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1. Indledning 
 
Videncenter for Jordforurening har i denne Projektlederhåndbog samlet en lang 
række af de erfaringer, der er med udbud og kontrahering af rådgivere og en-
treprenører. Håndbogen er tænkt som et tilbud til de projektledere, der skal ar-
bejde med afværgeprojekter.  
 
• Håndbogen skal bruges som opslagsværk, ikke som lærebog. 
• Håndbogen giver eksempler på, hvordan man kan gøre, og ikke hvordan 

den enkelte region skal gøre. 
• Håndbogen indeholder gode råd og vejledninger om projektstyring, pro-

jektering, udbud og kontrakter. 
• Håndbogen handler altså om styring af projekter og ikke om projekternes 

tekniske indhold og udformning. 
 
Læseren skal være opmærksom på, at de råd og vejledninger, der gives i hånd-
bogen, kan være i konflikt med de rutiner og arbejdsgange, der er fastlagt i re-
gionen i dag. I skal naturligvis holde fast i gode rutiner, som er tilpasset netop 
jeres organisation. 
 
Håndbogen vil løbende blive revideret, og Videncenter for Jordforurening 
modtager gerne kommentarer og rettelser.  
 
Håndbogen er blevet til i samarbejde mellem: 
 
• COWI  
• NIRAS 
• PLESNER SVANE GRØNBORG 

ADVOKATFIRMA. 
 
Fjerde udgave af Projektlederhåndbogen afviger for så vidt angår kapitlerne om  
EU-udbud væsentligt fra tredje udgave som følge af markante ændringer af 
disse regler. Desuden har der været enkelte andre redaktionelle ændringer i 
håndbogen. 
 
Projektlederhåndbogen kan hentes som pdf-fil på: www.jordforurening.info. 
 
1.1 Læsevejledning 
 
Projektlederhåndbogen er disponeret på følgende måde: 
 
I afsnit 2 er der en generel introduktion til projektledelse, projektorganisation 
og regionens lovgrundlag på området. 
 
I afsnit 3 beskrives reglerne for indgåelse af aftaler med rådgiver. I afsnittet be-
røres emner som aftalegrundlaget, rådgivers ansvar, forskel på rådgiveres hæf-
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telse ved anvendelse af ABR89 og dansk rets almindelige regler, ansvarsforsik-
ring med videre. 
 
I afsnit 4 er der en overordnet beskrivelse af projekteringen. I afsnittet beskri-
ves struktureringen af de tre delelementer i projekteringen: Program, Forslag, 
Projekt. 
 
I afsnit 5 er der forslag til, hvorledes det afgøres om ens projekt skal håndteres 
indenfor den danske lovgivning på området eller ved hjælp af EU udbudsdirek-
tiverne. 
 
I afsnit 6 er forløbet omkring udbud og kontrakter beskrevet. 
 
I afsnit 7 beskrives det lovmæssige for udbud og kontrahering. 
 
I afsnit 8 beskrives det overordnede forløb af et EU-udbud. 
 
I afsnit 9 beskrives den forsikringsmæssige afdækning af ens projekt. Afsnittet 
omhandler såvel regionens forsikring som forsikring af rådgiver og entreprenør 
m.fl. 
 
I afsnit 10 beskrives processen forbundet med den praktiske udførsel af projek-
tet, fra de indledende godkendelser til umiddelbart før aflevering.  
 
Afsnit 11 omhandler aflevering og drift af  projektet. 
 
Projektlederhåndbogen er desuden forsynet med en lang række bilag, der rum-
mer alt fra standardkoncepter til uddybende beskrivelser af specifikke emner. I 
indholdsfortegnelsen findes en samlet liste over bilag i materialet. Der er ingen 
nærmere beskrivelse af de enkelte bilag. 
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2. Organisation, styring og lovgrundlag 
 
Formålet med dette afsnit er overordnet at beskrive de rammer, det er vigtigt at 
gøre sig bekendt med og planlægge forud for projektering og gennemførelse af 
en afværgeforanstaltning i en jord- og grundvandsforureningssag. 
 
2.1 Organisation 
 
2.1.1 Projektets parter 
 
Det er afgørende for et godt projektforløb at kende og forstå motiver samt rol-
le- og ansvarsfordelingen mellem alle de involverede parter. Et typisk projekt 
vil omfatte følgende parter: 
 
• Myndigheder, som f.eks. Region, Kommune og Arbejdstilsyn, hvis rolle 

det er at kontrollere, at den gældende lovgivning bliver overholdt, at formu-
lere krav til miljøets beskyttelse og kontrollere overholdelse af disse krav. 

• Bygherre, dvs. regionen1, hvis rolle det er at træffe beslutninger og styre 
projektets gennemførelse i henhold til trufne beslutninger, herunder planer, 
myndighedskrav, hensyn til lodsejere, miljøet, tid og økonomi samt styring 
af rådgivere. 

• Rådgiver, dvs. regionens tekniske bisidder, hvis rolle det typisk er at un-
dersøge, vurdere, projektere og føre tilsyn og  på regionens vegne at styre 
projektet, herunder især entreprenører og leverandører. 

• Lodsejere og naboer, hvis arealer bliver berørt af projektet, f.eks. gennem 
driftstab og rådighedsindskrænkning. 

• Entreprenør, hvis rolle er den fysiske etablering. 
 
Projektets forhold til myndigheder og lodsejere reguleres af den gældende lov-
givning, mens forholdet mellem regionen og rådgiver typisk reguleres ved 
ABR89.  Forholdet mellem regionen og entreprenøren  reguleres normalt ved 
AB92. 
 
Usikkerhed om rollefordeling, ansvar og kompetence vil skabe problemer i 
projektforløbet. Regionens rolle som både myndighed og bygherre samt den 
variable grænseflade mellem regionen som bygherre og rådgiver skal afklares 
forud for opstart af et projektforløb.  
 
2.1.2 Organisation 
 
For at opnå klarhed om ansvar og kompetence er det nødvendigt at definere og 
respektere en hierarkisk projektorganisation.  Det er endvidere vigtigt, at alle 
væsentlige beslutninger og aftaler dokumenteres. I projekter opstår der jævnligt 

                                                
1 "Bygherre" er i denne håndbog erstattet med “regionen”, idet håndbogen henvender sig til re-
gionen som bygherre. I de tilfælde hvor beskrivelser i håndbogen vedrører regionen som myn-
dighed, er dette specifikt nævnt. 
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behov for beslutning om økonomisk og/eller tidsplansmæssigt betydelige pro-
jektændringer. I den forbindelse er der behov for et beslutningsberedskab hos 
regionen, da  forsinkelse af beslutningsprocessen kan have store økonomiske 
konsekvenser. 
 
Ligeledes er det vigtigt at definere kompetenceforhold vedrørende, hvem der 
beslutter hvad, hvornår og i hvilke faser af projektet beslutninger skal tages. 
Kompetenceforhold vedrørende økonomiske beføjelser og råderum skal define-
res, og endelig skal det fastlægges, hvordan der bevilges penge til projektet. 
 
Afhængig af hvilken placering i organisationen, der refereres til, vil placerin-
gen stille krav til den enkelte persons faglige og personlige kvalifikationer. Så-
ledes er det specielt vigtigt, at personer, der skal varetage et stort ansvar og ha-
ve meget kompetence, er kvalificeret til denne rolle. Viden om bygge- og an-
lægsbranchens præcedens og relevant jura omkring værdi og definition af pro-
jekteringsfejl, udførelsesfejl, byggemødereferater, aftalesedler osv. er nødven-
dige kvalifikationer. 
 
Det er vigtigt allerede i udbuddet at tage stilling til, hvem der skal varetage 
driften af en afværgeforanstaltning, der skal videreføres i en driftsfase. 
 
I figur 2.1 er der vist et eksempel på en organisationsplan for  parterne i projek-
tet. 
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Figur 2.1 Hovedorganisation. 
 
2.1.3 Kommunikation 
 
Kommunikation er en væsentlig del af projektgennemførelsen. Både internt i 
projektorganisationen og i kommunikationen til parterne udenfor selve projekt-
organisationen. 
 
Det er vigtigt at få fastlagt en politik for information til grundejeren i alle pro-
jekter og til offentligheden i større projekter. En informationsplan med tilhø-
rende tjekliste bør altid udarbejdes. Det skal fastlægges, hvad der skal informe-
res om, og hvornår informationen skal gives. For hvert enkelt region kan der 
med fordel udarbejdes tjekliste og paradigmaer for orienteringsbreve til grund-
ejere, lejere, kommune og virksomheder/grundejere. Endvidere kan der udar-
bejdes paradigmaer for indkaldelse til følgegruppemøder. I håndbogen er der 
ikke givet paradigmaer for formulering af orienteringsbreve og tjekliste for 
gennemførelse af orienteringen. 
 
Det er vigtigt at tilrettelægge kommunikationsforløbet i forhold til, om der er 
en eller flere grundejere, om der er lejere, om det er en offentlig grundejer, om 
grundejeren er privat boligejer eller en professionel erhvervsvirksomhed. Lige-
ledes skal det fastlægges hvilke myndigheder, der skal kontaktes og hvilke til-
ladelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse. 
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I afsnit 4 og afsnit 10 er forhold vedrørende orientering og kommunikation 
yderligere beskrevet, hvad angår hvem der skal orienteres, og hvornår informa-
tionen skal gives. 
 
Det skal fastlægges, hvem der skal modtage de forskellige dokumenter. Ligele-
des skal detaljeringsgrad, arbejdsform og -metodik for kommunikationen defi-
neres.  
 
Endelig skal regler for kommunikation i forhold til offentligheden, presse m.v. 
fastlægges.  
 
Internt i projektorganisationen er det i større projekter særdeles vigtigt for pro-
jektforløbet, at regler for kommunikation og styring mellem region og rådgiver 
er defineret. Faglige/tekniske temaer kommunikeres ofte mellem faglederne, 
hos henholdsvis region og rådgiver, mens projektstyringstemaer kommunikeres 
mellem projektlederne hos henholdsvis region og rådgiver. I afsnit 2.2.1 er for-
hold vedrørende kommunikation med og styring af rådgiver nærmere beskre-
vet. 
 
2.2 Projektstyring 
 
Projektstyring handler om at definere, hvad der skal ske, hvem der skal gøre 
det, hvornår det skal gøres, og hvor meget det skal koste. Dvs.: aftaler og fag-
lige forhold, organisationsplan, tidsplan og budget samt ikke mindst opfølg-
ning herpå og reaktion på uforudsete forhold. Formålet med nedenstående be-
skrivelse er at give en overordnet indsigt i, hvad projektstyring er, og hvilke 
elementer det er specielt vigtigt at planlægge forud for opstart af et projekt. 
 
Projektstyringens hovedelementer er vist i figur 2.2. 
 
Aftaler og faglige forhold 
Aktivitetsbeskrivelser og oplæg skal være præcise. Upræcise aktivitetsbeskri-
velser er et oplagt grundlag for senere konflikter mellem projektets parter. Præ-
cise beskrivelser er et godt grundlag for fremadrettede projektkorrektioner, og-
så selvom de måtte vise sig at være forkerte. Aktivitetsbeskrivelser skal således 
altid udarbejdes og udgør et vigtigt grundlag for udarbejdelse af udbudsmateri-
alet til rådgiveren samt grundlag for den efterfølgende styring af rådgiveren og 
opfølgning på løbende fremdriftsrapportering fra rådgiveren. 
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Figur 2.2 Projektstyringens hovedelementer. 
 
Ansvaret for projektledelsen overdrages typisk i betydeligt omfang til rådgive-
ren. Forhold vedrørende styring af rådgiver er nærmere beskrevet i afsnit 2.2.1 
samt afsnit 3. Ansvarsfordelingen mellem rådgiver og regionen samt rådgiver 
og entreprenør skal afklares gennem aftaler, og det anbefales at bruge det eksi-
sterende aftalegrundlag som ABR89, AB92 og ABT93. En nærmere beskrivel-
se af aftalegrundlag for indgåelse af aftaler med rådgivere er beskrevet i afsnit 
3 og med entreprenør i afsnit 6, 7 og 8. 
 
Opstilling af en kvalitetsplan er en vigtig forudsætning for en god projektafvik-
ling. Der er tre basale krav til kvalitetssikring: Den skal planlægges, gennemfø-
res og dokumenteres. Opfyldelsen heraf skal regionen sikre via krav til rådgi-
verens kvalitetsplan og ved audits. I bilag 2.c er givet forslag til checkli-
ste/paradigma for planlægning og udførelse af kvalitetssikring. 
 

HVAD

HVEM

HVOR MEGET
HVORNÅR

Aftaler og faglige forhold

-  Aktivitetsbeskrivelse

-  Kvalitetsplan

-  Aftaler

Organisation

-  Bemandingsplan

-  Kommunikation

Tid og økonomi

-  Tidsplan/-kontrol

-  Budget/-kontrol
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Organisation 
For at opnå klarhed om ansvar og kompetence er det nødvendigt at definere og 
respektere en projektorganisation og de opstillede kommunikationsregler. Det 
er ligeledes vigtigt, at alle væsentlige beslutninger og aftaler dokumenteres. 
Disse forhold er beskrevet i det forudgående afsnit. Endvidere er forhold ved-
rørende orientering og kommunikation yderligere beskrevet i afsnit 4 og 10. 
 
Tid og økonomi 
Gennem hele projektforløbet skal der følges op på aftalte tidsplaner og budget-
ter. Opfølgningen skal være fremadrettet, dvs., at tidsforbrug og udgifter til 
færdiggørelse af projektet skal vurderes objektivt, uafhængigt af fortiden. End-
videre skal planlagte datoer, faktiske tidspunkter og forventede tidspunkter for 
aktiviteters gennemførelse fremgå af detailtidsplanen. Ligeledes skal økonomi-
styring indeholde oprindeligt budget, korrigeret budget, restbudget og forbrug 
på sagen. I bilag 2 er der givet eksempler og paradigmaer for tidsplaner og 
økonomistyringsoversigter. 
 
Aktiviteterne skal benævnes enslydende i aktivitetsoversigter, tidsplaner og 
økonomistyringsoversigter. 
 
2.2.1 Styring af rådgivere 
 
Dette afsnit omhandler de forhold regionen skal tage stilling til inden opstart af 
et projekt, hvad angår styring af rådgivere. Følgende emner er overordnet be-
skrevet i dette afsnit: 
 
• Hvordan udbydes rådgivningsopgaverne? 
• Hvem specificerer opgaven? 
• Hvordan er arbejdsdelingen mellem region og rådgiver? 
• Hvordan stilles krav til og styres rådgiveren? 
• Hvordan kommunikeres med rådgiveren? 
• Hvordan evalueres rådgivningsindsatsen? 
 
I afsnit 3 er indgåelse af aftaler med rådgivere nærmere beskrevet. 
 
Udbud og specifikation af rådgivningsopgaver 
Valg af udbudsform for udbud af rådgivningsopgaver bør foretages efter en nø-
je vurdering af, hvor præcist det er muligt at udforme en aktivitetsbeskrivelse, 
som kan danne grundlag for rådgiverens tilbud.  
 
For at regionens forventninger til rådgiveren skal blive opfyldt, via rådgiverens 
ydelser, er det vigtigt, at aktivitetsbeskrivelserne, som bl.a. er formålsbeskri-
velse, strategi, omfang og tidsplan, er præcise.  
 
Såfremt regionen kan udarbejde en præcis aktivitetsbeskrivelse, kan det ofte 
med fordel vælges at udbyde rådgivningsydelsen i fastpris og evaluere de ind-
komne tilbud i forhold til prisen. Alternativt kan regionen udarbejde en for-
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målsbeskrivelse og lade rådgiveren indarbejde aktivitetsbeskrivelsen (omfang, 
metode og tid) i selve tilbuddet. I forbindelse med evaluering af de indkomne 
tilbud skal regionen, være særlig opmærksom på, at det kvalitetsmæssige ind-
hold af de indkomne tilbud er forskelligt. Evalueringen skal derfor være en 
vurdering af aktivitetsbeskrivelsen i forhold til formålsbeskrivelsen, og natur-
ligvis må også prisen tillægges en vis betydning. 
 
Som oftest udbydes rådgivningsopgaver, så større og mere variable udlæg, 
f.eks. bore- og analysearbejde, aftales at være en bygherreleverance. Udlægge-
ne betales da direkte af regionen efter rådgiverens attestering af de relevante bi-
lag. Såfremt det vælges at lade disse leverancer indgå i rådgiverens fastpristil-
bud, er det vigtigt, med mindre omfanget af disse ydelser er faste, at regionen 
vurderer de indkomne økonomiske tilbud i forhold til omfanget af de eksterne 
ydelser, der er indregnet i tilbuddet.  
 
De forskellige projektfaser egner sig mere eller mindre godt til de forskellige 
udbudsformer. Således er det i forbindelse med den indledende fase af et pro-
jektforløb vanskeligt at opstille præcise aktivitetsbeskrivelser, hvorfor det bør 
overvejes at udbyde denne fase i regning til en rådgiver, som regionen har tillid 
til. I de efterfølgende faser er det enklere at opstille en aktivitetsbeskrivelse ud 
fra det arbejde, der er udført i den indledende fase, hvorfor det er mere oplagt 
at udbyde rådgivningsopgaverne i priskonkurrence på baggrund af aktivitetsbe-
skrivelsen. 
 
Der er i nærværende håndbog ikke udarbejdet paradigma for udbud af rådgiv-
ningsopgaver. 
 
Arbejdsdeling mellem region og rådgiver 
Udbudsmateriale til rådgiveren udarbejdes af regionen, og det er nødvendigt, at 
regionen har lavet en klar formåls- og problemformulering. Opstart af et pro-
jekt er vigtigere end afslutning af projektet, og regionen skal derfor i denne fa-
se påregne en vis arbejdsindsats. Regionen skal erkende de relevante problem-
stillinger i projektet og definere opgavens rammer og grundlag. Regionen skal 
være til rådighed for problemafklaring og afholdelse af opstartsmøde med råd-
giveren.  
 
