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Forskelle mellem AB 92 og AB 18 og prisstigninger
Business Aabenraa 
Aabenraa, den 6. september 2022
v/Line Schultz Bang Iversen, jurist i Erhvervsjuridisk Rådgivning, DI Byggeri 



Programmet for i dag 

➢ Introduktion til AB-systemet

➢ Væsentlige nyskabelser i AB 18 

➢ Prisstigninger

➢ Spørgsmål 



Følg os på LinkedIn

➢ Ny afgørelsespraksis

➢ Ny lovgivning

➢ Gode råd

➢ Notater

➢ Udmeldinger fra offentlige myndigheder



Tag AB-systemet med på farten! 

ab.byggeri.di.dk



Programmet for i dag 

➢ Introduktion til AB-systemet

➢ Væsentlige nyskabelser i AB 18 

➢ Prisstigninger

➢ Spørgsmål 



Introduktion til AB 18 – Hvad er det?

• AB-systemet er et sæt standardaftalevilkår (AB, ABT og ABR) aftalt mellem byggeriets parter

• AB-systemet er løbende blevet revideret gennem de sidste 100 år

• I 2015 blev det seneste revisionsudvalget nedsat

Kommisorium:

”Hovedformålet med revisionen af AB-systemet er at skabe et aftalegrundlag, som kan håndtere den udvikling såvel teknisk, 
kompetencefordelingsmæssigt som procesmæssigt, som finder sted i byggebranchen.”

• DI og Dansk Byggeri deltog aktivt i AB-udvalget



De 9 nye AB-dokumenter 

Tidligere AB-system NYT AB-system

AB 92 AB 18

ABT 93 ABT 18

ABR 89 ABR 18

AB 18 Forenklet

ABR 18 Forenklet

Appendikser/bilag

Projektudvikling

Projektoptimering

Driftskrav

Incitamenter

AB-Forbruger

• Anvendes fra 2010 (revideret 2012)

• Tager højde for særlige 

forbrugerbeskyttelsesregler

• Kan anvendes ved totalentreprise

OBS: Nyhed på DI Dansk Byggeris hjemmeside om forskelle 

mellem AB-Forbruger og AB 92/AB 18



Hvornår gælder AB 18? 

• AB 18 (og appendiks) finder kun anvendelse, hvis parterne har aftalt det

• ØL dom fra 2018 (20. afd. nr. B-96-17): Ikke henvist til AB i det konkrete tilbud fra UE til HE, men henvist til AB 92 på UE’s

(efterfølgende) fakturaer. Parterne havde forud for aftalen haft et omfattende samarbejde, hvor AB 92 var aftalt.

• Kan AB 18 anvendes, hvis bygherre er forbruger?

• ”§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, 
hvor bygherren ikke er forbruger.” 

• Hvad med almene boligorganisationer?



Programmet for i dag 

➢ Introduktion til AB-systemet

➢ Væsentlige nyskabelser i AB 18 

➢ Prisstigninger

➢ Spørgsmål 



Væsentligste nyskabelser i AB-systemet

• De 5 væsentligste nyskabelser i AB-systemet:

1) Gennemgribende revision af ABR

2) Regulering af entrepriseretlige mellemformer (entreprenørprojektering)

3) Stort fokus på planlægning (tid og økonomi)

4) Håndtering af ændringer

5) Nyt tvistløsningssystem



Fra AB 92 til AB 18

• AB 18 er mere voluminøs end AB 92

• AB 92 = 47 paragraffer

• AB 18 = 69 paragraffer (over 100 nye regler)

• Mange af AB 18’s paragraffer er ”blot” udtryk for det, der allerede gælder efter 

retspraksis, men der er også mange nyskabelser, fx:

• Tidsplaner

• Entreprenørprojektering

• Sikkerhedsstillelse for mindre entrepriser

• Indeksregulering og prisstigningsgodtgørelse

• Betaling

• Ændringsarbejder

• Projekt-, før og afhjælpningsgennemgang

• Tvistløsningsmodel

• Digitale bygningsmodeller

Betænkning på 500 sider

Anbefaling = 1. januar 2019

Kan AB 92 anvendes efter 1. januar 

2019?



