder bortset fra dem, der er 

nævnt i § 36, stk. 1 er fristen for fremsendelse af slut-

opgørelse 60 arbejdsdage. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprisekontrakt og AB92 t/f 25 

 

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 pris-

stigninger. 

 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 

15 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Ændring: Betalingsbetingelserne skal være 30 dage 

netto.  

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 

forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 

er løbedage. 

Supplement: Ved forsinket betaling er entreprenøren ikke 

berettiget til at opkræve rykkergebyrer. 

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 byg-

herrens adgang til at holde betalinger tilbage eller fore-

tage 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 ansatte har til 

gode. 

 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved 

betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt 

varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse ar-

bejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, 

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 

opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at 

bygherren ikke har stillet eller på entreprenørens 

opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for 

opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 
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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 eller anden entreprenørs for-

sinkelse, 

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 vejr-

lig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når så-

dant 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 en-

treprenørens egne forhold. 

Supplement:  

Der vil kunne indrømmes tidsfristforlængelse, såfremt 

tillægsarbejder udført på den kritiske vej overstiger det, 

entreprenøren har forudsat i sin arbejdsplan, og såfremt 

tidsfristoverskridelse som følge deraf  ikke er aftalt 

imødegået ved indsættelse af supplerende mandskabs- og 

maskinressourcer afregnet efter aftalte regler.  

Såfremt en aftalepart vil påberåbe sig force majeure jf. 

stk. 3, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den 

anden aftalepart uden ugrundet ophold, efter at force 

majeure-situationen er indtrådt. 

Spilddage på grund af vejrlig registreres i forbindelse 

med byggemøder. Såfremt der ikke afholdes 

byggemøder, påhviler det entreprenøren at orientere 

Bygherren, så snart det erkendes, at tidsplanen ikke kan 

overholdes. På Bygherrens eventuelle forlangende skal 

krav om vejrlig dokumenteres skriftligt med oplysninger 

fra den Meteorologisk Instituts målestation, som 

foretager daglige målinger, og som ligger nærmest 

arbejdspladsen.  

Der gives kun tidsfristforlængelse for godkendte 

spilddage ud over det antal, der er krævet indeholdt i 

arbejdsplanen, såfremt arbejdet reelt er blevet forsinket. 

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor 

nedenstående betingelser samtidigt er opfyldt: 

 aktiviteten skulle finde sted i henhold til 

arbejdsplanen, 

 den aktivitet, som belastes med vejrligsdagen, 

ligger på den kritiske vej, 

 aktiviteten kan ikke udføres, 

 et eller flere af vejrligskriterierne som anført i 

entreprisekontrakten er opfyldt.  

 

 En forsinkelse som følge af verjlig, der ikke hindrer 

arbejdet, men blot sinker fremdriften, omregnes til hele 

vejrligsdage. Krav om vejrlig som følge af sinket 

fremdrift imødekommes kun mod tydelig 

dokumentation, og såfremt der kan opnås enighed om 

opgørelsesprincippet. 

Såfremt det månedsvis opgjorte antal godkendte og 

lovlige vejrligsdage overskrider det antal vejrligsdage, 

der er indregnet i arbejdsplanen, betragtes det 

overskridende antal dage som dage, der i henhold til AB 

92 § 24, stk. 1 pkt. 4 giver ret til tidsfristforlængelse. 

Der kan ikke kræves betaling for 

standsningsomkostninger i forbindelse med vejrlig. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprisekontrakt og AB92 t/f 27 

 

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 underrettes 

skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at 

den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

Supplement: Underretningen skal indeholde årsagen til 

forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed samt 

hvilke dispositioner, der vil blive truffet iht. § 24, stk. 2. 

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 for-

sinkelse 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. 

Supplement: Bygherren har endvidere ret til 

tidsfristforlængelse, når der under arbejdets udførelse 

stødes på fortidsminder eller ukendt forurening. 

 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med 

rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af 

en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes 

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 forsinkelse, 

jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvars-

pådragende forsinkelse. 
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Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen 

til forsinkelsen kan henføres til 

1. § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 

2. § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nær-

værende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog 

uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at 

kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller 

lignende videregående tab. 

 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, 

nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til er-

statning eller til godtgørelse. 

 

F. ARBEJDETS AFLEVERING 

Afleveringsforretningen 

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 

entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse 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. 

Supplement: Afleveringsforretning kan kun påregnes 

afholdt på arbejdsdage (mandag-fredag) i tidsrummet 

9:00-16:00.  