Aftalen med rådgiveren skal definere, hvad rådgiveren skal levere, hvornår det 
skal leveres, hvad det skal koste, hvem der skal betale, hvordan betalingen skal 
foregå, hvilket ansvar rådgiveren har, og hvad der er det generelle aftalegrund-
lag for aftalen. Aftalegrundlag for indgåelse af rådgiveraftaler er nærmere be-
skrevet i afsnit 3 med tilhørende bilag, hvori der er givet et eksempel på en 
rådgiveraftale. 
 
Styring og opstilling af krav til af rådgiveren 
Rådgivningsaftalen bruges til at fastlægge rådgiverens forpligtigelser overfor 
regionen og hermed til at styre og planlægge rådgiverens produktion. Endvide-
re kan der i forbindelse med selve projektafviklingen på møder, telefonisk og 
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skriftligt fastlægges krav til rådgiveren, hvad angår produkt og kommunikati-
on. Ændres kravene i forhold til, hvad der er aftalt i forbindelse med den ind-
gåede aftale, kan en prisregulering komme på tale. 
 
Kommunikation med rådgiveren 
Det bør aftales, at rådgiveren skal give en løbende fremdriftsrapportering om 
faglige resultater, forbrugt tid og økonomi, resterende behov for tid og økono-
mi og øvrige ændringer i forhold til den indgåede aftale. Fremdriftsrapporte-
ringen kan gives skriftligt, telefonisk eller på møder. En plan for denne rappor-
tering bør aftales med rådgiver i forbindelse med opstart af projektet. 
 
Regionen skal udføre en opfølgning på fremdriftsrapporteringen og på den 
egentlige rapportering, deltage i møder med rådgiver og stå til rådighed for di-
skussion af forskellige problemstillinger. Endvidere bør regionen deltage i be-
sigtigelser af det udførte arbejde på relevante tidspunkter.   
 
Evaluering af rådgiverindsatsen 
I forbindelse med afvikling af en rådgiverydelse og efter afslutning af et pro-
jekt kan en evaluering af det arbejde, som rådgiveren har leveret, være et godt 
redskab til brug for efterfølgende udbud af rådgiveropgaver. Således bør regio-
nens tilfredshedsgrad evalueres, hvad angår den faglige opgaveløsning, herun-
der forhold mellem pris og kvalitet, bemanding og ledelse, kommunikation, 
tidsstyring og økonomistyring. 
 
2.3 Lovgrundlaget i Jordforureningsloven 
 
Dette delafsnit behandler lovgrundlaget i Jordforureningsloven (JFL) vedrø-
rende bygherrens forhold til den private grundejer. JFL giver regionen nogle 
særlige beføjelser som myndighed. Med beføjelserne følger også særlige for-
pligtelser. I bilag 2.d er vedlagt kopi af JFL.  
 
Overordnede forhold i JFL vedrørende: 
 
• hvor må regionerne arbejde? 
• tidsfrister og varsel 
• ansvar og erstatning 
• ekspropriation og 
• afgørelse af erstatningsspørgsmål 
 
er beskrevet i afsnit 2.3.1 til 2.3.5.  
 
2.3.1 Hvor må regionerne arbejde 
 
Adgang – JFL. § 57. JFL. § 57 svarer til Miljøbeskyttelseslovens § 87. Be-
stemmelsen indebærer: 
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Regionen og dets hjælpere ("personer, der er bemyndiget hertil") har adgang 
overalt, hvor det har betydning, for at tilvejebringe oplysninger til beslutninger 
eller for at føre tilsyn efter JFL. Retskendelse er ikke nødvendig og kan i øv-
rigt ikke opnås.  
 
Efter de nye regler i JFL § 57 og Miljøbeskyttelseslovens § 87 skal der dog 
indhentes retskendelse, før miljømyndigheden udfører selvhjælpshandlinger 
efter JFL § 68 i anledning af påbud vedr. forurenet jord, der ikke er efterkom-
met. 
 
2.3.2 Tidsfrister og varsling 
 
Forudgående meddelelse er altid nødvendig i tilsynssager efter JFL.  
 
For så vidt angår tilsyn på indendørs lokaliteter følger dette krav af reglerne i 
retssikkerhedsloven. Hovedreglen er, at tilsyn m.v. skal varsles skriftligt 
mindst 14 dage i forvejen. Varslingsbrevet (der kan sendes pr. e-mail) skal ha-
ve følgende indhold: 
 

• angivelse af tid og sted og så vidt muligt klokkeslæt,  
• oplysning om retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre,  
• angivelse af hovedformålet med besøget,  
• angivelse af det faktiske og retlige grundlag for besøget,  
• frist for at komme med indsigelse.  

 
Miljøstyrelsens Vejledning Nr. 7, 2005, gennemgår disse regler nærmere. 
 
For tilsyn m.v. på udendørs lokaliteter udspringer kravet om forudgående 
meddelelse af reglerne om god forvaltningsskik, der gælder sideløbende. 
Overtrædelse af disse regler kan medføre kritik fra Ombudsmanden.  
 
Et varsel på 14 dage, svarende til reglerne i retssikkerhedsloven, vil normalt 
være passende, med mindre særlige grunde gør sig gældende.  
 
Også her er der indholdskrav til varslingsbrevet: Brevet bør angive tid, sted og 
formålet med besøget.  
 
2.3.3 Ansvar og erstatning 
 
Ansvar for følgeskader - JFL § 76. 
 
Reglerne i JFL afviger på en række punkter i forhold til reglerne i Affaldsde-
potloven, hvorefter myndighederne på objektivt grundlag (dvs. uden at der 
reelt kunne påvises en fejl) skulle erstatte de skader, der blev forårsaget ved 
myndighedernes undersøgelser.  
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Når regionens folk (herunder rådgivende ingeniører og entreprenører) forvol-
der skade, gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, dvs. at skaden skal 
erstattes, hvis der er begået fejl, der har forårsaget en skade, der er en nogen-
lunde påregnelig følge af selve handlingen.  
 
Såfremt regionen sender fremmede ind for at rydde op på en grund (f.eks. en 
forurener, der ikke længere ejer ejendommen) gælder de almindelige erstat-
ningsregler også. Ejeren/brugeren kan således gøre erstatningskrav gældende 
overfor den direkte skadevolder. Men ejeren eller brugeren af ejendommen 
kan tillige gøre erstatningskrav gældende over for regionen, hvis der ikke kan 
opnås enighed om erstatningsfastsættelse med skadevolderen, eller når skade-
volden ikke kan dække erstatningskravet. Regionen hæfter altså for dem, der 
sendes ind på ejendommen. 
 
Hvad der kan kræves erstatning for, og hvor meget der kan forlanges som er-
statningssum, er som udgangspunkt et almindeligt erstatningsretligt spørgs-
mål. Kan regionen og grundejeren ikke blive enige om erstatningsfastsættel-
sen (men dog enige om, at der er et erstatningskrav), fastsættes dette af taksa-
tionskommissionen, se hertil nedenfor under punkt 2.3.5.   
 
2.3.4 Ekspropriation 
 
Ekspropriation - JFL § 22, stk. 2 Regionsrådet kan ekspropriere rettigheder 
over fremmed ejendom, dvs. at regionen enten kan erhverve ejendommen el-
ler dele heraf eller erhverve ret til en særlig råden (f.eks. til at færdes ad en 
adgangsvej, at have en boring stående på en ejendom, osv.). 
 
Regionsrådet kan imidlertid kun gennemføre ekspropriation til projekter, der 
er anført på Regionsrådets oversigt over den offentlige indsats.  
 
Ekspropriation til varetagelse af andre hensyn end vandforsyningsinteresser 
vil kun helt undtagelsesvist kunne ske, f.eks. ved eksplosionsfare.  
 
Ekspropriation må kun ske til varetagelse af saglige hensyn og må aldrig gå 
videre end nødvendigt.  
 
Der findes i JFL § 22, stk. 4 en særlig regel om ekspropriation til fordel for en 
vandforsyning, der vil gennemføre projekter med henblik på at sikre nuvæ-
rende eller fremtidig vandindvinding. Dette gælder uanset, om de pågældende 
arealer er opført på Regionsrådets oversigt.  
 
I daglig praksis vil man typisk søge at indgå frivillig aftale med den berørte 
grundejer.  
 
I tilfælde af, at regionen indgår aftale med grundejeren, er det vigtig, at denne 
gøres opmærksom på, hvilke konsekvenser denne aftale har, f.eks. i forhold 
til rådighedsindskrænkning på arealet. 
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Selve gennemførelsen af ekspropriation sker efter reglerne i lov om offentlige 
veje, jfr. § 22, stk. 5. 
 
2.3.5 Afgørelse af erstatningsspørgsmål 
 
Taksationskommissionen - JFL § 22 og § 76. Spørgsmål om erstatningsfast-
sættelse for de skader, der opstår under afværgeprojekter m.v., afgøres af 
Taksationskommissionen. Derimod skal regionens eventuelle erstatningskrav 
mod forurenere, jfr. § 73, rejses ved de almindelige domstole. 
 
En Taksationskommission har altid en dommer som formand. Navnet på for-
manden og det geografisk område for den enkelte taksationskommission kan 
slås op i den kommunale årbog. Regionen skal selv inden 8 uger indbringe 
sagen for Taksationskommissionen, hvis der ikke er opnået enighed om er-
statningsfastsættelsen. 
 
Taksationskommissionens afgørelse kan påankes til en Overtaksationskom-
mission, og sagen kan eventuel fortsætte i landsret og Højesteret. 
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3. Rådgiveraftaler 
 
3.1 Er der behov for teknisk rådgivning? 
 
Det afhænger af opgavens karakter og omfang samt regionens egen ekspertise 
og ressourcer, om der i en konkret sag er behov for at antage en ekstern rådgi-
ver eller eventuelt at lade opgaven udføre i totalentreprise. 
 
Fordele og ulemper ved valg af totalentreprise er berørt i afsnit 6.1. 
I det følgende beskrives en situation, hvor der er behov for ekstern rådgivning.   
 
3.2 Fastlæggelse af rådgivningens omfang (fastlægges i kontrakten) 
 
Ved enhver overdragelse af en opgave skal det fastlægges, hvilket omfang råd-
givningen skal have, herunder bl.a. om: 
 
• den overdragne opgave kun vedrører en del af den samlede opgave (skive-

rådgivning), 
• der er flere rådgivere på forskellige dele af den samlede opgave, der hver 

har ansvar for løsning af deres del af opgaven,  
• der er tale om totalrådgivning ydet af flere selvstændige rådgivere med so-

lidarisk hæftelse, 
• rådgiveren har ret til at antage underrådgivere, og i bekræftende fald hvilke. 
 
Der eksisterer formentlig opgaver af en karakter og et omfang, der er så enkle, 
at regionen på en mundtlig eller kortfattet skriftlig rekvisition bestiller opga-
verne udført, men af bevismæssige grunde må det tilrådes, at alle aftaler indgås 
skriftligt. 
 
3.3 Formelle regler for valg af rådgivere 
 
3.3.1 Tærskelværdien i Udbudsdirektivet overskredet 
 
Udbud efter direktivet forudsætter, at kontraktværdien overstiger en bestemt 
tærskelværdi, som for opgaver udbudt inden 31. december 2007 udgør kr. 
1.570.203 for regionale kontrakter. 
Rådgiveraftaler af denne karakter vil som udgangspunkt være omfattet af Ud-
budsdirektivets regler for såkaldte bilag II A ydelser, som omfatter "rådgivende 
ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og land-
skabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, 
teknisk afprøvning og analyse". Bilag II A ydelser er fuldt udbudspligtige efter 
direktivet. Reglerne om EU-udbud er kort gennemgået i håndbogens afsnit 8. 
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3.3.2 Tærskelværdien i Udbudsdirektivet ikke overskredet 
 
Udbud af rådgivningsydelser, hvor kontraktværdien ikke overstiger tærskel-
værdien for anvendelse af Udbudsdirektivet, men overstiger en bagatelgrænse 
på kr. 500.000, samt rådgivningsydelser, der ikke er omfattet af direktivets Bi-
lag II A, men er såkaldt B-ydelser, hvis kontraktværdi overstiger kr. 500.000, 
er omfattet af annonceringspligten, som følger af Tilbudsloven. 
 
Såfremt kontraktværdien er mindre end kr. 500.000, er regionen som udgangs-
punkt ikke forpligtet til at gennemføre en forudgående udbudsprocedure. Be-
grundelsen er, at omkostningerne dels ved indhentelse og udarbejdelse af til-
buddene, dels ved bedømmelse heraf ikke vil stå i et rimeligt forhold til den 
besparelse, der må påregnes at kunne opnås ved at indhente flere tilbud. 
 
Tilbudslovens regler om annonceringspligt indebærer, at regionen er forpligtet 
til at annoncere efter interesserede rådgivere i pressen eller på et elektronisk 
medie (f.eks. Regionens hjemmeside).  
 
Annoncen skal som minimum indeholde:  

• en beskrivelse af opgaven  
• kontaktoplysninger  
• frist for modtagelse af bud eller anmodning om deltagelse  
• adresse hvortil tilbud eller anmodning om deltagelse skal sendes  
• kriterier for tildeling af kontrakten. 
 
Der gælder ingen specifikke regler for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
udbudsproceduren, men Regionen skal sikre, at proceduren er gennemsigtig, og 
at alle interesserede virksomheder behandles fair og lige og dermed har adgang 
til samme oplysninger om tildelingsprocessen, således at de alle har samme 
vilkår for at udarbejde deres tilbud. 
Der gælder heller ingen specifikke krav til vurderingen af tilbudene og tildelin-
gen af kontrakten. Regionen skal dog sørge for, at tilbudsgivere udvælges på 
grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at tilbuds-
giverne ikke forskelsbehandles 
 
Der gælder ikke regler for, hvilke udvælgelseskriterier, der kan fastsættes, men 
regionen skal i annoncen eller i udbudsbetingelserne  tilkendegive, hvilke krite-
rier der vil blive benyttet. 
 
3.4 Udbudsbetingelserne 
 
Som udgangspunkt bør udbudsbetingelserne indeholde følgende elementer: 
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• En beskrivelse af hvilke ydelser der ønskes præsteret, eller hvilke opga-
ver der ønskes løst. 

• Forløbet af processen (tidsplan) 
• Udvælgelseskriterier (dokumentation for rådgiverens egnethed) 
• Betingelser til tilbudets opstilling 
• Afvigelser, dvs. muligheden for forbehold og alternative tilbud 
• Kravspecifikation 
• Tildelingskriterier 
• Kontraktudkast. 

 
Detaljeringsgraden vil naturligvis afhænge af opgavens kompleksitet.  
 
Selvom det ikke er et krav i henhold til udbudsbetingelserne, er det mest hen-
sigtsmæssigt, at udbudsbetingelserne indeholder et udkast til rådgivningskon-
trakt, idet rådgiveren - såfremt der senere stilles krav, der ikke fremgik af ud-
budsmaterialet - vil kunne kræve sig frigjort fra sit tilbud eller justering heraf. 
 
Jo mere specifik opgaven beskrives, desto større konkurrence vil der kunne væ-
re på den pris, der indhentes fra rådgiverne for udførelsen af opgaven. 
 
I afsnit 2.2.1 er der mere uddybende redegjort for, hvilke ydelser der kan 
komme på tale, afhængig af den konkrete situation. 
 
3.5 Aftalegrundlaget 
 
Aftale med rådgiveren kan indgås på basis af: 
 
• Regionens faste praksis. 
• Individuelle kontraktformularer. 
• Aftaleformularer knyttet til Almindelige Bestemmelser for Teknisk Råd-

givning og Bistand (ABR89). 
 
ABR89 indeholder standardvilkår for regulering af retsforholdet mellem region 
og rådgivere. Aftalegrundlaget er i vidt omfang udtryk for regler, der alligevel 
ville være gældende, selvom regelsættet ikke blev vedtaget, idet de i hoved-
sagen er en nedfældning af dansk rets almindelige regler om de pågældende 
forhold, dog bortset fra afsnit 6 i ABR89 om rådgiverens ansvar, hvor der er 
afvigelser fra dansk rets almindelige regler, såvel i tidsmæssig som beløbs-
mæssig størrelse. 
 
I bilag 4.j er vedlagt paradigmaer for udformning af rådgiveraftaler. 
 
3.6 Krav om bestemte medarbejdere hos rådgiveren 
 
Ved mange opgaver kan regionen have et ønske om, at rådgiveren ikke udskif-
ter de(n) ledende medarbejder(e), der er sat på opgaven, og som måske netop 
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var årsagen til, at regionen valgte den pågældende rådgiver til løsning af opga-
ven.  
 
I det omfang regionen ønsker at hindre en sådan ændring, skal det ske ved ind-
sættelse af en bestemmelse herom i udbudsmaterialet, f.eks. med følgende ind-
hold: 
 
”Ved tildeling af opgaven har regionen lagt vægt på, at (navn(e)) medvirker. 
Udskiftning af denne/disse kan kun ske med regionens forudgående skriftlige 
godkendelse efter velbegrundet ansøgning. Godkendelse kan kun forventes op-
nået på betingelse af, at den/de nye medarbejder(e) har mindst samme doku-
menterede kvalifikationer som den/de tidligere medarbejder(e)”.  
 
3.7 Honorar 
 
I aftalen skal der tages stilling til, hvorledes honorering skal finde sted. Der 
findes flere muligheder. I ABR89 er beskrevet følgende hovedformer: 
 
• Fast honorar  
• Honorar baseret på fysiske enheder  
• Honorar efter regning 
• Honorar efter byggeudgift   
• Skønsmæssigt honorar.  
 
Hertil kan føjes den ofte benyttede: 
 
• Afregning på basis af udbetalt løn med tillæg af et bestemt dækningsbi-

drag, eventuelt med eller uden loft.   
 
Regionen må afgøre, hvilken honorarform der passer til opgaven. Et skøns-
mæssigt honorar er dog ikke foreneligt med udbudsreglerne, da det ikke vil væ-
re muligt at sammenligne tilbudene. I aftalen skal også tages stilling til, i hvil-
ket omfang forskellige udlæg, herunder rejseomkostninger, diæter m.m. beta-
les/refunderes, evt. er indeholdt i honoraret. 
 
