
Innovationsnetværk Femern Bælt og InnoBYG præsenterer 

De nye standardvilkår - AB18 inkl. case 

PROGRAM 
 

15.00  Registrering og kaffe 

15.30  Velkomst 

  v/Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen, Innovationsnetværk Femern Bælt 

15.45  Forklaring af de nye standardvilkår samt anvendelsen af disse i byggebranchen 

 v/Partner Lars Mumm, TVC Advokater 

16.30  Pause med dialog 

16.45  Entreprenørens vinklen på en konkret juridisk byggesag – MgO sagen 

 v/Henrik Ingeman Nielsen, Enemærke & Petersen 

17.30  Afslutning og networking med vin og snacks 

Lars Mumm er advokat (H) og partner i  

advokatfirmaet TVC. Lars arbejder primært med 

entrepriseret og ejendomsoverdragelser.  

Lars har desuden stor erfaring inden for kontrakt-

indgåelse, voldgift, syn og skøn samt udredning af 

forhold vedrørende forsikrings- og  

erstatningsretlige relaterede problemstillinger. 

PRAKTISK INFO 

Mødet afholdes den 12. december 2018 fra 15.30-18.00 på Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge. Det 

er gratis at deltage. Tilmeld dig her senest den 30.11.2018. No show faktureres med 400 kr. 

TILMELD DIG HER 

ARRANGERES AF: 

- Hvilken betydning får de nye standardvilkår AB18, ABR18 og ABT18  
for byggebranchen? 

OM OPLÆGSHOLDERNE 

Henrik Ingeman Nielsen er kontraktchef og  

specialist i udbud og entrepriseret hos Enemærke 

& Petersen A/S. Henrik har været fagdommer i 

Voldgiftnævnet siden 2018. 

 

Vil det påvirke din forretning, at der i år er udkommet nye standardvilkår for byggebranchen kaldet AB18, ABR18 og 
ABT18? Dette arrangement sætter fokus på de nye regler, hvor de overordnede principper forklares og en konkret 
juridisk sag understreger betydningen af disse ændringer.  

Der er de senere år kommet mere og mere fokus på de juridiske aspekter i byggebranchen, der kan vende op og ned 
på en sagsøkonomi, såfremt en uforudset tvist udvikler sig ufordelagtigt for en byggepart. Derfor ses i højere grad at 
parterne laver et indledende aftalegrundlag for netop at stå stærkere i tvistsager. 

Formålet med arrangementet er at skabe forståelse omkring de nye standardvilkår og for de enkelte markedsaktører 
(entreprenører, rådgivere og leverandører) forklares hvordan og hvornår standardvilkårene med fordel kan anvendes.  

Der kommer et indlæg om en aktuel og konkret byggesag, nemlig MgO-sagen, hvor de anvendte vindspærreplader hav-
de indbyggede egenskaber, der gjorde dem uanvendelige til formålet. Med udgangspunkt i MgO-sagen diskuteres be-
tydningen af standardvilkårene og hvordan anden brug af disse kan ændre udfaldet for de implicerede parter i en sådan 
sag. 

Målgruppen for mødet er leverandører til bygge- og anlægssektoren - sælgere og produktudviklere, der leverer  
nyskabende og innovative produkter, samt rådgivere, entreprenører og arkitekter. 

https://www.innobyg.dk/aktiviteter/tilmeldinger/bygningsreglementet-krav-og-muligheder/