Aflevering kan først finde sted, når arbejdspladsen er 

ryddet. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når 

afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved 

denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, 

afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har 

givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er 

afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til 

afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 

arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdig-

gørelse. Tilsvarende gælder for ny afleverings-forretning 

som nævnt i stk. 2, 2. punktum. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige 

entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde 

til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller 

fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af 

disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at 

byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder bortset fra dem, der er nævnt 

i § 36, stk. 1 afleveres de enkelte entrepriser særskilt, 

medmindre andet er aftalt eller fremgår af 

omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol 
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§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et doku-

ment (afleveringsprotokol), 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 afleveret, skal fremgå af dokumentet. 

 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entre-

prenøren. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleve-

ringsforretningen, kan denne gennemføres uden den 

pågældende parts medvirken. Den mødte part skal sna-

rest muligt give den anden part skriftlig underretning om 

afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet 

af afleveringsprotokollen. 

 

G. MANGLER VED ARBEJDET 

Mangelbegrebet 

§ 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 mang-

ler. 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, indførsels-

forbud eller lignende, eller 

2. når bygherren har krævet anvendelse af bestemte 

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. 

3. 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 egenskaber, 

som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om ar-

bejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tids-

punkt kan konstateres eller er skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen 
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§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

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 meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen 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. Det 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 meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse 

sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, kon-

stateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke 

forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører 

ulempe for bygherren. 

Fravigelse: Det er alene Bygherren, der afgør, om en 

afhjælpning kan udskydes til foretagelse sammen med 

afhjælpning af eventuelle mangler konstateret ved 1-års 

eftersynet. 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af 

fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte 

mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for 

entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprise-

summen, jf. § 34. 

 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entre-

prenørens 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. 
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Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v. 

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens 

adgang til at foretage udbedring for entreprenørens 

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 entreprenørens regning 

kræve et afslag i entreprisesummen. 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 manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er 

forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fast-

sættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller 

på en af følgende måder: 

1. enten som forskellen mellem den aftalte entreprise-

sum 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 fore-

liggende stand. 

 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaf-

talen 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 tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab 

eller andet indirekte tab. 

 

Mangelsansvarets ophør 
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§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning 

hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge 

af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets afle-

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 

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 kvali-

tetssikring har svigtet væsentligt, eller 

3. at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra en-

treprenørens 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 ud-

budsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører 

efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: 

1. Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden 

ændres til, at sikkerheden ophører. 

2. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen 

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. 

 

 

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 

1-års eftersyn 

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennem-

gang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter 

afleveringen. 

Supplement: Entreprenøren afholder egne udgifter i 

forbindelse med eftersynet. 

5-års eftersyn 

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afslut-

tende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 

30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter 

afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

Supplement: Entreprenøren afholder egne udgifter i 

forbindelse med eftersynet. 

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. 
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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 arbejdsdages varsel. 

 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et doku-

ment (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på-

peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre-

prenørens 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 med-

virken. Den mødte part skal snarest muligt give den 

anden part skriftlig underretning om eftersynets gen-

nemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen. 

 

 

I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 

Bygherrens hæveret 

§ 40. Bygherren kan efter skriftligt påkrav til entre-

prenøren hæve entrepriseaftalen 

1. hvis der uden ret til tidsfristforlængelse foreligger en 

væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med 

hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen 

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 den-

nes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden 

måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbe-

talingerne eller ved stillet sikkerhed, eller 

3. hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at 

bygherren har grund til at antage, at entreprenøren 

ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden 

væsentlige mangler. 

Supplement:  

 

Bygherren kan endvidere efter skriftligt påkrav til 

entreprenøren hæve entrepriseaftalen i følgende tilfælde: 

 

 Hvis Naturstyrelsens arbejdsklausul overtrædes. 

 Hvis entreprenøren ophører med den virksomhed, som 

kontrakten vedrører, eller der indtræder andre 

omstændigheder, der bringer kontraktens rette 

opfyldelse i fare. 

 

Bygherren kan endvidere opsige kontrakten uden varsel, 

hvis Bygherren ikke opnår fuldstændig 

finanslovsbevilling eller kun opnår delvis 

finanslovsbevilling for følgende finansår, samt hvis 

Klagenævnet for Udbud eller anden administrativ 

myndighed annullerer Bygherrens tildelingsbeslutning.  

   Entreprenøren har i de oven for beskrevne situationer 

krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for 

opsigelsens ikrafttræden. Entreprenøren vil derudover 

ikke være berettiget til nogen anden form for godtgørelse 

eller erstatning, herunder for driftstab eller mistet 

fortjeneste. 