3.8 Kvalitetssikring 
 
Der skal i udbudsmaterialet være taget stilling til, hvilke krav der stilles til råd-
giverens kvalitetssikring og dokumentation herfor, herunder i hvilket omfang 
kvalitetssikringsdokumentationen skal overgives til regionen i forbindelse med 
opgavens løsning, eller kan kræves opbevaret af rådgiveren. 
 
3.9 Ophavsret 
 
I mangel af anden aftale erhverver regionen alene retten til at benytte rådgive-
rens projekt til den aftalte opgave. Beskyttelsen omfatter naturligvis ikke al-
mindeligt kendte og tilgængelige processer og teknikker m.m. 
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Rådgiverens beskyttelse er baseret på eneretslovene, markedsføringsloven og 
konkurrenceloven samt den indgåede aftale.  
 
3.10 Ændring, standsning, udskydelse eller ophævelse af rådgivningsafta-

len 
 
3.10.1 Fra regionens side 
 
3.10.1.1 Ændring 
 
Ændringer af kontrakten, som indebærer væsentlige ændringer i retsforholdet 
mellem parterne, er ikke forenelig med udbudsreglerne. Aftalen vil udbudsret-
ligt betragtes som en ny aftale, der ikke er omfattet af det oprindelige udbud., 
og dermed vil sådanne ændringer forudsætte et nyt udbud, jf. herom i afsnit 8 
 
Herudover er regionen normalt berettiget til at ændre aftalens karakter og om-
fang, såfremt karakteren ligger inden for rådgiverens kompetence, og med pligt 
til regulering i honoraret, såfremt ændringen i omfanget berettiger hertil. I den-
ne forbindelse skal det fremhæves, at rådgiveren har pligt til at orientere regio-
nen om sit honorarkrav, når det ”erkendes, at merarbejdet ikke er uvæsentligt”, 
som det er formuleret i ABR89, pkt. 2.1.6. 
 
Hvis ændringen i aftalens indhold og omfang er i nedadgående retning, kan 
reglerne om standsning eller udskydelse, jf. nærmere nedenfor, komme på tale. 
 
3.10.1.2 Standsning 
Det antages, at regionen til enhver tid kan standse rådgivningsopgaven uden at 
give nærmere begrundelse herfor. Med mindre der foreligger misligholdelse fra 
rådgiverens side, er regionen forpligtet til at erstatte rådgiveren det tab, rådgi-
veren lider som følge af opgavens standsning. 
 
Erstatningskravet vil typisk omfatte: 
 
• Betaling for allerede udført arbejde. 
• Betaling af lønninger til medarbejdere i opsigelsesperioden i det omfang 

de ikke kan sættes til andet tilsvarende kvalificeret arbejde. 
• Andre omkostninger, der ikke umiddelbart kan afbestilles uden varsel.  
 
3.10.1.3 Udskydelse  
Hvis regionen blot stiller dens løsning i bero, kan rådgiveren kræve erstatning 
efter de samme retningslinier som anført ovenfor. 
 
3.10.1.4 Ophævelse 
Regionen er berettiget til at ophæve kontrakten, hvis rådgiveren gør sig skyldig 
i væsentlig misligholdelse eller udviser en sådan adfærd, at han ikke med rime-
lighed kan fordre at fortsætte. Der bør gives en skriftlig advarsel, og varslet for 
ophævelsen må afhænge af misligholdelsens karakter. 
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3.10.2 Fra rådgiverens side 
 
Rådgiveren er ikke berettiget til at standse rådgivningsopgaven, med mindre 
der foreligger væsentlig misligholdelse fra regionens side. En sådan mislighol-
delse kan bestå såvel i forsinkelse med meddelelse om oplysninger, der er nød-
vendige for at fremme projektet, som manglende betaling af rådgiverens hono-
rar.  
 
3.11 Rådgiverens ansvar 
 
3.11.1 Ansvarsgrundlag 
 
Ansvarsgrundlaget er dansk rets almindelige regel ”culpa” som også fastslået i 
ABR89, 6.2.1, dvs. at rådgiveren kun kan gøres ansvarlig, hvis han ikke har 
handlet med den omhu og faglige dygtighed, der med rimelighed kan forlan-
ges. Rådgiveren er således ikke ansvarlig for ethvert problem, der opstår (ob-
jektivt ansvar). 
 
Krav på erstatning forudsætter yderligere, at regionen har lidt et tab. I det om-
fang en fejl bestod i forglemmelse af en ydelse i projektet, f.eks. helt specielle 
sikkerhedsforanstaltninger, vil bygherren (normalt) ikke lide noget tab, idet 
ydelsen skulle have været betalt, hvis den havde været med fra starten. Regio-
nen har i så fald ikke krav på erstatning, selvom udgiften til projektets gennem-
førelse bliver dyrere på grund af rådgiverens fejl. I det omfang afhjælpning af 
fejlen indebærer, at der skal afholdes omkostninger, som kunne have været 
sparet, hvis fejlen ikke var begået, er rådgiveren ansvarlig for denne del af ud-
giften. 
 
3.11.2 Økonomisk ansvar 
 
Herved forstås ansvar for omkostningerne til opgavens gennemførelse. 
 
Med mindre rådgiveren har givet en selvstændig garanti for omkostningerne 
ved opgavens gennemførelse - hvilket kun ses uhyre sjældent - kan der ikke på-
lægges rådgiveren noget ansvar for, at de budgetterede beløb overskrides, uan-
set regionens forventninger til omkostningerne ved projektets gennemførelse 
overskrides, endog væsentligt. 
 
I det omfang udgiftsstigningen skyldes, at rådgiveren har fejlvurderet forure-
ningens omfang, vil der - som anført ovenfor under ansvar for fejl - kun være 
krav på erstatning for den del af udgiften, der kunne have været undgået, hvis 
fejlen ikke var begået. 
 
Rådgiveren vil sædvanligvis have en løbende rapporteringsforpligtelse. Hvis 
han misligholder denne på et tidspunkt, hvor det må antages, at regionen ville 
have standset opgaven, hvis regionen havde haft kendskab til de faktiske for-
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hold, kan det ikke udelukkes, at rådgiveren kan gøres ansvarlig for de herefter 
påløbende omkostninger. 
 
I det omfang der i medfør af ABR89, pkt. 6.2.2. er truffet aftale om ansvarsbe-
grænsning, kan erstatningen naturligvis ikke overstige dette beløb. 
 
3.11.3 Forsinkelse/tidsfrister 
 
Rådgiveren er ansvarlig for den forsinkelse, han påfører sagen, og skal betale 
erstatning, i det omfang bygherren lider tab. 
 
I praksis ses der meget få sager om rådgiverens forsinkelsesansvar, formentlig 
fordi projektets gennemførelse næsten altid fordrer et samspil mellem bygher-
ren og rådgiveren, hvor det kan være svært at fastslå, at det er rådgiveren alene, 
der havde ansvaret for forsinkelsen. 
 
ABR89, pkt. 5 indeholder regler om tidsfrister. Bestemmelserne er i vidt om-
fang udtryk for dansk rets almindelige regler, hvorfor tilsvarende regler for-
mentlig også vil være gældende uden særskilt vedtagelse. Af pædagogiske 
grunde kan det anbefales at vedtage dem, selvom hele ABR89 ikke er gælden-
de. 
 
Ansvaret for tidsfristoverskridelser kan fastsættes enten som dagbod (der ikke 
kræver, at regionen dokumenterer at have lidt et tab) eller ved bygherrens sæd-
vanlige dokumentation af sit tab påført på grund af forsinkelsen. ABR89, afsnit 
6.1 indeholder bestemmelser herom. 
 
Dagbod kan eventuelt med fordel benyttes ved veldefinerede opgaver, der ikke 
kræver væsentligt samspil med regionen, som f.eks. traditionelle undersøgelser, 
udredninger, udarbejdelse af udbudsmateriale, hvor det ellers kan være svært at 
bevise et tab på grund af forsinkelsen. 
 
I det omfang rådgiveren skal gøres ansvarlig for forsinkelser, er det nødvendigt 
med en meget præcis tidsplan og fastlæggelse af, hvilke tidsfrister der skal 
overholdes af hvem, og hvilke forhold der kan berettige til tidsfristforlængelse. 
 
3.12 Forskel på rådgiverens hæftelse efter ABR89 og efter dansk rets al-

mindelige regler 
 
ABR89 indeholder i afsnit 6 begrænsninger i det ansvar, der påhviler rådgive-
ren efter dansk rets almindelige regler. Regionen skal derfor være opmærksom 
på disse lempelser i ansvaret/hæftelsen. 
 
Tabel 3.1 indeholder en sammenligning af retsstillingen efter dansk rets almin-
delige regler og ABR89. 
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Dansk rets almindelige regler ABR89 er vedtaget 
Punkt 

Ansvarsgrundlag 
Rådgiveren er ansvarlig for fejl og for-
sømmelser ved opgavens løsning, dvs. 
hvis han har handlet culpøst. 

 
6.2.1 

 
Uændret i forhold til dansk rets almin-
delige regler. 

Beløbsmæssig begrænsning 
Rådgiverens ansvar er ikke begrænset.  

 
6.2.2 

 
Der åbnes mulighed for, at rådgiverens 
økonomiske ansvar efter forhandling 
kan begrænses, og der kan træffes afta-
le om rådgiverens forsikringsdækning. 

Ansvarets tidsmæssige begrænsning 
20 år fra aftalens indgåelse og 5 år fra 
bygherren vidste eller burde vide, at han 
havde et krav. 

 
6.2.3.1 

 
Rådgiverens ansvar bortfalder 5 år ef-
ter afslutning af rådgivningsopgaven 
eller aflevering af anlæg/bygning. 

Reklamation 
Bygherren bør reklamere overfor råd-
giveren, når han bliver opmærksom på det 
mulige erstatningsansvar. 

 
6.2.3.2 

 
Bygherren har en ubetinget pligt til at 
reklamere hurtigt. 

Indirekte tab 
Rådgiveren hæfter herfor. 

 
6.2.4 

 
Rådgiveren hæfter ikke for indirekte 
tab.  

Pro rata hæftelse 
Rådgiveren hæfter solidarisk med andre 
skadevoldere, og ikke kun for den del af 
tabet, der kan henføres til rådgiveren. 

 
6.2.5 

 
Rådgiveren hæfter kun pro rata. Dette 
betyder, at han kun hæfter for så stor 
en del af klientens tab, som svarer til 
den del af den samlede skyld, der er 
udvist af rådgiveren. 

Tilsynsansvar 
Ingen begrænsning af tilsynsansvar. 

 
6.2.6.1 

 
Rådgiveren hæfter kun subsidiært i for-
hold til entreprenøren. Det er alene en 
formel begrænsning, idet ansvaret kan 
gøres gældende, hvis entreprenøren ik-
ke kan betale. 
Herudover indeholder bestemmelsen 
en beløbsmæssig begrænsning til 2,5 
mio. kr. 

Bygningseftersyn 
Ingen begrænsning af ansvar. 

 
6.2.6.2 

 
Ansvarsbegrænsning til 2,5 mio. kr. 
Ikke betydning ved oprensnings- op-
gaver. 

 
Medarbejderes ansvar 
De hæfter (formenligt), hvis de personligt 
har handlet culpøst. 

 
6.2.7 

 
De hæfter, som hvis ABR89 ikke var 
vedtaget, men kan også påberåbe sig 
ansvarsbegrænsningsbestemmelserne i 
ABR89. 

Hvor behandles tvister? 
Sagen behandles af domstolene. 

 
9.0.1 

 
Sagen behandles af voldgiftsretten. 

 
Tabel 3.1 Sammenligning af retsstilling efter ABR89 og dansk rets alminde-

lige regler. 
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3.13  Ansvarsforsikring for rådgiveren 
 
Rådgiverens økonomiske ansvar for den udførte opgave vil normalt altid kunne 
dækkes ved en professionel ansvarsforsikring, og dækker normalt det ansvar 
rådgiveren har efter dansk rets almindelige regler.  
 
I afsnit 9.2 er der en række supplerende bemærkninger til rådgiverforsikring. 
 
3.13.1 Løbende ansvarsforsikring 
 
Dækningen fremgår af den enkelte police, og regionen bør derfor sikre sig en 
kopi af forsikringsvilkårene i forbindelse med rådgiverens afgivelse af tilbud  
(og kopi af kvitteringen for betaling af præmien). Forsikringen dækker ikke 
udover forsikringssummen. 
 
Regionens forsikringsdækning bortfalder derfor i det omfang erstatningskravet 
måtte overstige forsikringssummen. Forsikringssummen kan også være eller 
blive opbrugt, hvis rådgiveren i det samme forsikringsår bliver kendt ansvarlig 
for flere skader, der ligger udover forsikringsdækningen. Denne risiko kan re-
gionen søge at sikre sig mod ved i udbudsmaterialet at kræve, at rådgiveren 
skal orientere regionen om anmeldte erstatningskrav og tillige kræve, at rådgi-
veren ”retablerer” forsikringsdækningen ved tegning af tillægsforsikring, i det 
omfang de anmeldte erstatningskrav overstiger en vis brøkdel af forsikrings-
dækningen (pligten skal naturligvis afhænge af den aktuelle forsikringsdæk-
ning og størrelsen af regionens potentielle erstatningskrav). 
 
3.13.2 Projektforsikring 
 
I det omfang regionen ønsker at sikre sig mod, at forsikringsdækningen er op-
brugt på andre projekter, kan regionen - i hvert tilfælde ved større opgaver - 
kræve tegnet en projekt-/objektforsikring, hvor præmien betales én gang for al-
le. Regionen anføres som sikret i policen. 
 
Ved en sådan forsikring, der forudsætter, at ABR89 er vedtaget, bortfalder for-
sikringsdækningen ubetinget 5 år efter opgavens afslutning. I henhold til 
ABR89, pkt. 6.2.3.1 sker det normalt 5 år efter gennemførelse af afleverings-
forretning i henhold til AB92/ABT93. Hvis der ikke afholdes formel afleve-
ringsforretning, må det antages, at fristen udløber 5 år efter den fysiske afslut-
ning af projektets gennemførelse. Det er uden betydning, om rådgiveren har 
deltaget i en 1-års gennemgang eller assisteret ved mangelafhjælpningen ved 
opgavens gennemførelse, endsige assistance med den regnskabsmæssige af-
slutning af opgaven. 
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4. Projektering 
 
4.1 Projektforløb 
 
Et projektforløb i en jord- og grundvandsforureningssag indledes med identifi-
kation af en forureningsproblematik, som potentielt kan udgøre en risiko for 
mennesker eller miljø, gennemførelse af relevante forureningsundersøgelser og 
udarbejdelse af en risikovurdering. Med udgangspunkt i risikovurderingen fort-
sættes projektforløbet med projekteringen. Formålet med projekteringen er at 
identificere og beskrive det mest hensigtsmæssige afværgeprojekt overfor foru-
reningsproblematikken. Heri ligger en dokumenteret projektoptimering i relati-
on til valg af metode og design, som også tager hensyn til bl.a. miljøeffekt, 
økonomi og tid. 
 
Dette afsnit omhandler projekteringsforløbet. Afsnittet behandler ikke den ind-
ledende fase vedrørende identifikation af en forureningsproblematik, gennem-
førelse af relevante forureningsundersøgelser og udarbejdelse af en risikovur-
dering. 
 
Projektering omfatter kreativitet på projektideer, selektering af gennemførlige 
ideer ud fra anlægstekniske, miljøtekniske og økonomiske kriterier, identifika-
tion og optimering af det/de mest velegnede projekter og beskrivelse af det 
valgte projekt i detaljer samt udarbejdelse af udbudsmateriale, så der sikres 
konkurrence på kvalitet og pris på projektet. 
 
Dette og det efterfølgende afsnit vedrørende udbud og kontrakter er primært 
udarbejdet med henblik på anvendelse i forbindelse med afvikling af mellem-
store og store projekter, som skal udbydes efter Udbudsdirektivet eller i licita-
tion efter Tilbudsloven, (hvor ydelsen er over kr. 500.000,00). 
 
Ved gennemførelse af mindre projekter eller projekter, hvor de tekniske løs-
ninger er givet, vil det ikke altid være optimalt at følge nærværende håndbog. I 
sådanne tilfælde bør der altid foretages en vurdering af det enkelte projekt og 
nødvendigheden af at gennemføre en projektering som beskrevet i det efterføl-
gende. Hele faser, eller dele af de enkelte projekteringsfaser, kan i sådanne til-
fælde ofte udelades.   
 
Går der lang tid mellem de forskellige fasers afslutning og projektets forsættel-
se, kan det ofte være nødvendigt med gentagelse af den pågældende fase (eller 
dele heraf) så projektforudsætningerne altid er opdaterede med hensyn til valg 
af teknologi, økonomiske forudsætninger, forureningsmæssige forudsætninger 
m.v. 
 
Struktur og terminologi 
Inden for jordforureningsområdet opereres der typisk med et antal projekte-
ringsfaser, der i et vist omfang såvel indholdsmæssigt som terminologisk, sva-
rer til forholdene i den større og mere veletablerede bygge- og anlægssektor. På 
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baggrund heraf anbefales det også at anvende terminologien inden for bygge- 
og anlægssektoren ved beskrivelsen af de enkelte faser i forbindelse med pro-
jektering af afværgeforanstaltninger. Terminologien er som følger: 
 
• Program, hvor viften af mulige afværgetiltag diskuteres og vurderes på 

baggrund af bl.a. miljømæssige, politiske, strategiske, økonomiske og 
tidsmæssige hensyn. Der udarbejdes et afværgeprogram, som indeholder 
en identificering af de mest velegnede og gennemførlige afværgeløsninger. 

• Forslag, hvor der efter behov udføres målrettede supplerende under-
søgelser og 1-2 udvalgte afværgeløsninger projekteres på skitseniveau i et 
projektforslag. Heri anbefales én afværgeløsning til videre detaljeret pro-
jektering. 

• Projekt, hvor der udarbejdes en detaljeret teknisk arbejdsbeskrivelse for 
den valgte afværgeløsning. Indeholdt i projektfasen er endvidere udbud, 
hvor udbudsmaterialet udarbejdes, og projektet udbydes på grundlag af 
den tekniske arbejdsbeskrivelse. 