Tidsstyring - Hovedtidsplan (§ 4) (NYT)

Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan – ”Kogebogen”

a) Start- og sluttidspunkt for arbejdet

b)Mellemfrister (hvis relevant)

• Kun mellemfrister, der er afgørende for BH, da kun sådanne frister kan udløse dagbod, jf. § 40, stk. 4

c) Sædvanlige spilddage

d)Væsentlige rådighedsindskrænkninger på byggepladsen (hvis relevant)

• Eksempel: Begrænsninger til bestemt tidsrum/areal samt koordinering med andre entrepriser

e) Sluttidspunkt for kontraktindgåelse, E’s arbejdsplan og BH’s eventuelle detailtidsplan

f) Start- og sluttidspunkt  for bl.a. mobilisering, projektgennemgang og førgennemgang

g) Start- og sluttidspunkt  for bl.a. projektoptimering og entreprenørprojektering mv. (hvis aftalt)



Tidsstyring – Arbejds- og detailtidsplan (§ 13)

E2

Arbejdsplan

BH

Detailtidsplan

E1

Arbejdsplan

E3

Arbejdsplan

Aftalt 
hovedtidsplan



Entreprenørprojektering – Hvad og hvornår (§ 17)? (NYT)

• Hvad er entreprenørprojektering?

• Som udgangspunkt E’s projektering af ”egne arbejder”

• Eksempel: Hvor E skal udføre betonarbejdet (arbejdet) og samtidig stå for, at de anvendte 
betonelementer har de nødvendige dimensioner og bæreevne (projekteringen)

• Entreprenørprojektering forudsætter aftale:

1) Oprindelig aftalt entreprenørprojektering

• Det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvis E skal udføre projektering – § 4, stk. 3

• Udbud på funktionskrav anses for en aftale om entreprenørprojektering

2)  Efterfølgende aftalt entreprenørprojektering

• E’s forslag til projektet, som BH implementerer, gør ikke, at E påtager sig projekteringen eller har risiko 
eller ansvar for forslaget



Konfliktløsning - Løsningstrappen ved tvister (NYT)

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

Forhandling mellem

projektledere

Hurtig 

afgørelse

Mediation/

mægling

Syn & skøn Voldgift

Syn og skøn med henblik på at sikre 

et bevis, kan iværksættes uden 

forhandling (dvs. uden TRIN 1 og 2) 

Forhandling mellem

ledelsesrepræsentanter

Maksimalt 10 arbejdsdage

Voldgift tidligst 4 uger 

efter afsluttet 

forhandlingsforløb

(dvs. efter TRIN 1 og 2)

Før aflevering 
TRIN 1 og TRIN 2 er obligatoriske, før tvisten kan søges løst på TRIN 3 

Efter aflevering 
Alene TRIN 2 er obligatorisk, før tvisten kan søges løst på TRIN 3

OBS: Løsningstrappen gælder ikke for 

sagkyndige beslutninger om udbetaling, 

nedskrivning og ophør af sikkerhed – § 67



Programmet for i dag 

➢ Introduktion til AB-systemet

➢ Væsentlige nyskabelser i AB 18 

➢ Prisstigninger

➢ Spørgsmål 



Priserne er stukket af!



Regulering som følge af prisstigninger?

➢ Ved arbejder i regning kan der tages højde for prisstigninger ved faktureringen

➢ Ved fastprisaftaler kan der alene opnås regulering for prisstigninger, der er indtrådt efter tilbudsdagen, hvis det er aftalt

➢ Der er mulighed for en såkaldt prisstigningsgodtgørelse i de første 12 måneder fra tilbudsdagen, hvis f.eks. ét af følgende
dokumenter er aftalt mellem parterne:

✓ AB 18 

✓ ABT 18

✓ AB 18 Forenklet

✓ Dansk Byggeris AB 92 standardforbehold (fra 2008)

✓ Dansk Byggeris ABT 93 standardforbehold (fra 2008)

✓ Principperne i § 9 i pris- og tidscirkulæret 



Regulering som følge af prisstigninger?