Entreprenørens hæveret 
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§ 41. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav til byg-

herren 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 skriftligt 

påkrav til bygherren hæve entrepriseaftalen, hvis der fra 

bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for entrepre-

nøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens 

interesser er tilstrækkeligt 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 be-

talingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling 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 

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 op-

løst 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 sik-

kerhed 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, til-

svarende anvendelse. 
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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 par-

tens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel-

sesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 

7. 

 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten til-

lige 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 hæ-

ver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en 

registreringsforretning (stadeforretning), der skal af-

holdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afhol-

des registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter 

indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges 

et dokument (registreringsprotokol), der beskriver om-

fang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 

underskrives af parterne, medmindre registreringen 

foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Vold-

giftsnævnet, 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 ma-

teriel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse for-

inden 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. 
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J. TVISTER 

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 Vold-

giftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, Køben-

havn. 

 

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 rede-

gørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, 

hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønste-

maet), 

3. de dokumenter, der er af betydning for sagen, 

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 hastesag. 

 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. 

Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, 

kan der udmeldes to, eller under ganske særlige om-

stændigheder 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 an-

ledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling 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, her-

under skønsmandens honorar, der fastsættes af Vold-

giftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for 

Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i 

betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. 

Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens hono-

rar. 

 

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i 

forholdet mellem bygherren og flere parter (entre-

prenører, 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 anlægsvirksomhed. 
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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 be-

stemme, 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 frem-

sendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for mod-

parten 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 sagkyndiges honorar. 

Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. 

 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbeta-

ling til private bygherrer og til entreprenører betinges af 

sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald be-

stemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betin-

gelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring 

om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den 

sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entre-

prenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47. 

 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Vold-

giftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 ar-

bejdsdage. 

 

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling 

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 Voldgiftsretten 

for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis af-

gørelser er endelige. 

Supplement: Parterne søger i første omgang en eventuel 

tvist løst ved mediation gennem mellemkomst af en 

syns- og skønsmand udpeget af Parterne i fællesskab. 

Kan tvisten ikke løses herved, finder reglen i stk. 1 

anvendelse. 
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Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering 

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 sagkyndige, som efter 

sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for 

hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, 

at en af suppleanterne i dette skal fungere som vold-

giftsrettens formand. 

 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med 

yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets supple-

anter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i for-

bindelse 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 Voldgiftsretten 

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 (entre-

prenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 

også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende 

parter. 
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Entrepriseindehavererklæring 
1. Oplysninger om entrepriseindehaver 

Firmaets CVR-/P 

  

Firmaets/entrepriseindehavers navn 

  

Firmaets/entrepriseindehavers adresse  

  

Firmaets/entrepriseindehavers kommune og region 

  

Firmaets/entrepriseindehavers branche 

  

Eventuel e-postadresse for kontakt til firmaet/entrepriseindehaver: 

 

 Tlf. nr. 

  

 Navn og stilling på den person, der har udfyldt skemaet 

 

Hvor ofte udbetales løn til arbejdstagere? 

 

Hvor lang tid går fra entreprisen påbegyndes, til den forventes afsluttet? 

 

 

Har virksomheden tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, der dækker ansættelsesforholdene for alle arbejdstagere ved 

entreprisen? 

     JA                  NEJ             - se nedenfor under ”VIGTIGT” 

Hvis Ja, angiv hvilken 
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2. Entrepriseindehavererklæring 

 

Nedenstående erklæring udfyldes af virksomheder, der som hovedentreprenører (entrepriseindehavere) udfører tjenesteydelser eller 

køber produkter, hvor køber bidrager med arbejdskraft på Naturstyrelsens arealer. Skemaet indgives til Naturstyrelsen (rekvirenten) i 

forbindelse med tilbudsafgivelse.  

 

Vilkår 

Entrepriseindehaver skal tilsikre arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre 

gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder 

for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.  

 

Entrepriseindehaveren forpligter sig til at sikre løn- og ansættelsesvilkår som oven for nævnt til arbejdstagere, som er beskæftiget 

med leverancens udførelse i Danmark, og entrepriseindehaveren forpligter sig til at orientere arbejdstagerne om de gældende 

arbejdsvilkår. Arbejdstagerne er påtaleberettiget over for entrepriseindehaver i henhold til denne bestemmelse. 