 
I den efterfølgende udførelsesfase gennemføres afværgeprojektet inkl. evt. 
driftindkøring og projektet afleveres til regionen. Regionen forestår herefter 
kontrollen af driftsfasen. 
 
Driften af afværgeforanstaltningen kan enten udføres af entreprenøren eller af 
regionens egen driftsafdeling, men det bør altid være regionens miljøteknikere, 
der kontrollerer og vurderer. 
 
I  figur 4.1 er der vist hvilke aktiviteter og dokumenter, der produceres i de en-
kelte faser af et projektforløb. I figur 4.2 er der vist en overordnet oversigt over 
indholdet af de enkelte dokumenter. Aktivitetsbeskrivelser, tidsplaner og øko-
nomioversigter, der bliver udarbejdet i forbindelse med den enkelte fase i pro-
jektforløbet, kan således anvendes i forbindelse med planlægningen af projekt-
styringen af den efterfølgende fase. 
 
Anvendte forkortelser i figur 4.1 og 4.2 er defineret i afsnit 4.4. 



4-3

 
 
Faser 

 
Aktiviteter og dokumenter 

1.  Program · Undersøgelser 
· Risikovurdering 

 · Afværgestrategier 
· Afværgeprogram 

2.  Forslag 
  

· Supplerende undersøgelser 
· Projektforslag   

3.  Projekt 
  

· Detaljeret arbejdsbeskrivelse: 
  SAB + tegn. 

 · Udbud 
· Udbudsmateriale: 
  UB, Projektorientering, SB,  
  SAB, tegn., TAG, TBL  

4.  Udførelse · Udførelse 
5.  Drift · Drift 

 
Figur 4.1 Projektforløbets faser, aktiviteter og dokumenter. 
 
Fase Program Forslag Projekt 
Dokument Afværgeprogram Projektforslag 

  
Detaljeret teknisk 
beskrivelse 
 

Udbudsmateriale 

Teknik Gennemførlighed 
af alternative løs-
ningsforslag. 
Helhedsvurdering

Overordnet be-
skrivelse af prin-
cipielle tekniske 
løsninger. 
Evt. supplerende 
undersøgelser 

Detaljeret teknisk 
beskrivelse 
 

Detaljeret teknisk
beskrivelse*) 

 

 

Økonomi Groft prisover-
slag 

Mere detaljeret 
prisoverslag 

Detaljeret  
prisoverslag 

Tilbudslister: 
TAG,TBL 

Tid/Jura Overordnet tids-
plan 

Mere detaljeret 
tidsplan 

Detailtidsplan UB, Projekt ori-
entering, SB, 
SAB, tegn., TAG, 
TBL 

*) I et udbudsmateriale kaldes dette ofte "Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)" og "Teg-
ninger". Denne beskrivelse svarer til direktivets krav om, at udbudsmaterialet skal inde-
holde den fornødne "kravspecifikation". 

 
Figur 4.2 Indhold af dokumenterne i de enkelte faser. 
 
 
I de følgende 3 underafsnit er indholdet af de enkelte faser program, forslag 
og projekt nærmere beskrevet. I bilag 3 er der givet forslag til disponering og 
indhold af et afværgeprogram og af et projektforslag. Indhold og disponering af 
udbudsmaterialet er detaljeret beskrevet i afsnit 6 med tilhørende bilag. 
 
Målgrupperne for de enkelte dokumenter og deldokumenter er forskellige, 
hvilket skal afspejle sig i form og indhold af de enkelte dokumenter. Der skal 
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tages hensyn til projektets "omverden", dvs. beslutningsprocessen/udvalgsbe-
handlingen, aftaleforhold, juridiske forhold, projektets bæredygtighed, økono-
mi m.v. Målgrupperne for de enkelte dokumenter er nærmere beskrevet i de ef-
terfølgende 3 underafsnit. 
 
4.2 Program 
 
Programfasen omfatter identificering af et potentielt miljøproblem, planlæg-
ning og gennemførelse af undersøgelser, risikovurdering, bearbejdning af for-
skellige afværgestrategier, herunder opstilling af afværgeprogram til videre be-
arbejdning.  
 
Gennemførelsen af programfasen kan enten udføres af regionen selv eller ud-
bydes til en rådgiver. Såfremt fasen udbydes til en rådgiver, er det vigtigt, at 
der i denne fase foregår en tæt dialog mellem rådgiver og regionen, idet det of-
te er vanskeligt at udarbejde en præcis aktivitetsbeskrivelse, der kan ligge til 
grund for denne rådgivningsydelse. Har regionen en rådgiver, som der er tillid 
til, kan det forøge kvaliteten af denne fases gennemførelse at udbyde ydelsen i 
regning efter medgået tid i stedet for i konkurrence på pris. Udbydes fasen i 
prisudbud, skal regionen ved evaluering af tilbudene være særlig opmærksom 
på hvorvidt omfang og kvalitet af den tilbudte ydelse er svarende til regionens 
forventninger.  
 
Formålet med programfasen er at udvælge en eller flere teknisk gennemførlige 
løsninger på det formulerede problem i risikovurderingen. Det sikres således, at 
det er de/det bedste projekter, der arbejdes videre med ud fra et ønske om størst 
miljø- og sundhedsmæssig effekt af de begrænsede økonomiske midler, der er 
til rådighed. Projekterne skal således vurderes som en samfundsmæssig inve-
stering. 
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Figur 4.3 Formål med programfase. 
 
 
Målgruppen for afværgeprogrammet er regionen, der har rekvireret projektet 
og som skal godkende projektet og allokere økonomiske midler til videreførel-
se af det. Dele af afværgeprogrammet kan endvidere anvendes til information 
af andre myndigheder, politikere og lodsejere. 
 
Den brede vifte af projekt-ideer sammenstilles i afværgeprogrammet med an-
givelse af en overordnet vurdering af økonomiske og miljømæssige konse-
kvenser. Der foretages en argumenteret anbefaling af en eller flere projekt-
ideer til videre projektering, og det beskrives, hvorfor visse foreliggende ideer 
er fravalgt. Argumenteringen bør udføres på et niveau, der gør det muligt for 
regionen at vælge anderledes, end hvad der er anbefalet af rådgiveren. Som ho-
vedregel skal der i programfasen altid vælges flere alternative afværgeforan-
staltninger, der kan arbejdes videre med under forslagsfasen. 
 
Indholdet af afværgeprogrammet kan disponeres på følgende måde: 

Undersøgelse

Risiko-
vurdering

Behov
Ideer

Afværge-
program

Bygherreaccept

Konklusion

Kreativitet på
afværgeideer

Fremtidig anvendelse
Formål med afværge-
projekt

Overordnede vurderinger 
af ideer
   gennemførlighed
   samfundsmæssig 
   investering
   - miljø
   - økonomi og tid

VURDERINGER
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Afværgeprogram 
 
1. Indledning 
 - baggrund 
 - forudsætninger 
 - formål 
2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projekt-ideer 
4. Konsekvensvurderinger 
 - tid 
 - økonomi 
 - funktion 
 - miljø 
5. Konklusion og anbefaling 
 - teknisk beskrivelse 
 - tid 
 - prisoverslag 
 - resume af konsekvensvurderinger 
 
Figur 4.4 Forslag til disponering af afværgeprogram. 
 
I bilag 3.a er forslag til indhold af de enkelte kapitler beskrevet. Niveauet for 
de tekniske, økonomiske, tidsplanmæssige og helhedsvurderingsmæssige be-
skrivelser er meget overordnet i denne fase. Først i den efterfølgende forslags-
fase beskrives udvalgte projekter, eller blot ét udvalgt projekt, på skitseniveau i 
et projektforslag. 
 
4.3 Forslag  
 
Det eller de bedste projekter fra programfasen, beskrevet i afværgeprogram-
met, projekteres på skitseniveau i forslagsfasen med henblik på det endelige 
valg af et afværgeprojekt til projektfasen. De opstillede aktivitetsbeskrivelser 
og planer for tid og økonomi i afværgefasen kan anvendes i planlægningen af 
regionens projektstyring af forslagsfasen. Endvidere kan de anvendes til udar-
bejdelse af udbudsmaterialet ved udbud til rådgivere af forslagsfasen. Aktivi-
tetsbeskrivelser til gennemførelse af forslagsfasen er således ofte rimelig præ-
cise, og det kan derfor være relevant at udbyde udarbejdelse af forslagsfasen i 
prisudbud. 
 
Formålet med forslagsfasen er at udarbejde et projektforslag indeholdende et 
eller flere forslag, der kan danne grundlag for det endelige valg af afværgepro-
jekt. På denne måde sikres det, at det er det bedste projekt, der arbejdes videre 
med. 
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Figur 4.5 Formål med forslagsfasen. 
 
Målgruppen for projektforslaget er regionen, der har rekvireret projektet, som 
skal godkende projektet og allokere økonomiske midler til dets videreførelse. 
Dele af projektforslaget kan endvidere anvendes til information af andre myn-
digheder, politikere og lodsejere. 
 
Indholdet af projektforslaget kan disponeres som vist i tabel 4.6. 
 
I bilag 3.b er forslag til disponering og indhold af de enkelte kapitler beskrevet. 
Niveauet for de tekniske, økonomiske, tidsplansmæssige og konsekvensvurde-
ringsmæssige beskrivelser er på et skitseniveau i denne fase. Først i den efter-
følgende projektfase beskrives ét udvalgt projekt detaljeret. 
 
Forslagsfasen skal resultere i en argumenteret indstilling af ét forslag til afvær-
gekoncept til videre projektering. Det er ofte resultatet af denne indstilling, der 
går til politisk behandling, og de økonomiske overslag skal derfor være så rea-
listiske som overhovedet muligt. 
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Projektforslag 
 
1. Indledning 
2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 
3. Forslag til afværgeforanstaltninger 
4. Drift og kontrol 
5. Tidsplan og økonomi 
6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 
7. Konklusion og anbefaling  
 
Figur 4.6 Forslag til disponering af projektforslag. 
 
De forskellige udbudsformer har forskellig teknisk betydning for omfang og 
indhold af projekteringen, endvidere har de forskellige udbudsformer projekte-
ringsmæssige og styringsmæssige fordele og ulemper. Endelig har udbudsfor-
men betydning for arbejdsdelingen mellem region (bygherre), rådgiver og en-
treprenør. Den mest velegnede udbudsform skal anbefales, inden der foretages 
en videreprojektering i projektfasen.  
 
I afsnit 5, 6, 7 og 8 er forhold vedrørende udbudsformer beskrevet. 
 
4.4 Projekt 
 
Projektfasen omfatter udarbejdelse af et udbudsmateriale og gennemførelse af 
udbud og kontrahering. Gennemførelse af projektfasen kan ligesom forslagsfa-
sen udbydes til rådgiveren i prisudbud. Udbudsmaterialet til rådgiver på gen-
nemførelse af projektfasen kan regionen udarbejde på baggrund af de aktivi-
tetsbeskrivelser, tids- og økonomioverslag, der er udarbejdet i forslagsfasen. 
 
Nærværende afsnit giver en introduktion til disponering og indhold af doku-
menter og aktiviteter i projektfasen for den situation, hvor tærskelværdien i 
Udbudsdirektivet ikke er overskredet. I afsnit 6 og 7 med tilhørende bilag er 
der foretaget en mere detaljeret beskrivelse af disponering og indhold af doku-
menterne og aktiviteterne i projektfasen. 
 
I den situation, hvor tærskelværdien i Udbudsdirektivet er overskredet, henvi-
ses til afsnit 8. I det følgende, indtil afsnit 8, forudsættes, at projektet ikke er 
omfattet af Udbudsdirektivet. I afsnit 5 er  kort beskrevet, hvorledes det afkla-
res, om en opgave er omfattet af Udbudsdirektivet eller kan udbydes efter Til-
budsloven. 
 
I projektfasen udarbejdes den tekniske beskrivelse af det udbudsmateriale, der 
skal ligge til grund for udbud af projektet til entreprenøren. Det er hensigts-
mæssigt at udforme udbudsmaterialets tekniske beskrivelse, så det efter at have 
været anvendt til godkendelse hos bygherren, kan anvendes direkte som en in-
struks til entreprenøren. Udbudsmaterialets tekniske beskrivelse kan indgå som 
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dokumentet “Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)” i udbudsmaterialet, suppleret 
med arbejdstegninger. Der kan f.eks. være tale om konstruktionstegninger, af-
gravningsplaner, ledningsplaner mv.  
 
Målgruppen for udbudsmaterialets tekniske beskrivelse er således i det videre 
forløb primært entreprenøren, der skal udføre projektet på basis af udbudsmate-
rialet. Sekundært er det bygherre, myndigheder og lodsejer. 
 
Selve udbudsmaterialet omfatter udover den tekniske beskrivelse (SAB) en 
række øvrige dokumenter. Et forslag til disponering af udbudsmaterialet er gi-
vet i figur 4.7. 
 
Formålet med udbudsmaterialet er at give en tilstrækkelig og entydig be-
skrivelse af projektet, der minimerer usikkerheder på arbejder og leverancer 
m.v. samt at opnå mulighed for konkurrence på tid og økonomi og afhængig af 
udbudsform også konkurrence på kvalitet. Forudsætningerne for at kunne opnå 
dette er en så detaljeret beskrivelse af de ønskede arbejder og leverancer som 
muligt.  
 
For at opnå det bedst mulige konkurrencegrundlag, må den projekterende være 
så konkret som mulig. Ikke afklarede forhold i forbindelse med entreprenørens 
tilbud vil naturligt enten føre til en usikker prissætning og udløse en sikker-
hedsdækning i tilbudsprisen med højere priser til følge eller forbehold, hvor 
dette måske ikke havde været påkrævet. Endvidere vil der i denne situation, når 
projektet er under udførelse, ofte opstå krav om betaling af ekstraarbejder. Ikke 
afklarede forhold vil således føre til unødige risici for såvel regionen som en-
treprenøren. Omfang og hyppighed af kontrolforanstaltninger samt dokumenta-
tion af overholdelse af krav bør specificeres nøje, idet omkostningerne hertil 
ofte er betydelige. 
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Figur 4.7 Forslag til disponering af udbudsmateriale, i den situation hvor tær-
skelværdien i Udbudsdirektivet ikke er overskredet. 

 
Anvendte forkortelser (nærmere beskrevet i afsnit 6): 
UB:  Udbudsbrev 
SB:  Særlige betingelser 
SAB:  Særlig arbejdsbeskrivelse 
TAG:  Tilbud og afregningsgrundlag 
TBL:  Tilbudsliste
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5. EU-udbud eller udbud efter Tilbudsloven 
 
Når der skal tages beslutning om, hvorvidt et projekt skal udbydes efter Til-
budsloven eller efter Udbudsdirektivet, skal den forventede projektøkonomi 
fastlægges. Størrelsen af projektøkonomien og karakteren af projektet afgør, 
hvilke regler, der gælder for udbud af et projekt. I det omfang regionen ønsker 
det, kan Udbudsdirektivet altid anvendes, uafhængig af projektøkonomien. 
 
I relation til udbud af projekter inden for jordforureningsområdet vil det nor-
malt være reglerne for enten tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver, der 
er relevante. Ændringen af udbudsreglerne, hvorved bygge- og anlægsopgaver 
og tjenesteydelser er omfattet af samme direktiv, Udbudsdirektivet, har ikke 
ændret ved, at der gælder forskellige tærskler for henholdsvis bygge- og an-
lægsopgaver og tjenesteydelser og anvendelsen af direktivet. Afgrænsning af, 
om et projekt er en tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde, kan være 
ganske kompleks. Den normale kategorisering af traditionelle opgaver inden 
for jordforureningsområdet omfatter: 
 
• Kortlægningsundersøgelser og videregående undersøgelser af forure-

nede grunde. De vil normalt blive anset som tjenesteydelser. Projektering 
og tilsyn vedrørende oprensning af forurenede lokaliteter opfattes også som 
en tjenesteydelse. Sådanne projekter skal udbydes i EU-udbud efter Ud-
budsdirektivets regler om tjenesteydelser, hvis opgaven efter bygherrens 
skøn forventes at kunne overstige tærskelbeløbet på  kr.1.570.203 kr. (indtil 
31.12.07). Hvis denne tærskel ikke er overskredet, gælder annoncerings-
pligten i henhold til Tilbudslovens for opgaver, hvis værdi overstiger kr. 
500.000. 

• Oprensningsfasen. Her kan det være mere tvivlsomt, om der er tale om en 
bygge- og anlægsopgave eller en tjenesteydelse. Dette afhænger bl.a. af, 
om oprensningsfasen omfatter tjenesteydelser som projektering, tilsyn, ind-
køring, drift mv. samt det økonomiske omfang af disse aktiviteter, set i for-
hold til dels tærskelværdier, dels størrelse af den rene bygge-anlægsdel. 

• Selve oprensningen (f.eks. fjernelse af forurenet jord, in situoprensning af 
forurenet jord og grundvand samt installation af rør under eksisterende 
ejendomme). Ifølge en vejledende udtalelse af 15. maj 1997 fra Konkurren-
ce Sekretariatet (nu Konkurrencestyrelsen) vil dette typisk være en bygge- 
og anlægsopgave. Sådanne ”rene” bygge- og anlægsaktiviteter skal udby-
des i EU-udbud efter Udbudsdirektivet, hvis opgaven efter bygherrens skøn 
forventes at kunne overstige tærskelbeløbet på kr. 39.277.401 (indtil 
31.12.07). Hvis denne tærskel ikke er overskredet, skal opgaven udbydes 
efter Tilbudsloven. 

 
I afsnit 8 er afgrænsningsproblematikken mellem de to områder beskrevet og 
uddybet nærmere. I bilag 10 a er der vedlagt et eksempel på valg af regelsæt 
for et konkret afværgeprojekt fra det tidligere Nordjyllands Amt. I bilag 10 b er 
det tidligere Sønderjyllands Amts erfaringer med EU-udbud af en række losse-
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pladsundersøgelser beskrevet. I bilag 10 c er der vedlagt den vejledende udta-
lelse af 15. maj 1997 fra Konkurrence Sekretariatet (nu Konkurrencestyrelsen).   
 