➢ 1968 – pris- og tidscirkulære for statslige projekter (fast pris i hele
kontraktperioden)

➢ 1971 – mulighed for indeksregulering indført  i cirkulæret

➢ 1973 – oliekrise

➢ 1974 – nyt godtgørelsescirkulære = mulighed for prisstigningsregulering

”Formålet hermed er, igennem en begrænsning af entreprenørernes økonomiske
risiko i forbindelse med ekstraordinære prisstigninger på materialer og
brændstof, at undgå unødigt store risikotillæg i tilbuddene samt undgå den situation, at
der ikke fremkommer tilbud.”

➢ 1975 – godtgørelsescirkulæret inkorporeret i pris- og tidscirkulæret (§ 9)

➢ 2019 - pris- og tidscirkulæret blev ophævet

➢ Pris- og tidscirkulæret indeholdt en tjenestebefaling, der ikke i sig selv berørte retsforholdet 
mellem BH og E

➢ Cirkulærets bestemmelser skulle/skal derfor være gjort til en del af aftalen for at være 
gældende

➢ Meget udbredt, at entrepriseaftaler inkluderer principperne i fastpriscirkulæret



Regulering som følge af prisstigninger?

➢ Selvom reglerne om prisstigningsgodtgørelse i realiteten har ”mange år på
bagen”, så er reglernes anvendelse og forståelse i vidt omfang ”ubetrådt
land”



Betingelser for prisstigningsgodtgørelse

➢ Krav om prisstigningsgodtgørelse forudsætter, at E beviser, at følgende syv betingelser alle dokumenteres opfyldt:

1) Prisstigningen skal vedrøre:

a) Materiale, som ”i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet”

b) Brændstof, der ”direkte benyttes til arbejdet”

2) Prisstigningen skal være generelt forekommende

3) Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale (f.eks. detailindeks fra Danmarks Statistik) eller kunne dokumenteres på 
anden måde

4) Prisstigningen skal være ekstraordinær

5) Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen

6) Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1

7) Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft



Ad (1) – ”i færdig form” m.v. og ”direkte benyttes”

”…i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i 
arbejdet”

AB 18 betænkningen, side 144

”Ekstraordinære prisstigninger på dele af et materiale giver ikke ret
til godtgørelse, hvis stigningen ikke er slået igennem i prisen på
selve materialet i et sådant omfang, at betingelserne for godtgørelse
er opfyldt. Der kan således alene opnås godtgørelse for
prisstigninger i det omfang, prisstigningerne slår igennem
på materialer i den form, hvori de indgår i byggeriet eller
anlægget og ikke delmaterialer isoleret som f.eks. bitumen og
cement. For råmaterialer, der på sædvanlig måde indgår
direkte i byggeriet, kan der ydes godtgørelse, idet disse råvarer
optræder i deres færdige form”.

”…der direkte benyttes til arbejdet”

Vejledning til pris- og tidscirkulæret (1993)

”Brændstof skal være direkte forbrugt til arbejdet, f.eks. til
opvarmning eller udtørring af bygninger eller som
drivmiddel i forbindelse med terrænregulering, jordkørsel eller
krandrift. Brændstof til lejet materiel må ligestilles med brændstof
til entreprenørens eget materiel.

Brændstof til transport af materialer til byggepladsen
omfattes ikke af bestemmelsen, hvad enten transporten udføres af
entreprenøren eller af vognmænd, han har lejet. Udføres
transporten af materialeleverandøren som led i leverancen, vil
brændstofforbruget indgå i materialets pris”.

(a) Materialer (b) Brændstof



Ad 2) og 3) – ”generelt forekommende” og ”officielt prismateriale” m.v.

➢ Prisstigninger skal være ”generelt forekommende”

▪ Den almindelige/generelle konstaterbare prisudvikling – prisstigningen skal altså omfatte hele branchen og ikke blot den enkelte E

▪ E kan ikke kræve regulering, blot fordi E’s normale leverandør har iværksat egne (ekstraordinære) prisstigninger.

➢ Den generelt forekommende prisstigning skal ”fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden
måde”

Vejledning til godtgørelsescirkulæret (1974)

”Pris og prisstigning skal fremgå af officielt prismateriale. Hermed tænkes først og fremmest på materialegrupperne i Danmarks Statistisk
byggeomkostningsindeks eller vejarbejdsindeks. Danmarks Statistik kan bistå med yderligere specifikation i materialegrupper eller
enkeltmaterialer, men så vidt muligt bør man henføre materialerne til de eksisterende indeksgrupper, selvom disse ikke
nøjagtigt afspejler den indtrufne prisstigning for det konkrete materiale”.