 

Overholder entrepriseindehaver ikke ovennævnte bestemmelse, og medfører dette et berettiget lønkrav fra arbejdstager, kan 

Naturstyrelsen tilbageholde vederlag til entrepriseindehaveren med henblik på at sikre arbejdstager de nævnte ansættelsesvilkår.  

 

Naturstyrelsen kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagere lever op til denne 

forpligtelse. Entrepriseindehaveren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle 

underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være styrelsen i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter og ansættelsesbeviser. 

 

Naturstyrelsen kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprisen ikke udføres i overensstemmelse med dansk 

lovgivning, hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant dokumentation for 

arbejdsklausulens overholdelse. 

 

Hvis entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt offentlig overenskomst, skal der foretages løbende 

registrering af tidsforbruget på medarbejderniveau. 

 

Naturstyrelsen skal øjeblikkeligt orienteres skriftligt, hvis de oplyste ansættelsesforhold ændres. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Dato og sted    Entrepriseindehavers underskrift og evt. stempel 

 

 

VIGTIGT: 

 

a. I tilfælde, hvor entrepriseindehaver og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller indgået gældende dansk 

overenskomst, fremsendes dokumentation herfor. 

 

b. Hvis entrepriseindehaver og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, 

skal omstående arbejdstagererklæring udfyldes særskilt for hver arbejdstager. Erklæringen (-erne) skal underskrives af både 

entrepriseindehaver og arbejdstager. Erklæringerne skal være rekvirenten i hænde før arbejdet påbegyndes. Eventuelle 

ændringer skal meddeles rekvirenten omgående. 

 

Arbejdet kan ikke påbegyndes, før ovennævnte erklæringer / dokumentation er rekvirenten i hænde. 
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Arbejdstagererklæring 
 

1. Oplysninger om arbejdstager 

Navn:  

 

Fødselsdato:  

  

Nationalitet:  

  

Køn: mand/kvinde 

  

 

2. Oplysninger om ansættelsesforholdet 

Arbejdets art (stillingsbetegnelse) 

  

Ansættelsesdato 

  

Arbejdstid (antal timer pr. uge)  

  

Hvor ofte udbetales løn til arbejdstager? 

 

Er ansættelsen tidsbegrænset?        

 

Hvis ja, angives ophørsdato for ansættelsen 

  

 

Hvilken (brutto-) løn skal den ansatte have i danske kroner?  Følgende skal angives:    

- Løn pr. time, pr. uge eller pr. måned. 

- Værdi af arbejdsgiverbetalt pension og søgnehelligdagsbetaling i DKK pr. time, uge eller måned (samme enhed, som lønnen 

angives i) eller i procent af løn.  

  

Anden løn? (ved akkordløn oplyses den garanterede mindste timeløn) 

  

Fagområde 
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Erklæring 

 

Nedenstående erklæring bedes underskrevet af entrepriseindehaver og arbejdstager. Erklæringen er dokumentation for, at 

entrepriseindehaver tilsikrer arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre 

gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder 

for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Erklæringen er endvidere 

dokumentation for, at entrepriseindehaver og arbejdstagere er orienteret om denne bestemmelse og rettigheder og byrder i medfør 

deraf. 

 

Det henstilles, at der anvendes en arbejdstagererklæring udfærdiget på et for arbejdstageren forståeligt sprog. På Naturstyrelsens 

hjemmeside http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Loen_arbejdsvilkaar/ 

forefindes entrepriseindehaver- og arbejdstagererklæringer på hhv. dansk, engelsk, tysk og polsk. 

 

Overholder entrepriseindehaver ikke ovennævnte bestemmelse, og medfører dette et berettiget lønkrav fra arbejdstager, kan 

Naturstyrelsen tilbageholde vederlag til entrepriseindehaveren med henblik på at sikre arbejdstager de nævnte ansættelsesvilkår. 

Arbejdstager skal være påtaleberettiget over for entrepriseindehaver i henhold til denne bestemmelse. 

 

Naturstyrelsen kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagere lever op til denne 

forpligtelse. Entrepriseindehaveren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle 

underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være styrelsen i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter og ansættelsesbeviser. 

 

Naturstyrelsen kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprisen ikke udføres i overensstemmelse med dansk 

lovgivning, hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant dokumentation for 

arbejdsklausulens overholdelse. 

  

Naturstyrelsen skal øjeblikkeligt orienteres skriftligt, hvis de oplyste ansættelsesforhold ændres. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Dato og sted    Entrepriseindehavers underskrift og evt. stempel 

  

 

 

____________________________________________________________________ 

Dato og sted    Arbejdstager, navn og underskrift 

 

 

 

 

 
 