Generelt må der anbefales forsigtighed, når den forventede projektøkonomi 
overstiger tærskelværdien for tjenesteydelser i Udbudsdirektivet. 
 
Udbud efter Tilbudsloven er nærmere beskrevet i afsnit 6 og 7, mens udbud ef-
ter Udbudsdirektivet er beskrevet nærmere i afsnit 8. 
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6.  Udbud og kontrakter efter Tilbudsloven 
 
Udbudsmaterialet udarbejdes dels som grundlag for tilbudsgivning og dels som 
grundlag for udførelse af selve arbejdet. 
 
Det er afgørende for en succesfuld gennemførelse af et projekt, at der er udar-
bejdet et udbudsmateriale, der indeholder, hvad der er nødvendigt for at kunne 
gennemføre projektet, både hvad angår lovgrundlag, gennemførelse af det 
praktiske arbejde samt økonomi.  
 
Såfremt grundlaget for udbud og kontrahering ikke er afklaret, kan der opstå 
problemer af både teknisk, tidsmæssig og økonomisk art for regionen, efter at 
der er indgået en aftale med rådgiver eller entreprenør. 
 
Jo flere detaljer og krav regionen har medtaget i udbudsmaterialet, jo større er 
sikkerheden for, at projektet bliver gennemført i overensstemmelse med, hvad 
regionen faktisk ønsker. 
 
I relation til økonomien er det meget vigtigt, at der i udbudsmaterialet er opstil-
let meget  klare retningslinjer for, hvordan afregningen af det udførte entrepre-
nørarbejde skal foretages, hvis man skal sikre sig mod alt for store ekstrareg-
ninger. 
 
I de følgende afsnit beskrives først forhold vedrørende udbud og kontrakter i 
relation til entreprenøren. Derefter forholdene for kontraktindgåelse og aftale-
grundlag med rådgiver. 
 
I bilagene er tilstræbt kun at behandle/beskrive tingene ét sted. Dette medfører, 
at hvis der slettes nogle afsnit ét sted i udbudsmaterialet, skal det nøje overve-
jes, om disse skal tilføjes et andet sted i udbudsmaterialet.  
 
Juridiske forhold vedrørende kontraktindgåelse er beskrevet i afsnit 7. 
 
6.1 Entrepriseformer 
 
Entrepriseformen er et udtryk for, om det er bygherren eller entreprenøren, som 
står for projekteringen og styrer projektets gennemførelse. Man er som bygher-
re derfor nødt til, inden udbudsmaterialet udarbejdes, at gøre op med sig selv 
hvor mange ressourcer, der er til rådighed i organisationen til det aktuelle pro-
jekt. 
 
Ud over de velkendte entrepriseformer: 
 
• Fagentreprise 
• Hovedentreprise  
• Storentreprise 
• Totalentreprise 
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indeholder Tilbudsloven også formel hjemmel til  entrepriseformerne 
 
• Partnering og 
• Rammeaftaler. 
 
Fælles for fag-, hoved- og storentreprise er, at de udbydes på baggrund af en 
detaljeret projektbeskrivelse, som er udarbejdet af bygherren. 
 
Ved totalentreprise beskrives de resultater, der ønskes opnået, i detaljer. Pro-
jekteringen og udførelsen overlades til entreprenøren, mens regionen eller dets 
rådgiver fører tilsyn med de opnåede delmål. 
 
Fagentreprise 
Ved fagentrepriser indgår bygherren entrepriseaftaler med et antal specialfir-
maer svarende til den opdeling, opgaven er inddelt i. 
 
• Fordelen ved denne entreringsform er, at der herved er mulighed for en 

øget konkurrence og dermed lavere tilbud. 
• Ulempen ved denne entrepriseform er, at bygherren har ansvaret for at ko-

ordinere de enkelte delentrepriser på projektet, såvel i relation til afgræns-
ning mellem de enkelte entreprenører, som udførelsestidspunktet. 

 
Dette kræver, at bygherren afsætter de nødvendige og ofte mange ressourcer til 
planlægning og styring af afværgeprojektet. Denne entrepriseform anvendes 
sjældent i forbindelse med afværgeprojekter vedrørende jord og grundvand, da 
det sjældent er hensigtsmæssigt af opdele entreprisen i særskilte fagentrepriser. 
(Jord- og grundvandsprojekter involverer sjældent flere af byggeriets traditio-
nelle fagområder.) Entrepriseformen kan normalt ikke anbefales, da der bruges 
uforholdsmæssigt mange ressourcer på styring hos bygherren i forhold til, hvad 
der evt. kan opnås i besparelser på tilbuddene hos entreprenøren. Fagentrepri-
ser kan dog være relevante ved små opgaver. 
 
Hovedentreprise 
Ved hovedentreprise indgår bygherren kun aftale med én entreprenør. Denne 
entreprenør har ofte en eller flere underentreprenører. 
 
• Fordelen ved hovedentreprisen er, at hovedentreprenøren har ansvaret for at 

styre og koordinere de forskellige arbejder, der skal gennemføres. 
• Ulempen er, at konkurrencen i pris på de enkelte delarbejder bliver mindre. 
 
Det er hovedentreprenøren, bygherren retter henvendelse til i alle henseender i 
forbindelse med gennemførelse af afværgeprojektet, idet han er aftalepartner. 
 
Denne entreringsform anvendes i forbindelse med gennemførelse af langt den 
største del af afværgeprojekterne inden for jord- og grundvandsforureninger. 
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Storentreprise svarer til hovedentreprise bortset fra, at et eller flere fagområder 
tages ud særskilt. I afværgeprojekter inden for jord- og grundvand kan det evt. 
komme på tale ved, at et overvågningssystem (SRO-anlæg) udbydes særskilt. 
 
Disse arbejder må behandles som fagentrepriser, og koordineringen udføres af 
bygherren. I særlige tilfælde kan koordineringen overdrages til hovedentrepre-
nøren. 
 
Totalentreprise 
Ved totalentrepriser har entreprenøren ansvaret for både projektering og arbej-
dets udførelse, mens bygherren alene beskriver den opgave, der ønskes løst og 
evt. krav til løsningsmodel. 
 
• Fordelen ved denne entreringsform er, at den ikke kræver så mange res-

sourcer af bygherren. 
• Ulempen er, at kontrol og gennemførelse af projektet for det meste ligger 

hos entreprenøren. 
 
Denne entreringsform har tidligere især fundet anvendelse på projekter hvor 
der anvendes in situ-teknikker. På denne type projekter kan der opstå proble-
mer, hvis den valgte afværgeteknik viser sig ikke at kunne leve op til de krav, 
der er stillet. Derfor kræver det, at man i forbindelse med udarbejdelse af 
grundlaget for entreprisen nøje overvejer størrelsen af den sikkerhed, entrepre-
nøren skal stille, og under hvilke betingelser regionen kan trække på sikker-
hedsstillelsen. Netop kravene om procesgaranti samt kravene til entreprenørens 
garantistillelse har betydet, at der i dag ikke er så mange entreprenører på mar-
kedet for denne type af entrepriseform. 
 
Totalentreprisen anbefales kun til afværgeprojekter, hvor der alene stilles krav 
om driftsgaranti. Eksempelvis oppumpning og rensning af grundvand og lig-
nende driftsopgaver. Entreprenøren skal løbende fremsende driftsresultater til 
regionens orientering, så regionen er orienteret om fremdriften i afværgepro-
jektet. 
 
Kendes omfanget af forureningen ikke inden udbud i totalentreprise, må regio-
nen være indstillet på, at den aftalte pris typisk skal reguleres op i løbet af pro-
jektets løbetid, og det er vigtigt, at der om muligt er aftalt enhedspriser. Så-
fremt regionen ikke ønsker at stå i den situation, skal forureningen være nøje 
kortlagt inden udbudet, med de omkostninger det medfører til omfattende un-
dersøgelser. 
 
Regionen skal være opmærksom på, at projektændringer krævet af regionen 
kan medføre krav om ekstrabetaling. 
 
Partnering 
Ved partnering er det hensigten, at alle entreprisens deltagere, bygherre, rådgi-
vere og entreprenører arbejder sammen om at opnå det bedst mulige resultat for 
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alle byggeriets parter, og således at opgavefordelingen og nøjagtige vilkår for 
entreprisens gennemførelse fastlægges i de indledende faser af samarbejdet. 
Der kan i øvrigt henvises til Konkurrencestyrelsens vejledning til Tilbudsloven 
(18. august 2005) samt Vejledning i partnering (Januar 2006) fra Erhvervs- og 
Byggestyrelsen.  
 
Rammeaftaler 
Ved rammeaftale forstås en aftale mellem en udbyder og en virksomhed om 
mulig udførelse af bygge- og anlægsarbejder af samme karakter i løbet af en 
given periode. Ved rammeaftalen fastsættes de betingelser, som skal gælde for 
de konkrete kontrakter, som indgås i løbet af perioden, for eksempel med hen-
syn til kvalitet, pris og mængde/omfang, lovens § 13 og Konkurrencestyrelsens 
vejledning side 34. 
 
Bygherreleverance 
For alle entrepriseformerne kan bygherreleverance indgå som en del af entre-
prisen. 
 
Typisk kan kemiske analyser og omkostninger til jordrensning/deponering væ-
re en bygherreleverance. Regionen indhenter, inden udbudsmaterialet sendes 
ud, tilbud (enten i underhånd eller licitation) fra de relevante leverandører af de 
pågældende ydelser. 
 
Vareindkøb og tjenesteydelser 
Tilbudsloven omfattede indtil 1. juli 2007 kun bygge- og anlægsopgaver. Det 
er stadig kun bygge- og anlægsopgaver, som er omfattet af en detaljeret regule-
ring i tilbudslovens afsnit I, men ved lov nr. 572 af 6. juni 2007, indførtes et 
nyt afsnit II i tilbudsloven indeholdende en generel annonceringspligt for varer 
og tjenesteydelser. Tilbudslovens betegnelse ændredes i den forbindelse til "lov 
om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter". 
 
Tilbudslovens afsnit II om annonceringspligt finder anvendelse på vareind-
købskontrakter og tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag 
II A, hvis værdi overstiger kr. 500.000, men værdien er under tærskelværdien i 
udbudsdirektivet. Derudover gælder regler for tjenesteydelseskontrakter omfat-
tet af udbudsdirektivets bilag II B, hvis værdi overstiger kr. 500.000.  

De nye regler er langt mindre formalistiske end de øvrige udbudsregler. De af-
spejler således kontrakternes værdi og karakter. Reglerne indeholder alene en 
generel forpligtelse til forud for indhentning af tilbud og tildeling af ordrer på 
vare- og tjenesteydelseskontrakter at offentliggøre en annonce i pressen eller i 
et elektronisk medie.  

Annonceringspligten gælder ikke de tilfælde, der fremgår af Udbudsdirektivets 
artikel 31, dvs. de tilfælde, hvor anvendelsen af proceduren udbud med for-
handling uden forudgående udbudsbekendtgørelse undtagelsesvist vil kunne 
finde anvendelse, hvis indkøbet i øvrigt havde været omfattet af direktivet.  
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Annonceringspligten kan i øvrigt fraviges, i det omfang det er nødvendigt til 
beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser, hvor fortrolighed efter 
kontraktens særlige karakter er påkrævet.  

Annoncen skal mindst indeholde følgende oplysninger:  
• Beskrivelse af opgaven.  
• Kontaktoplysninger.  
• Frist for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse.  
• Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse.  
• Kriterier for tildeling af opgaven.  
 

Der gælder ingen specifikke krav til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
proceduren. Regionen skal blot sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker 
på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der 
ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.  

Derudover gælder en pligt for regionen til at underrette hurtigst muligt alle til-
budsgivere om tildeling af kontrakt eller annullation af udbudet.  
 
6.2 Udbudsformer for bygge- og anlægsopgaver  
 
Det følgende omhandler alene udbud af bygge- og anlægsopgaver i henhold til 
Tilbudslovens afsnit I. 
 
Arbejdet med etablering af afværgeforanstaltninger kan udbydes enten i offent-
lig eller begrænset licitation (med eller uden prækvalifikation) eller som under-
håndsbud, se afsnit 7 (når arbejdet er under tærskelværdien for Udbudsdirekti-
vet). I figur 6.1 er fordele og ulemper ved licitation eller underhåndsbud vist. 
 
Begrænset licitation med prækvalifikation anvendes normalt i forbindelse med 
denne type projekter. Ved licitation indbydes normalt 3-5 entreprenører til at 
give bud på opgaven. 
 
Ved mindre opgaver kan der indhentes underhåndsbud fra op til 3 entreprenø-
rer. Der kan indhentes et 4. underhåndsbud, men kun hvis dette indhentes uden 
for lokalområdet, og tilbudsgiverne skal på forhånd orienteres om, at regionen 
forbeholder sig at indhente et 4. bud. 
 
Ved udbud på funktionskrav (funktionsudbud), benyttes normalt totalentrepri-
se. 
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Udbudsform Fordele Ulemper 

Licitation Der må indbydes flere 
entreprenører. 
 
Større konkurrence. 

Der kan ikke frit vælges 
mellem de indhentede 
bud. Fremgangsmåden i 
Tilbudsloven om tilde-
lingen af ordren skal 
overholdes 

Underhåndsbud Forhandlingsretten er fri 
og ikke afhængig af om 
det er en pris- eller kvali-
tetskonkurrence,  

Ved brug af kriteriet øko-
nomisk mest fordelagtige 
bud er ordregiver ikke  
forpligtet til at give op-
lysning om underkriterier 
eller disses vægtning el-
ler prioritering.  
 

Der må højest indhentes 
tilbud fra 3 (4) entrepre-
nører. 

 
Figur 6.1 Udbudsformer, fordele og ulemper. 
 
Tilbudsloven indeholder regler, der skal overholdes i forbindelse med licitation 
og underhåndsbud. Reglerne er behandlet i afsnit 7. 
 
6.3 Udbudsmaterialet 
 
Udbudsmaterialet skal indeholde alle de oplysninger, entreprenøren skal bruge 
for at kunne overskue opgaven, beregne priser, afgive tilbud, og være orienteret 
om de betingelser regionen vil stille ved indgåelse af kontrakten. 
 
Regionen og rådgiverne opdeler sædvanligvis udbudsmaterialet i en række do-
kumenter, som entreprenøren kender fra almindelige bygge- og anlægsopgaver. 
 
Der er lange traditioner i byggebranchen for, hvordan udbudet skal opbygges, 
desværre er der flere traditioner, og de kan i princippet være lige gode. Det vig-
tigste er, at alt relevant er med, og helst kun én gang, samtidig med at det er 
placeret et logisk sted. 
 
Der henvises til afsnit 8 om de grundlæggende krav til indholdet af udbudsma-
teriale under EU udbud. Dette udgangspunkt er også anvendeligt i relation til 
udbud efter Tilbudsloven. I figur 6.2 er dette udgangspunkt konkretiseret, idet 
der vises et forslag til disponering af udbudsmaterialet, og i de følgende afsnit 
med bilag gives der et forslag til opstillingen af indholdet i disse dokumenter. 
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I komplicerede projekter hvor flere entreprenører deltager, og ved opgaver som 
gentages igen og igen (f.eks. OM oprydninger), er det praktisk at lave et doku-
ment, der indeholder Fælles Betingelser (FB), for alle der arbejder med opga-
ven. 
 
Brugen af FB kræver imidlertid en central styring og et meget grundigt og in-
dividuelt forarbejde. Vi har fundet, at de fleste afværgeprojekter ikke har brug 
for FB, men i stedet et standard dokument som indeholder det juridiske grund-
lag, Særlige Betingelser (SB), og et meget fleksibelt dokument med den Særli-
ge Arbejdsbeskrivelse (SAB). 
 
 
Disposition af udbudsmateriale: 

Udbudsbrev (UB) med referencer til følgende: 
Projektorganisation og –omfang 
Særlige Betingelser (SB) 
Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)/kravspecifikationer inkl. Udbudstidsplan 
Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
Tilbudsliste (TBL) 
Tegningsliste og Tegninger 
Udkast til kontrakt 
Bilagsliste og Bilag (f.eks. geotekniske undersøgelser, analyseresultater m.m.) 
  
Figur 6.2 Forslag til disponering af udbudsmateriale. 
 
Når materialet sendes til entreprenøren, vil udbudsbrevet og en licitationsku-
vert normalt ligge løst, mens de resterende dokumenter er samlet i et ringbind 
med faneblade. 
 
På sager, hvor det er besluttet at indhente underhåndsbud, anbefales det, at man 
overvejer, hvilket omfang dokumenterne i underhåndsbuddet skal have. Det 
samlede udbudsmateriale skal dog stadigvæk være af en sådan karakter og om-
fang, at arbejdet kan gennemføres på betryggende vis. 
 
Er der tale om meget simple projekter, f.eks. opgravning af et mindre parti for-
urenet jord, kan opgaven gives til en entreprenør, som regionen har indgået en 
rammeaftale med. Regionen kan indgå rammeaftaler med en eller flere entre-
prenører, man har kendskab og tillid til. Entreprenørerne findes ved licitation/ 
underhåndsbud, som kan afholdes med 2-3 års mellemrum. Udbudsgrundlaget 
kan være en liste over de mest almindelige ydelser, hvor afregningen af opga-
ven kan ske efter faktisk udført arbejde. 
 
6.3.1 Annoncen 
 
Offentlig licitation  
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Regionen skal annonce i pressen eller i elektroniske medier, hvorved interesse-
rede opfordres til afgive tilbud. I annoncen skal angives: 

1. At der er tale om en offentlig licitation 

2. Ordregiver 

3. Hvordan interesserede kan få adgang til udbudsmaterialet  

4. Frist for afgivelse af tilbud 

5. Hvis regionen ved en offentlig licitation kræver oplysninger vedrørende 
teknisk og økonomisk formåen, som tilbudsgiver skal dokumentere at råde 
over for at kunne få sit bud taget i betragtning, skal karakteren af disse op-
lysninger og dokumentationen herfor være angivet i annoncen. 