Vejledning til pris- og tidscirkulæret (1993)

”Pris og prisstigning skal fremgå af officielt prismateriale. Hermed tænkes, hvad byggeopgaver angår, først og fremmest på materialegrupperne
i Danmarks Statistiks reguleringsindeks for boligbyggeri”.

”Hvis en pris eller prisstigning ikke kan fastsættes ud fra officielt registrerede tal, må entreprenøren godtgøre tallene ud fra i øvrigt
forekommende prisoplysninger. Dette gælder således i de tilfælde, hvor et specielt materiale har en væsentlig anden prisudvikling end den,
der afspejles i de officielt registrerede tal”.

Buch m.fl., AB 18 med kommentarer, 2020, side 457

”Der stilles ikke nærmere krav til entreprenørens dokumentation, der således kan føres ved ethvert relevant bevis”



Ad 2) og 3) – ”generelt forekommende” og ”officielt prismateriale” m.v.

➢ Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

➢ Indeks kommer månedsvis

➢ Mulighed for at definere varegruppe

➢ Indeks findes på Danmarks Statistiks
hjemmeside (www.dst.dk)



Ad 2) og 3) – ”generelt forekommende” og ”officielt prismateriale” m.v.

➢ Byggeomkostningsindeks for boliger

➢ Indeks kommer kvartalsvis

➢ Mulighed for at definere delindeks samt art

➢ Indeks findes på Danmarks Statistiks
hjemmeside (www.dst.dk)



Ad 4) – ”ekstraordinær”

➢ Den generelt forekommende prisstigning skal være ”ekstraordinær”

▪ Prisstigningen skal ”overstige mindst 10 % af prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen”

▪ Hertil ”tillægges 0,5 % for hver hele måned, der er forløbet efter tilbudsdagen og indkøbstidspunktet”

➢ Eksempel

▪ Tilbud afgivet den 1. oktober 2021

▪ E indkøber og anvender den 6. februar 2022 et materiale

▪ Prisstigningen skal dermed overstige 12 % ((10 % + (0,5 % x 4)), før en prisstigningsgodtgørelse kommer på tale

➢ Udfordringer med materialer, som E har på lager – for hvad er indkøbstidspunktet!

Buch m.fl., AB 18 med kommentarer, 2020, side 458

”Det kan ikke udelukkes, at entreprenøren i særlige tilfælde vil være berettiget til godtgørelse, der f.eks. beregnes på grundlag af
markedsprisen på anvendelsestidspunktet”



➢ Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen

Vejledning til pris- og tidscirkulæret (1993)

”Det er efter bestemmelsen en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst
0,5 pct. af entreprisesummen. Er det tilfældet, udbetales hele den beregnede godtgørelse. Der kan først tages endelig stilling
til spørgsmålet om godtgørelse, når sidste indkøb i entreprisen er foretaget”.

➢ De 0,5 % skal beregnes af entreprisesummen ekskl. moms, jf. AB 18 § 2, stk. 8

➢ Eksempel

✓ BH og E indgår en entrepriseaftale på 8,6 mio. kr. ekskl. moms AB 18 er vedtaget. Til brug for entreprisen indkøber E – 4
måneder efter tilbudsdagen – et materiale (A), der er steget markant i pris, og E beregner en godtgørelse på 40.000 kr., svarende
til 0,46 % af entreprisesummen

= Ikke krav godtgørelse

✓ E indkøber 5 måneder efter tilbudsdagen endnu et materiale (B), der er steget markant i pris, og E beregner en godtgørelse på
7.000 kr., svarende til 0,08 % af entreprisesummen

= krav på hele den beregnede godtgørelse, da summen af de beregnede reguleringsbeløb på samlet 47.000 kr. (40.000 + 7.000)
udgør mere end 0,5 % af entreprisesummen 8,6 mio. kr. ekskl. moms (0,54 %)

Ad 5) – ”mindst 0,5 % af entreprisesummen”



➢ Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1

”§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til væsentlig mer-

eller mindreudgifter og ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelse fra en statslig
styrelse”.