6. Om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet 
det økonomisk mest fordelagtige bud.  

 
Begrænset licitation  med en prækvalifikationsrunde 
 
Regionen kan gennemføre en prækvalifikationsrunde ved at indkalde mulige 
tilbudsgivere ved offentliggørelse af en udbudsannonce i pressen eller i elek-
troniske medier. I udbudsannoncen skal angives : 
 
1. En frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at deltage,  
 
2. Karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, 

som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumenta-
tionen herfor,  

 
3. Om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet 

det økonomisk mest fordelagtige bud, og  
 
4. Hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud.  

 
Begrænset licitation uden en prækvalifikationsrunde 
 
Ved indbydelse til en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation 
skal udbyderen oplyse,  

 
1. Hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud. 
 
2. Om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet 

økonomisk mest fordelagtige bud.  
 
Medmindre kun bestemte virksomheder har praktisk mulighed for at udføre ar-
bejdet, skal mindst en af de indbudte være fra områder uden for lokalområdet, 
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og regionen kan ikke ved hvert udbud indbyde den samme kreds af virksomhe-
der.  
 
6.3.2 Udbudsbrev 
 
Udbudsbrevet anvendes ved fremsendelse af udbudsmaterialet til de, som har 
anmodet herom i en offentlig licitation, til de prækvalificerede i en begrænset 
licitation eller til de udvalgte ved underhåndsbud. Indholdet af et udbudsbrev 
skal som minimum være følgende: 
 
• Angivelse af udbudsform. 
• Kort beskrivelse af opgaven 
• Tidsplan  

o Frist for spørgsmål og svar 
o (Evt. møde/forhandlingsrunder i meget komplicerede sager) 
o Tidspunkt og sted for licitationen (eller frist for tilbud ved un-

derhåndsbud). 
o Forventet afgørelse for så vidt angår tildelingen 

• Mindstekrav (udvælgelseskriterier), hvis sådanne anvendes i en offentlig 
licitation, og krav til dokumentation. 

• Liste over vedlagt materiale. 
• Oplysning om at TBL skal udfyldes i sin helhed. 
• Evt. særlige forhold, der er gældende for projektet (f.eks. oplysninger om 

hvornår der senest kan stilles afklarende spørgsmål til materialet, evt. på 
berammet spørgemøde). 

• Om alternative bud modtages. 
• Hvis alternative tilbud modtages, skal minimumskravene, jf. lovens § 9, 

anføres. 
• Adgang til at tage forbehold 
• Tildelingskriterier 
• Angivelse af vedståelsesfristen (uanset fristen er 40 arbejdsdage i hen-

hold til lovens § 3, stk.2, hvis ikke andet anføres). 
• Tro og love erklæring om gæld til det offentlige. 
 
Udbudsbrevet vedlægges en af regionens licitationskuverter, for at undgå åb-
ning af tilbudet i journalen.  
 
Bilag 4.a indeholder et eksempel på formulering af udbudsbrev. 
 
6.3.3 Projektorientering 
 
Projektorganisationen for projektet oplyses: 
 
• Bygherre, adresse, tlf. nr. og telefax nr., sagsbehandler. 
• Byggepladsens placering (adresse, matr. nr.). 
• Rådgiver, projekterende, adresse, tlf. nr., telefax nr., projektleder. 
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Dette afsnit indeholder tillige oplysninger om entreprisens omfang. Oplysnin-
gerne er orienterende og bør ikke indeholde forpligtende materiale. 
 
I projektorienteringen skal oplyses, hvilken grund(e) projektet omhandler, og 
der redegøres meget overordnet for, hvilke delarbejder projektet omfatter i 
kronologisk rækkefølge. 
 
Såfremt der er aktiviteter, entreprenøren ikke skal stå for, præciseres det ligele-
des i dette afsnit (f.eks. rensning og slutdeponering af jord) samt oplysninger 
om evt. bygherreleverancer. 
 
I bilag 4.b er der givet et paradigma for projektorientering. 
 
6.3.4 Særlige Betingelser (SB) 
 
Det anbefales, at AB92 henholdsvis ABT93 anvendes som aftalegrundlag.  
 
AB92 og ABT93 er aftaledokumenter, der er udarbejdet af byggeriets parter, 
og omhandler pligter og rettigheder for parterne i en entrepriseaftale. 
 
De bestemmelser i AB92 og ABT93, som kræver bygherrens stillingtagen, og 
de fravigelser, der er behov for i det konkrete projekt, beskrives i dokumentet 
 
I bilag 4.c er der givet et paradigma for indholdet af SB, dels med de punkter 
der skal berøres, og dels de fravigelser det kan anbefales at medtage i alle til-
fælde, og endeligt fravigelser som kan være aktuelle. Vær opmærksom på, at 
der ikke i SB står punkter, som er i modstrid med den af regionens ofte anvend-
te standardkontrakt. 
 
6.3.5 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 
 
SAB'en er selve den tekniske beskrivelse af det arbejde, der ønskes udført (se i 
øvrigt afsnit 4.4 og bilag 4.d). Den skal indeholde en række oplysninger om lo-
kaliteten, forureningen, en teknisk beskrivelse af alle de arbejder, der skal gen-
nemføres, samt regionens tidsplan for projektet. 
 
SAB'en bør indeholde følgende elementer: 
 
Projektorientering 
SAB'en anbefales indledt med en projektorientering, hvor der kort oplyses om 
bl.a. arealanvendelsen (tidligere og nuværende), udførte forureningsundersø-
gelser samt evt. geotekniske undersøgelser, konstateret forurening i jord og 
grundvand samt oplysninger om, hvad afværgeforanstaltningerne indeholder i 
relation til den konstaterede jord- og grundvandsforurening. 
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Arbejdsplads 
De generelle forhold vedrørende arbejdspladsen beskrives. Der skal være op-
lysninger om indretning, drift og afvikling af arbejdspladsen. I afsnittet skal det 
fremgå, hvem der skal afholde omkostninger til drift m.v. af arbejdspladsen, 
herunder hvilket tidsrum, der må arbejdes i. I materialet skal det endvidere 
præciseres, at entreprenøren er ansvarlig for indretningen og drift i henhold til 
bestemmelser i Arbejdsmiljøloven. 
 
*Opmåling og nivellement 
Der gives oplysninger om evt. udført nivellement, afsatte linjer m.m. De krav, 
entreprenøren skal opfylde i forbindelse med dokumentation af gennemførte 
arbejder beskrives, herunder maksimale accepterede afvigelser. 
 
Oplysninger om forureningsundersøgelser og geotekniske oplysninger 
Oplysninger om udførte undersøgelser på grunden (geotekniske eller miljøtek-
niske) refereres kort med henvisning til undersøgelsesrapporter. Husk at oply-
se, at entreprenørens egne vurderinger af undersøgelserne står for hans egen 
regning og risiko. Bygherren står kun inde for oplysningerne for selve måleda-
gen og målestederne. 
 
Eksisterende ledninger/underjordiske installationer 
Endvidere skal der gives oplysninger om underjordiske installationer på ar-
bejdsområderne i udbudsmaterialet. I materialet kan det præciseres, at entre-
prenøren har ansvaret for indhentning af kabel- og ledningsplaner i arbejdsom-
råderne, herunder indhentning af oplysninger fra ledningsejerregistret hvis der 
skal udføres arbejder i offentligt vejareal eller privat fællesvej (LER, 
http://www.ler.dk). Bygherren skal oplyse, hvilke ledninger han har kendskab 
til. Desuden skal der angives retningslinjer for, hvordan entreprenøren skal for-
holde sig ved jordarbejder i nærheden af ledninger o. lign. i jorden, samt oply-
ses om, hvilke tilladelser der skal indhentes af entreprenøren, og hvilke der vil 
blive indhentet af bygherren. Der henvises til afsnit 7.8.2 vedrørende skader på 
ledninger forårsaget af entreprenøren under arbejdets udførelse. 
 
Sikkerhedsforanstaltninger 
Inden arbejdet begyndes, skal der laves aftaler for regler for anvendelse af sik-
kerhedsudstyr m.v. mellem tilsynet, bygherren, entreprenøren og Arbejdstilsy-
net. 
 
Det er entreprenørens ansvar at sørge for overholdelse alle forpligtelser i for-
bindelse med af sikkerheden på byggepladsen. Det er bygherrens ansvar at 
planlægge og koordinere sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen. Dette gælder 
for byggepladser med mere end 2 arbejdsgivere og flere end 10 ansatte. Byg-
herren skal i så fald udpege en koordinator, som under bygherrens ansvar udfø-

                                                
* De afsnit, der er mærket med * kan efter vurdering udelades, hvis de ikke er relevante i 

det konkrete projekt.  
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rer arbejdet. Koordinatoren skal have en række kvalifikationer, herunder en 
lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for at blive accepteret af Arbejdstilsynet. 
 
I forbindelse med afgrænsning skal der foretages en definition af fællesområder 
og placering af ansvaret for at etablere, vedligeholde og nedtage sikkerhedsfor-
anstaltninger. 
 
Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter bl.a. indhegning af grunden, afspærring 
af udgravninger, skiltning m.v. og brug af personlige værnemidler i henhold til 
sikkerhedsplanen. 
 
* Miljøledelse 
Den miljøledelsesmæssige målsætning for projektet beskrives. Det kan f.eks. 
være, at der tages størst muligt hensyn til sikkerheds- og sundhedsmæssige for-
hold for entreprenørens ansatte og det kommende driftspersonale, samt at de 
ressourcer, der er stillet til rådighed udnyttes bedst muligt. 
 
Opnåelse af målsætningen kan f.eks. sikres via entreprenørens miljøhandlings-
plan, miljøkontrolplan og miljøkontroldata. Deadlines for de enkelte planer/ 
data angives i udbudsmaterialet. 
 
* Kvalitetsstyring i udførelsesfasen 

Grundlaget for kvalitetsstyring skal oplyses (Erhvervs- og Boligstyrelsens be-
kendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder). 
Det skal præciseres, hvad kvalitetsstyringen omfatter: 

• Entreprenørens kvalitetsstyringssystem. 
• Entreprenørens kvalitetsplan (bl.a. organisationsbeskrivelse, styresystem 

for underrådgivere/-leverandører m.m.). 
• Entreprenørens kontrolplan. 
• Entreprenørens kvalitetskontroldata. 
 
I udbudsmaterialet skal det oplyses hvilke deadlines, der skal overholdes i for-
bindelse med udarbejdelse af disse dokumenter. 
 
* Farlighedsvurdering af stoffer, der er fundet i jord og grundvand 
Med udgangspunkt i de konstaterede forureninger af jord og grundvand skal 
der foretages en kort beskrivelse af de påviste gruppers humantoksikologiske 
effekter. 
 
Eksponeringsrisiko ved jordarbejde 
Eksponeringsrisikoen i forbindelse med de planlagte arbejder skal beskrives, 
og arbejdstilsynets grænseværdier for de konstaterede forbindelser angives. 

                                                
 
* De afsnit, der er mærket med * kan efter vurdering udelades, hvis de ikke er relevante i 

det konkrete projekt. 
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Arbejdsmiljø 
Der skal gøres opmærksom på, at der arbejdes på en forurenet grund. Som føl-
ge heraf er der en række love, bekendtgørelser, anvisninger og lignende, der 
skal følges, for at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvar-
ligt. 
 
Der skal bl.a. udarbejdes en Plan for sikkerhed og Sundhed (PSS) for projektet. 
 
I bilag 4.e er PSS nærmere beskrevet. Det er bygherren, der har ansvaret for 
udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med indretning af 
arbejdspladsen. Bygherren kan overdrage arbejdet med dette til andre. Ansvar 
og pligter i forbindelse med PSS kan derimod ikke overdrages til andre. Byg-
herrens pligter træder i kraft, hvis 2 eller flere arbejdsgivere samtidig har mere 
end 10 beskæftigede på pladsen. Reglen gælder også, hvis en hovedentreprenør 
eller totalentreprenør benytter underentreprenører ved arbejdets udførelse. 
 
I praksis kan man overdrage arbejdet med udarbejdelse og ajourføring til en-
treprenøren (en koordinator). Koordinatoren skal have den fornødne uddannel-
se til at varetage dette arbejde. Bygherren anbefales i disse tilfælde at udarbej-
de paradigma for PSS, herunder oplysninger om særlige arbejdsmiljøbelastnin-
ger i relation til de forureningskomponenter, der er konstateret på den pågæl-
dende grund.  
 
På byggepladser, hvor 2 eller flere arbejdsgivere samtidig er beskæftiget, uden 
at de samtidig er flere end 10 beskæftigede, skal den enkelte arbejdsgiver aftale 
med de øvrige arbejdsgivere, hvordan arbejdspladsen indrettes sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt. 
 
Prækvalifikation af entreprenører med hensyn til arbejdsmiljø kan evt. anven-
des, såfremt man vil sikre sig, at entreprenøren har erfaring fra andre sager af 
lignende karakter. 
 
Omkostningerne til personlige værnemidler kan være en del af konkurrence-
grundlaget, men kan også holdes uden for og være en bygherreleverance. Det 
anbefales, at almindelig personlige værnemidler, som støvler, handsker, dragt 
og lignende skal være indeholdt i entreprenørens tilbud, medens særlige vær-
nemidler som specialfiltre, friskluftsforsyning og lignende afregnes efter for-
brug, i henhold til enhedspriser på TBL. 
 
I forbindelse med gennemførelse af afværgeprojektet er det vigtigt, at regionen 
er opmærksom på sit ansvar, hvad angår sikkerhed og sundhed. Hvis projekt-
grundlaget har været mangelfuldt, er det i sidste ende regionens ansvar, hvis 
der sker en ulykke på arbejdspladsen. 
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* Tilsynets kompetence 
Det skal beskrives, hvilke forhold tilsynet skal tage stilling til, og dermed har 
kompetence til at afgøre. Det kan for eksempel være,: 
 
• at tilsynet leder arbejdet på baggrund af en overordnet strategi med hensyn 

til rækkefølge af delarbejder, og sortering af forurenet jord, 
• at strategien kan ændres, såfremt tilsynet finder anledning dertil, 
• at der kun må graves i den forurenede jord under tilstedeværelse af tilsynet, 
• hvem der har ansvar for, at der føres tilsynsjournal. 
 
Beskrivelsen tilpasses det aktuelle projekt, se endvidere afsnit 10. 
 
Beskrivelse af tekniske detaljer i arbejdets udførelse 
Efter alle de indledende oplysninger skal selve arbejdet beskrives så nøjagtigt 
som overhovedet muligt. Det er vigtigt, af hensyn til både entreprenørens pris-
sætning samt udførelse af opgaven, at denne beskrivelse har det nødvendige 
detaljeringsniveau. Der skal således udarbejdes afsnit svarende til den aktuelle 
opgave. 
 
Opdelingen af arbejdet kunne eksempelvis være: 
 
• Nedbrydning/Rydning 
• Jordarbejder 
• Afvandingsarbejder 
• Belægningsarbejder 
• Borearbejder 
• El-arbejder og SRO-anlæg 
• Vandbehandlingsanlæg. 
 
Udbudstidsplan 
I udbudstidsplanen skal regionens forventninger til datoen for arbejdets påbe-
gyndelse og afslutning, eventuelt datoer for færdiggørelse af delarbejder og 
rækkefølgen af delarbejder, præsenteres. Senere skal den entreprenør, som vin-
der opgaven, selv udfylde denne tidsplan i detaljer. 
 
6.3.6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
 
Det anbefales, at der som hovedregel udarbejdes et tilbuds- og afregnings-
grundlag (TAG) for afværgeprojekterne. Dette gøres bl.a. for at sikre, at alle 
ydelser medregnes i entreprenørens tilbud samt for at sikre sig mod misforstå-
elser af ydelsernes omfang. 
 
TAG'en skal som minimum indeholde: 

                                                
* De afsnit, der er mærket med * kan efter vurdering udelades, hvis de ikke er relevante i 

det konkrete projekt. 
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• Opmålingsregler, herunder hvorledes og hvornår de enkelte poster afregnes 
(f. eks. arbejdsplads, som normalt afregnes med fast sum. Her kan angives 
en procentvis fordeling af betaling af ydelsen ved hhv. etablering, drift og 
afrigning). 

• Variationsprocenter. 
• Omregningsfaktorer. 
• Retningslinjer for afregning af evt. personlige værnemidler. 
 
I mindre sager kan TAG udelades, hvis der ikke er tvivl om, hvad de enkelte 
punkter i TBL omfatter, evt. kan enkelte angivelser skrives direkte i TBL. 
 
I bilag 4.f er der givet et paradigma for TAG. 
 
6.3.7 Tilbudslister (TBL) 
 
Tilbudslisten (TBL) skal følge hovedafsnittene i SAB’en. Udover tilbudslisten 
for konkrete arbejder skal der også udarbejdes en liste over eventuelle tillægs-
arbejder. 
 
Posterne i TBL skal svare til TAG'ens systematik. 
 
Tilbudslisten (TBL) skal udfyldes i sin helhed, for at tilbuddet kan betragtes 
som værende konditionsmæssigt. 
 
Af den udfyldte tilbudsliste skal følgende fremgå: 
 
• Entreprenørens samlede tilbud samt de enkelte hovedposter 
• Eventuelle forbehold 
• Underskrift samt angivelse af forhandlingsberettiget person 
• Alternative tilbud, hvis det er tilladt i henhold til udbudsmaterialet 
• Underentreprenører, hvis det er krævet i udbudsmaterialet 
• Rettelsesblade, der er medtaget ved tilbudsgivningen 
• Hovedposter samt underposter, alle udfyldte inkl. supplerende enhedspri-

ser.  
 
I bilag 4.g er der givet et paradigma for TBL. 
 
I tilfælde, hvor de nødvendige oplysninger ikke er fremskaffet forud for til-
budsgivningen, bør tilbudslisten indeholde poster, hvor omkostninger til disse 
nødvendige oplysninger kan prissættes. Ved usikkerhed på omfang af arbejder 
og leverancer angives der enhedspriser på skønnet omfang og reguleringsprin-
cipper for korrektion af omkostninger til de faktiske arbejder og leverancer. 
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6.4 Kvalitetssikring 
 
Der skal gennemføres kvalitetssikring på alle projekter. Udformningen og om-
fanget afgøres på baggrund af projektets indhold og omfang. Kvalitetssikringen 
udføres af rådgiveren, men regionen har som bygherre det overordnede ansvar 
jf. ABR89. Paradigma for planlægning og gennemførelse af kvalitetssikring er 
vedlagt i bilag 2.c. 
 