➢ Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering efter AB 18 § 34 er trådt i kraft

✓ HR: Prisstigningsgodtgørelse alene muligt de første 12 måneder fra tilbudsdagen, idet E herefter (kun) har krav på
indeksregulering (på DI Byggeris hjemmeside findes en indeksberegner)

✓ Modifikation: Hvis materiale- og brændstofindkøb er sket efter fastprisperioden (12 måneder), kan § 35 dog benyttes
i det omfang, prisstigningen er indtrådt før periodens udløb og stigningen ikke dækkes gennem indeksreguleringen

Ad 6) og 7) – ”statslige indgreb” og ”indeksregulering”



➢ Krav om godtgørelse forudsætter, at E beviser, at følgende syv betingelser alle dokumenteres opfyldt:

1) Prisstigningen skal vedrøre:

a) Materiale, som ”i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet”

b) Brændstof, der ”direkte benyttes til arbejdet”

2) Prisstigningen skal være generelt forekommende

3) Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale (f.eks. detailindeks fra Danmarks Statistik) eller kunne dokumenteres 
på anden måde

4) Prisstigningen skal være ekstraordinær

✓ Prisstigningen skal ”overstige mindst 10 % af prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen”, og således 
at der ”tillægges 0,5 % for hver hele måned, der er forløbet efter tilbudsdagen og indkøbstidspunktet”

5) Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen

6) Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1

7) Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft

Betingelser for prisstigningsgodtgørelse



DI Byggeris beregningsværktøj



➢ Opkrævning af prisstigningsregulering (prisstigningsgodtgørelse) skal ske i forbindelse faktureringen for den del af
arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra entreprenøren.

➢ Hvis 0,5 %-grænsen ikke er nået på faktureringstidspunktet, må afregningen af prisstigningsgodtgørelse udskydes og
medtages på en senere faktura (når kravet er opfyldt)

✓ Det kan være en god ide af varsle sit krav!

Selve opkrævningen af prisstigningsgodtgørelse



Uenighed om aftalt regulering – AB 18/ABT 18

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

Forhandling mellem
projektledere

Hurtig 
afgørelse

Mediation/
mægling

Syn & skøn Voldgift

Forhandling mellem
ledelsesrepræsentanter

Maksimalt 10 arbejdsdage

Voldgift tidligst 4 uger efter 
afsluttet forhandlingsforløb
(dvs. efter TRIN 1 og 2)

Før aflevering 
TRIN 1 og TRIN 2 er obligatoriske, før tvisten kan søges løst på TRIN 3 

Efter aflevering 
Alene TRIN 2 er obligatorisk, før tvisten kan søges løst på TRIN 3

”entreprenørens ret til 
regulering af 
entreprisesummen”
(AB 18 § 68, stk. 1, litra d)



Læs mere!

➢ DI Byggeris hjemmeside:

✓ Prisstigning på materialer – mulighed for regulering?                   
(16. februar 2021)

✓ Dokumentation for prisstigninger på materialer (6. maj 2021)

✓ Ekstraordinære prisstigninger på materialer og brændstof der 
benyttes direkte i arbejdet (8. marts 2022)

✓ Regulering af entreprisesummen som følge af stigende 
energipriser? (14. marts 2022)

✓ Entrepriseretlig FAQ om krigen i Ukraine (2. maj 2022)

✓ Arbejder for forbrugere – prisstigninger og leveranceproblemer  
(16. maj 2022)



Hvad gælder hvis BH er forbruger? 



Programmet for i dag 

➢ Introduktion til AB-systemet

➢ Væsentlige nyskabelser i AB 18 

➢ Prisstigninger

➢ Spørgsmål 



Slidet bruger mørkt baggrundsbillede. Indsæt et nyt: Klik på Baggrundsbilleder ikonet i Templafy vinduet, vælg ved at klikke én gang. Vent og vælg knappen Select Image as Background under DI fanen. 

Prisstigningsgodtgørelse

Tak for i dag!

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem velkommen til at kontakte DI Byggeris 
Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760