6.5 Licitationens forløb/underhåndsbud 
 
Vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet anbefales det, at regionen i ud-
budsmaterialet kræver, at alle spørgsmål, der vedrører udbudsmaterialet, stilles 
skriftligt, ligesom udbyder heller ikke besvarer spørgsmålene mundtligt. Der 
bør i udbudsmaterialet fastsættes en frist for, hvor længe der kan stilles 
spørgsmål (skriftlige) til materialet, og den valgte procedure for regionens 
håndtering af spørgsmålene bør fremgå af udbudsmaterialet. Uanset denne frist 
har tilbudsgiverne dog fortsat mulighed for at anmode om yderligere oplysnin-
ger. Regionens skriftlige svar på spørgsmålene (evt. rettelsesblad(e)) skal sen-
des til alle de bydende.  
 
Herudover bør regionen i større sager beramme et spørgemøde nogle dage før 
licitationen, hvortil alle skal indbydes. Regionen bør altid deltage i mødet. Stil-
lede og besvarede spørgsmål skal sendes skriftligt (evt. rettelsesblad) til alle, 
der har modtaget udbudsmaterialet. 
 
Det er vigtigt at understrege, at spørgsmål stillet af entreprenører pr. telefon til 
f.eks. sagsbehandleren - for at sikre at alle er ligestillede - ikke må besvares te-
lefonisk. Entreprenøren skal opfordres til at stille spørgsmålet skriftligt inden 
spørgemødet, hvorefter svaret indgår i det rettelsesblad, der udsendes til alle. 
Hvis et spørgsmål, der kun er stillet mundtligt, findes relevant, bør forholdet 
indgå i det skriftlige svar. 
 
Tilbud skal være skriftlige, jf. lovens § 5.Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert, 
uanset loven ikke længere indeholder bestemmelse herom.  Tilbud kan afgives 
elektronisk, med mindre regionen på forhånd har udelukket dette. Regionen 
kan også bestemme, at tilbud skal afgives i elektronisk form. 
 
På det oplyste tidspunkt og sted skal regionen åbne kuverterne. Det anbefales, 
at der udover rådgiveren er mindst én repræsentant tilstede fra regionen. Det 
kan ikke kræves, at tilbuddene skal afleveres før åbningstidspunktet. 
 
Tilbud, der sendes pr. fax eller afleveres ukuverterede (forudsat at der er krav 
om kuvert), samt tilbud, der afleveres senere end åbningstidspunktet, skal afvi-
ses og returneres, selvom forsinkelsen er undskyldelig. Regionen kan vælge at 
stå for licitationen selv eller lade rådgiveren gøre det. 
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Licitationen begyndes på det fastlagte tidspunkt, hvor åbningen af kuverterne 
påbegyndes. De bydende er ved licitation berettiget til at være til stede ved åb-
ningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle for-
behold. 
 
Herefter er licitationen principielt forbi, og rådgiveren/bygherren foretager en 
nøje gennemgang af de indkomne tilbud. Tilbuddene vurderes som anført ne-
denfor: 
 
• Er tilbudslisten korrekt udfyldt? Hvis ikke må man kassere tilbuddet. 
• Hvis ingen af tilbuddene er konditionsmæssige, må licitationen annulleres. 
• Hvis alternative bud er tilladt og opfylder de stillede mindstekrav, jf. lovens 

§ 9, skal de også vurderes. 
• Vurdering af om forbehold gør tilbuddet ukonditionsmæssigt 
• Forbehold prissættes. 
 
De indkomne tilbud sammenlignes, og det fastlægges, hvem der har vundet li-
citationen, enten som "laveste bud" eller "økonomisk mest fordelagtige bud". 
Herom henvises til kap. 7.4.5 samt kap. 8's afsnit om prækvalifikation og kap. 
8's afsnit om tildeling. 
 
Ved indhentning af underhåndsbud gennemgås tilbuddene og gennemregnes. 
Forhandlingsretten er fri og ikke afhængig af, om det er en pris- eller kvalitets-
konkurrence 
 
6.6 Kontrakt 
 
Entreprenøren, der vælges efter licitationen, indkaldes til et møde, hvor der fo-
retages en projektgennemgang. Entreprenøren har her lejlighed til at stille 
spørgsmål til projektet og afklare evt. usikkerheder i forhold til udførelsen, do-
kumentation m.m. Regionen bør deltage i et sådant møde. 
 
I entrepriseaftalen henvises til de dokumenter, der danner grundlag for aftalen, 
se bilag 4. Husk at nævne dokumenterne i den rækkefølge, de gælder. Doku-
menterne kan evt. vedlægges aftalen som bilag. Entrepriseaftaler skal ikke 
stemples. 
 
Når der foreligger en underskrevet kontrakt mellem regionen og den entrepre-
nør, som får entreprisen, sendes der brev til de øvrige entreprenører om at en-
treprisen er overdraget til en anden entreprenør. Normalt er det rådgiveren, der 
forestår dette. De øvrige bydende underrettes om resultatet.  
 
Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtigelser over 
for bygherren. Sikkerheden svarer til 15  % af entreprisesummen, indtil arbej-
det er afsluttet jf. AB92. Herefter nedskrives garantien efter aflevering (til 10 
 %) og efter 1-års gennemgang (til 2  %). Sikkerheden ophører 5 år efter afle-
vering af opgaven. Som hovedregel anvendes de størrelser for sikkerhed og 
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nedskrivning på afværgeprojekter inden for jord- og grundvand, der er anført i 
AB92. Entreprenørens mangelansvar følger samme tidsfrister. 
 
Ved totalentreprise bør størrelsen af sikkerhedsstillelsen normalt være væsent-
lig højere end, hvad der er anført i ABT93. 
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7. Udbud, kontrahering, ansvar og risiko  
 
Dette afsnit behandler reglerne for Regionens indgåelse af aftaler med 
rådgiver og entreprenør. Forholdet reguleres bl.a. af følgende love og an-
dre bestemmelser. Forkortelser anvendt i kapitlet er beskrevet i bilag 5.b.  
 
7.1 Regelgrundlag 
 
Tilbudsloven (herefter kort benævnt "loven" eller forkortet TIBL) 
Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og an-
lægssektoren, som ændret ved lov nr. 572 af 06. juni 2007, hvorved loven 
har ændret navn til "lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og 
offentligt støttede kontrakter".  
 
Bekendtgørelse nr. 817 af 23. august 2005 
Bkg. er udstedt i.h.t. loven. Den trådte i kraft 1. september 2005, og aflø-
ser bkg. nr. 595 af 9. juli 2002. 
 
Som led i regelforenklingen er tilbudslov og tilbudsbekendtgørelse nu 
sammenskrevet i ét regelsæt, hvorved en række overflødige eller over-
lappende bestemmelser fjernes. Bekendtgørelsen indeholder således kun 
nogle få regler om underhåndsbud. 
 
Vejledning til tilbudsloven  
Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven fra 2005  
 
AB92/ ABT93 
Disse regelsæt indeholder standardvilkår for regulering af retsforholdet 
mellem region og entreprenør (AB92/ABT93). De har ikke gyldighed 
som en lov, men kræver særskilt vedtagelse mellem kontraktparterne for 
at være gældende. 
 
De er imidlertid i vidt omfang udtryk for regler, der alligevel ville være 
gældende, selvom regelsættene ikke blev vedtaget, idet de er en nedfæld-
ning af dansk rets almindelige regler om de pågældende forhold. 
 
Fravigelse af reglerne i AB92/ABT93 bør, da de er et resultatet af for-
handling mellem alle byggeriets parter, ikke ske, med mindre der er en 
konkret begrundelse herfor, som for eksempel på de punkter, der er fra-
veget i SB (Særlige betingelser), jf. afsnit 6.3 og bilag 4.c. 
 
”Museumsloven” 
Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 om museumsloven, 
indeholder regler for Regionens pligt til sikring af kultur- og naturarven 
ved jordarbejder. Reglerne behandles kort i kapitel 7.9. 
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7.2 Tilbudslovens formål og intentioner 
 
• "Udbyderen skal udnytte de muligheder der findes, for at skabe tilstræk-

kelig konkurrence", jf. § 2 stk.2. 
• Der må ikke finde forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne, og ud-

vælgelsen skal ske på grund af objektive, saglige og ikke-diskriminerende 
kriterier (gennemsigtighed) jf. § 2, stk. 3.   

 
7.2.1 Arbejder omfattet af loven 
 
Lovens afsnit I gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller projek-
tering og udførelse af offentlige bygge- og anlægsopgaver og for tildeling 
af ordren", jf. § 1, stk.1, medmindre arbejdet er omfattet af EU's udbuds-
direktiver, jf. 1, stk. 3.  
 
Hertil henregnes, i hvert tilfælde afværgeprojekter, der består af fjernelse 
og luftning af forurenet jord, samt installation af rør under eksisterende 
ejendomme, jf. bilag 10c. 
 
7.2.2 Entrepriseformer omhandlet i loven 
 
Loven omfatter  
 
• fagentreprise,  
• storentreprise, 
• hovedentreprise,  
• totalentreprise (i modsætning til hvad der gjaldt efter den gamle licitations-

lov). 
• partnering-aftaler, jf. § 4, stk. 1: "indgå i et forpligtende samarbejde", 
• rammeaftaler, jf. § 13 og 
• underhåndsbud.   
 
I afsnit 6.2 samt Vejledningens kapitel 4 er fordele og ulemper ved de 
forskellige udbudsformer berørt. 
 
7.3 Udbudsformer 
 
Tilbud på et arbejde kan indhentes enten ved licitation, jf. lovens kapitel 
3, eller som underhåndsbud, jf. lovens kapitel 4. 
 
Licitation 
Herved forstås ifølge lovens § 4, stk.1, "at en opgave udbydes, således at 
flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbuds-
grundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende tilbud eller at 
give tilbud om at indgå i et forpligtende samarbejde om en bygge- og an-
lægsopgave. Ved opfordringen tilkendegives, at der er  tale om en licita-
tion.",. 
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Underhåndsbud 
Herved forstås tilbud, der indhentes på anden måde end ved en licitation, 
jf. § 12, stk. 1. 
 
7.3.1 Gennemførelse af en licitation 
 
Licitation kan gennemføres enten som offentlig licitation eller som be-
grænset licitation med eller uden prækvalifikationsrunde. 
 
Ved offentlig licitation rettes opfordringen til at byde til en ubestemt 
kreds, jf. § 4, stk. 2. 
 
Ved begrænset (indbudt) licitation rettes opfordringen til dem, fra hvem 
bud ønskes, jf. § 4, stk.3. 
 
Tilbud skal være skriftlige, og der er åbnet mulighed for afgivelse af 
elektroniske tilbud, jf. § 5. 
 
7.4 Frister 
 
Ifølge § 3, stk. 1, skal udbudsbetingelserne angive fristen for modtagelse af til-
bud, og den skal være lang nok til at give tilbudsgiver rimelig tid til at afgive 
tilbuddet. 
 
Tilbuddene skal jf. lovens § 3, stk. 2, vedstås i 40 arbejdsdage, medmindre an-
det er angivet i udbudsmaterialet. 
 
7.4.1 Krav til udbudsmaterialet 
 
Der henvises til afsnit 6.3. og de dertil hørende dokumenter. 
 
7.4.2 Entreprenørmøde - spørgemøde 
 
Er ikke omhandlet i loven (som i den tidligere lov). Der henvises til afsnit 6.5. 
 
7.4.3 Licitationen 
 
Der henvises til afsnit 6.5. 
 
7.4.4 Tildelingskriterier 
 
Ifølge lovens § 8, stk. 1 skal ordren - som ved EU-udbud -  
 

”tildeles  
1) det laveste bud eller 
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2) det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til 
forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende ordre, 
f.eks. pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk 
værdi og påvirkning af miljøet”. 

 
Ifølge lovens § 8 stk. 2 skal det i udbudsbetingelserne anføres, hvilket tilde-
lingskriterium der skal anvendes. Ved tildelingskriteriet det økonomisk mest 
fordelagtige bud skal underkriterierne være anført, og det skal angives, hvordan 
regionen relativt vil vægte de kriterier, der er valgt. Denne vægtning kan angi-
ves ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving. Hvis der 
ikke kan foretages en vægtning, angiver regionen kriteriernes prioriterede ræk-
kefølge med det vigtigste først.  
 
Ved underhåndsbud er ordregiver ved anvendelse af kriteriet økonomisk mest 
fordelagtige bud ikke forpligtet til at give oplysning om underkriterier eller 
disses vægtning eller prioritering. 
 
Ved valg af tildelingskriterier skal man nøje overveje, hvilke af de to tilde-
lingskriterier, der giver den bedste konkurrence blandt de bydende. 
 
Hvis der i realiteten kun kan konkurreres på prisen, bør "laveste bud" vælges. 
 
Hvis der indgår andre elementer i vurderingen af, hvilket resultat udbyderen 
kan opnå, bør man vælge kriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud". 
 
7.4.5 Valg af entreprenør 
 
I det omfang, der sker udbud med prækvalifikation, sker ordretildelingen i to 
trin, "prækvalifikation" og "tildeling". 
 
Prækvalifikation 
Herved sker der en reduktion af det antal, der har meldt sig som interesserede, 
til et antal, der iht. udbudsbekendtgørelsen skal have lejlighed til at byde. An-
tallet skal være tilstrækkeligt til at skabe effektiv konkurrence. Antallet kan gi-
ves i en ramme med et maksimum og et minimum. Hvis man har givet et mak-
simum, og der er tilstrækkeligt interesserede, der opfylder minimumskravene, 
skal det maksimale antal prækvalificeres. 
 
Tildeling 
Ved tildelingen sker der en endelig evaluering af de indkomne tilbud, hvorefter 
ordren tildeles den vindende. Underkriterierne til tildelingskriteriet "økonomisk 
mest fordelagtige tilbud", som er nævnt i § 8, stk. 1, nr. 2, er ikke udtømmende. 
Det er meningen, at bygherren skal anføre de parametre, der har væsentligst be-
tydning for ham. 
 
• Som mulige underkriterier kan også nævnes kvalitetssikring, miljøhensyn, 

logistik, arkitektur, tilgængelighed. 
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• Opmærksomheden henledes på at underkriterierne skal være anført, så vidt 
muligt vægtet, jf. § 8, stk. 2. 

• Klagenævnet for Udbud og Konkurrencestyrelsen har fastslået, at disse un-
derkriterier skal uddybes og forklares. Tilbudsgiverne skal således have 
kendskab til, hvorledes disse kriterier bedst muligt opfyldes. 

• Der er fast praksis fra Klagenævnet for Udbud om, at tildelingen skal ske 
på grundlag af de oplyste underkriterier, og der må ikke indgå ikke-oplyste 
kriterier ved udvælgelsen. 

• Der skal være gennemsigtighed ved den udvælgelse, der finder sted. Det vil 
sige, at der skal kunne redegøres for begrundelsen for det foretagne valg. 

 
For så vidt angår de nærmere regler - bortset fra forhandlingsreglerne, der be-
røres nedenfor under 7.4.5.3 - henvises herudover til afsnit 8 om EU udbud 
samt Vejledningen, afsnit 8.4. 
 
7.4.5.1 Alternativer 
 
Lovens § 9, stk. 1, er sålydende: "Udbyderen kan tage hensyn til alterna-
tive bud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindste-
krav, som fremgår af licitationsbetingelserne."  
 
Et alternativ tilbud er en afgivelse i forhold til løsningen af den udbudte opga-
ve. Afvigelser, der angår den økonomiske og juridiske ramme, er forbehold.  
 
Bemærk at alternativer kun er tilladt, hvis det udtrykkeligt fremgår af udbuds-
betingelserne, og udbudsbetingelserne skal indeholde de "mindstekrav" ud-
byderen stiller til den alternative løsning. 
 
Hvis et alternativ ikke opfylder udbudsgrundlagets mindstekrav, er det ukondi-
tionsmæssigt og skal forkastes. 
 
Udbyderne har ret og pligt til at antage alternative bud, når tildelingskriteriet er 
det økonomisk mest fordelagtige bud - forudsat det er tilladt, og det opfylder 
mindstekravene. Hvis den bydende giver alternativt bud, skal han også give 
bud på den udbudte løsning. 
 
7.4.5.2 Forbehold/ukonditionsmæssige tilbud 
 
Forbehold, som den bydende måtte tage i forbindelse med afgivelsen af sit til-
bud, er ikke omhandlet i loven, men behandles på samme måde som efter de 
EU-retlige udbudsregler.  
 
Det betyder, at tilbud med forbehold for "grundlæggende udbudsbetingelser" 
ikke må accepteres og ikke må tages i betragtning.  
 
Grundlæggende udbudsbetingelser skal forstås bredt. Forbehold, der vedrører 
risikofordeling mellem region og rådgiver/entreprenør, rådgiverens/entreprenø-
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rens ansvar og tekniske forbehold, der ændrer ydelsens karakter, vil typisk ikke 
kunne accepteres. Mindre betydningsfulde tekniske forbehold, der kan prissæt-
tes, vil ofte ikke vedrøre "grundlæggende udbudsbetingelser  
 
Regionen kan i udbudsbetingelserne angive, at regionen heller ikke vil accepte-
re forbehold for væsentlige betingelser, uanset at disse kan prissættes. Regio-
nen kan også vælge at angive, at regionen accepterer sådanne forbehold, men 
er i så fald forpligtet til at prissætte disse. 
 
Ukonditionsmæssige tilbud er tilbud, der afviger så væsentligt fra det ønskede, 
at det bliver uanvendeligt for regionen. Hertil henregnes forbehold, der angår 
grundlæggende betingelser, eller forbehold der angår væsentlige betingelser, 
men som enten ikke er tilladt af regionen, eller som ikke kan prissættes. Tilbu-
det må derfor kasseres. Et tilbud kan også være ukonditionsmæssigt, hvis ufra-
vigelige krav til dokumentation ikke er opfyldt, hvis et alternativt tilbud ikke 
opfylder mindstekravene, eller hvis alternative tilbud slet ikke er tilladt. 
 
7.4.5.3 Forhandlingsret  
 
Laveste bud 
"Når kriteriet for tildeling af ordren er laveste pris, kan udbyderen kun forhand-
le med lavestbydende"", jf. § 10. 
 
Regionen må således ikke forhandle med andre end lavestbydende, men gerne 
søge at presse lavestbydende i prisen (hvis det er muligt).  
 
Herudover må Regionen gerne søge uddybning af uklarheder i et tilbuds 
formulering eller omfang, men det må ikke berøre priser eller kalkulatio-
ner, da det kan opfattes som pres eller opfordring til forhandling 
(sjakren). 
 
PAS PÅ. Teknisk opklaring kan let føre til utilsigtet prissjakren og med-
føre annullation af licitationen og påføre regionen et erstatningsansvar. 
 
Økonomisk mest fordelagtige bud 
Ved dette tildelingskriterium kan udbyderen  forhandle med tre tilbuds-
givere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest 
fordelagtige tilbud bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkri-
terier, medmindre der i udbudsbetingelserne er givet afkald herpå jf. § 
11, stk. 1. 
 
§ 11 indeholder yderligere følgende bestemmelser om forhandlingsretten: 
 

Stk. 2. Når udbyderen vælger at forhandle, skal det senest ved forhandlinger-
nes påbegyndelse over for de udvalgte tilbudsgivere, som udbyderen forbehol-
der sig at forhandle med, tilkendegives, hvilken procedure der vil blive fulgt, 
hvis dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne.  
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Stk. 3. Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at alle tilbudsgivere be-
handles ens. Navnlig må udbyderen ikke udøve forskelsbehandling ved at give 
oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Udbyderen må 
under forhandlingerne alene give oplysninger til en tilbudsgiver om andre til-
budsgiveres løsninger eller priser, i det omfang sådanne oplysninger allerede er 
gjort offentligt tilgængelige i henhold til § 7.  

Stk. 4. Forhandlingerne må ikke føre til, at opgavens karakter ændres væsent-
ligt, eller til, at tildelingskriterierne, herunder den vægtning eller prioritering, 
der er lagt til grund ved udvælgelsen af forhandlingspartnere efter stk. 1, ænd-
res.  

 
Retten til forhandling er langt mere vidtgående end efter EU-reglerne, der som 
udgangspunkt kun undtagelsesvist tillader dette.  
 
Forhandlingsretten må også indebære, at regionen har ret til at bede om 
eftersendelse af manglende dokumentation i modsætning til fast praksis 
fra klagenævnet i EU-udbudssager.  
 
7.4.5.4 Regnefejl 
Som udgangspunkt må der ikke ske forhøjelse af tilbud, uanset om de øv-
rige bydende tillader det, idet tilbuddet er bindende, jf. § 4, stk.1. 
 
På den anden side kan tilbudsgiver påberåbe sig aftalelovens § 32, stk.1: 
"Den, der har afgivet en viljeserklæring, som ved fejlskrift eller anden 
fejltagelse fra hans side har fået et andet indhold end tilsigtet, er ikke 
bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til hvem erklæringen er afgi-
vet, indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse". 
 
Hvis fejlen er åbenlys, kan tilbudsgiver derfor kræve sig frigjort. 
 
Problemet er at afgøre, hvornår en fejl er åbenlys. Hvis det kræver nøjere  
gennemregning, kan fejlen ikke frigøre den bydende. Der er (desværre) 
tale om en glidende overgang. Hver enkelt situation må bedømmes kon-
kret. (KR s. 63f) Der er tale om en juridisk vurdering, som ligger udenfor 
rådgiverens opgave, jf. ABR89 1.2.1. 
 
7.4.6 Underretning om licitationsresultatet  
 
Ifølge lovens § 14 skal tilbudsgivere underrettes om ordretildelingen, herunder 
eventuelt begrundelsen for en eventuel annullering.  
 
Lovens § 14 er sålydende:  
 

" Stk. 1. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgi-
vet et licitationsbud eller et underhåndsbud, om, hvilken afgørelse der er truffet 
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med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at an-
nullere en licitation eller indhente underhåndsbud.  

Stk. 2. Ved begrænset licitation med prækvalifikation underretter udbyderen 
hurtigst muligt ansøgere om, hvorvidt de er blevet prækvalificeret. Efter an-
modning underretter udbyderen endvidere en forbigået ansøger om begrundel-
sen for, at ansøgningen er blevet forkastet.  

Stk. 3. Udbyderen underretter efter anmodning berørte tilbudsgivere om be-
grundelsen for at forkaste tilbuddet, jf. § 8, stk. 3, og § 12, stk. 6, såfremt en 
sådan begrundelse ikke allerede er givet i medfør af § 15, stk. 2.  
 

Når kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, gælder endvidere reglen i 
§ 15, stk. 2-4: 

Stk. 2. Senest samtidig med, at der indledes forhandlinger efter § 11, under-
retter udbyderen berørte tilbudsgivere om en beslutning om ikke at indbyde 
dem til forhandlingerne og en begrundelse herfor.  

Stk. 3. Efter afslutningen på forhandlinger efter § 11 underretter udbyderen 
hurtigst muligt tilbudsgivere, som udbyderen har forbeholdt sig at forhandle 
med, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.  

Stk. 4. Hvis der ikke har været forhandlinger efter § 11, eller hvis tilbuddene 
er indhentet ved underhåndsbud, underretter udbyderen efter anmodning til-
budsgivere, som har overholdt udbudsbetingelserne, om det antagne tilbuds 
egenskaber og relative fordele.  
 
7.5 Underhåndsbud 
 
Krav til udbudsmateriale og kontrakt bør normalt være som ved licitati-
on. Ved mindre opgaver kan man eventuelt benytte tidligere koncepter 
eller aftalegrundlag for det fremtidige arbejde. 
 
Underhåndsbuddet kan ifølge lovens § 12, indhentes, når følgende to be-
tingelser er opfyldt: 
 
1) den anslåede samlede værdi eksklusive moms skal være 3 mio. kr. 

eller derunder, jf. stk. 3, 
2) der må højest modtages 3 bud. Dog kan der indhentes et fjerde un-

derhåndsbud, hvis udbyderen i opfordringerne til at afgive bud har 
forbeholdt sig denne mulighed, og det fjerde tilbud indhentes fra en 
tilbudsgiver uden for det lokale område, jf. stk. 2.  

 
Undtagelser er indeholdt i  
Tilbudslovens § 12, stk. 3 hvorefter underhåndsbud kan indhentes, selv 
om beløbsgrænsen overskrides, bl.a. når: 
 

1. der er tale om delarbejder, hvis anslåede værdi eksklusive moms er 
500.000 kr. eller derunder, og den samlede værdi af disse delarbejder 
ikke overstiger 20 pct. af de samlede arbejders værdi,  
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2. der ikke ved licitation er indkommet et egnet eller forskriftsmæssigt 
bud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprin-
delige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt,  

3. kun en bestemt virksomhed kan udføre arbejdet eller  
4. bygge- og anlægsarbejdet supplerer et arbejde, der har været udbudt i 

licitation, og arbejdet på grund af uforudsete forhold er blevet nødven-
digt for fuldførelse af det udbudte arbejde og ordren tildeles den virk-
somhed, der udfører det oprindelige arbejde, medmindre udbyderen kan 
påvise særlige forhold, der begrunder, at udbyderen kan lade andre ud-
føre arbejdet.  

 
Som nævnt ovenfor skal de bydende også ved underhåndsbud underrettes 
om resultatet, jf. § 12, stk. 5. 
 
Yderligere regler om underhåndsbud er indeholdt i vejledningen, kapitel 
4. 
 
7.6 Annullation 
 
Hvis der er sket fejl, eller udbyderen kan påpege forhold, der gør det velbe-
grundet at lade licitationen gå om, kan den standses/udskydes/annulleres, jf. 
lovens § 14. stk.1. 
 
Som det fremgår af lovens § 14, stk. 1, kan licitationen annulleres, men det 
kræves at der foreligger saglige grunde hertil.  
 
Det kan såvel være økonomiske grunde (budgetrammen er overskredet) eller 
tekniske grunde (at der er konstateret fejl i udbudsmaterialet, der gør det umu-
ligt at gennemføre licitationen eller at det har vist sig at udbyderens behov er 
ændret i forhold til eller forkert beskrevet i udbudsmaterialet). 
 
7.7 Aftaler med entreprenør 
 
Opmærksomheden henledes på, at der stadig kan forhandles pris med la-
vestbydende, som det var tilladt efter den gamle licitationslov, jf. § 10, 
men forhandlingerne skal stadig ske i overensstemmelse med principper-
ne om lovlig forvaltning.  
 
Aftaler bør indgås skriftligt, men også mundtlige aftaler er bindende. 
 
Bilag 5.a viser de relevante aftalegrundlag for indgåelse af aftaler med 
entreprenører. 
 
Bilag 4.i er paradigmaer for udformning af entrepriseaftaler. 
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7.8 Ansvar 
 
7.8.1 Regionens "ansvar"/bygherrerisiko 
 
I henhold til JFL påhviler der regionen et culpa ansvar overfor grundeje-
ren for ethvert tab, der påføres grundejeren ved gennemførelsen af et af-
værgeprojekt. 
 
Hvis regionen i øvrigt drager omsorg for at indgå forsvarlige kontrakter 
med rådgiver og entreprenør, påhviler der ikke herudover i juridisk for-
stand regionen noget direkte eller indirekte ansvar for afværgeprojektets 
gennemførelse. 
 
Det betyder for eksempel, at regionen ikke juridisk set kan pålægges an-
svar for arbejdsskader opstået på byggepladsen, hvis regionen i overens-
stemmelse med sædvanlig praksis har pålagt entreprenøren at drage om-
sorg for opfyldelsen af krav til sikkerhed på arbejdspladsen, med mindre 
regionen ikke er skredet ind overfor klare overtrædelser af reglerne. 
Normalt vil det dog være den tilsynsførende rådgiver, der på regionens 
vegne skal påse entreprenørens overholdelse af reglerne, og derfor er 
rådgiveren ansvarlig forud for regionen. 
 
Regionen bærer imidlertid bygherrerisikoen for uventede udgifter, der 
påføres ved entreprisens gennemførelse, med mindre regionen kan drage 
andre til ansvar. 
 
7.8.2 Entreprenørens ansvar overfor regionen 
 
Forsinkelse 
Iflg. AB92 § 25, stk.1 (der normalt også anses gældende, hvis AB ikke er 
vedtaget) er der ansvar med mindre, der er krav på tidsfristforlængelse 
som anført i AB92 § 24, altså uafhængigt af om der er handlet culpøst. 
 
Den håndværksmæssige udførelse 
Entreprenøren er ansvarlig og har afhjælpningspligt, hvis arbejdet ikke er 
udført som aftalt, jf. AB92 § 30 stk.1. Det er tæt på et objektivt ansvar 
for, at entreprenøren kan skaffe det fornødne kvalificerede mandskab til 
at udføre arbejdet.  (At der er objektivt ansvar betyder, at skadevolder ik-
ke behøver at have handlet culpøst eller begået fejl). 
 
Praksis kan dog tages til indtægt for, at det kun er et culpaansvar med 
omvendt bevisbyrde. Hvis entreprenøren kan føre bevis for, at en mangel 
skyldes projektfejl, eller at arbejdet ikke kunne udføres på den foreskrev-
ne måde, er han fri for ansvar. 
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Ansvar for materialer 
I realiteten er der tale om et objektiveret ansvar, med mindre materialerne 
ikke har kunnet fremskaffes på grund af force majeure. 
 
Entreprenøren er ansvarlig, hvis de benyttede materialer ikke har de fore-
skrevne egenskaber. Der foreligger dog - ud over force majeure situatio-
nen - voldgiftskendelser og domme, hvor entreprenøren ikke bliver gjort 
ansvarlig, hvis han på grund af specifikationer i udbudsmaterialet eller 
andre særlige omstændigheder i realiteten ikke har haft nogen valgmulig-
hed. 
 
Også i relation til entreprenøren er det en betingelse for, at regionen kan 
få erstatning, at der er lidt et tab. 
 
Særligt om graveskader på ledninger  
Der forekommer mange skader på grund af overgravning af ledninger, 
hvis placering entreprenøren ikke var opmærksom på. 
 
Oplysninger i udbudsmaterialet: 
 
For at undgå, at samtlige entreprenører, der byder på et arbejde, skal fore-
tage undersøgelser om beliggenheden af ledninger, der tilhører andre, 
skal regionens rådgiver rette skriftlig henvendelse til alle tænkelige led-
ningsejere i entrepriseområdet. De indhentede oplysninger indføjes i ud-
budsmaterialet. Opdaterede ledningsoplysninger skal indhentes bl.a. i 
LER og hos ledningsejerne. I praksis er der ofte ufuldstændige oplysnin-
gerne om ledningers placering på den enkelte ejendom. 
 
Entreprenørens ansvar for skade på ledninger: 
 
Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dvs. den 
almindelige culparegel. Han er således ansvarlig, hvis han har handlet 
uforsvarligt. Der er i realiteten tale om culpa med omvendt bevisbyrde, 
idet der fra retspraksis kan opstilles forskellige regler for, hvorledes en-
treprenøren skal have forholdt sig i den enkelte sag, for at hans handle-
måde ikke anses for culpøs. 
 
Entreprenøren skal være opmærksom på oplysningerne i udbudsmateria-
let og være opmærksom på, at oplysningerne om ledningsplaceringen ik-
ke nødvendigvis er helt præcise. Selv ved visse afvigelser fra det oplyste 
vil entreprenøren blive ansvarlig overfor ledningsejeren, hvis der sker 
skader. Hvor forsigtig entreprenøren skal være, afhænger af hvilken type 
ledning, der graves i nærheden af - stærkstrøm kontra antennekabel, og 
om der er håndgravet eller gravet med maskine. 
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Hvis der er betalt for håndgravning, har entreprenøren sværere ved at be-
vise, at skaden ikke kunne undgås, end hvis det er foreskrevet, at grav-
ning kan foretages med gravemaskine. 
 
Entreprenøren kan kræve, at ledningsejeren påviser beliggenheden, og 
hvis ledningsejeren ikke foretager en sådan påvisning, lemper det culpa 
bedømmelsen. 
 
7.8.3 Ansvar over for tredjemand 
 
For regionen og entreprenøren er der tale om et almindeligt culpaansvar. 
For entreprenøren formuleret i AB92 § 35. 
 
I det omfang det er grundejeren, der er skadelidt, påhviler der også kun 
regionen et culpaansvar i henhold til JFL, herunder for graveskader, hvil-
ket er en ændring i forhold til den tidligere retstilstand. 
 
7.9  Regionens pligt til sikring af kultur- og naturarven ved jordarbejder 

(lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 om museumslo-
ven). 

 
Regionens pligter er fastlagt i lovens kapitel 8. 
 
7.9.1 Inden arbejdet går i gang 
 
Når kommunalbestyrelsen udsteder en byggetilladelse el.lign., orienteres ved-
kommende kulturhistoriske museum automatisk, jf. § 24. 
 
Inden et jordarbejde sættes i gang, kan Regionen, jf. lovens § 25, anmode ved-
kommende kulturhistoriske museum om en udtalelse. Museet skal ifølge be-
stemmelsen afgive udtalelsen senest efter 4 uger (undtagelsesvist efter 6 uger) 
og betale omkostningerne herved, inklusive mindre omkostninger til mindre 
forundersøgelser, jf. § 26., stk. 1. Hvis udtalelsen forudsætter en større under-
søgelse, afholdes udgiften hertil af Regionen, hvis samtykke skal indhentes for-
inden, jf. § 26, stk. 2.  
 
7.9.2 Når arbejdet er i gang 
 
7.9.2.1 Fortidsminder 
Standsning af arbejdet 
Hvis man under jordarbejde støder på spor af fortidsminder, skal arbejdet stop-
pes og fundet straks rapporteres til Kulturministeren eller nærmeste kulturhi-
storiske museum. Kulturministeren beslutter, om arbejdet kan fortsættes eller 
skal indstilles, indtil der er foretaget arkæologiske undersøgelser. Kulturmini-
steren kan endvidere beslutte at erhverve området ved ekspropriation, såfremt 
det findes nødvendigt, jf. § 27. 
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Betaling for undersøgelsen 
En arkæologisk undersøgelse skal i udgangspunktet betales af bygherren, jf. § 
27, stk.4. Kulturministeren betaler dog, jf. § 27, stk. 5, nr. 2, bl.a. hvis der in-
den arbejdets start er indhentet en "ren" udtalelse fra vedkommende kulturhi-
storiske museum, jf. ovenfor. Dette skal ses som udtryk for, at man ønsker at 
presse bygherrer til at sikre sig bedst muligt på forhånd. 
 
Den, der finder fortidsminder, herunder vrag af skibe med videre, der må anta-
ges at være gået tabt for mere end 100 år siden, skal straks melde fundet til kul-
turministeren. 
 
7.9.2.2 Usædvanlig naturhistorisk genstand 
Hvis der i forbindelse med jordarbejde findes en sådan genstand, skal arbejdet 
standses, i det omfang det berører genstanden, jf. § 29, stk. 1. Kulturministeren 
beslutter, om arbejdet skal indstilles. Hvis ministeren beslutter, at der skal fore-
tages en undersøgelse, betales arbejdet af regionen, jf. § 29, stk. 2, ligesom re-
gionen selv betaler eventuelle tab som følge af undersøgelsens foretagelse, jf. § 
29, stk. 3, modsætningsvis. 
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8. EU-udbud 
 
I dette afsnit beskrives overordnet reglerne for EU-udbud.  
 
Ved udformning af udbud tilrådes det, at selve direktivteksten gennemgås nøje. 
Desuden bør direktivets model for udbudsbekendtgørelse nøje gennemgås og 
følges. Yderligere vejledning kan bl.a. findes på Konkurrencestyrelsens hjem-
meside på internetadressen http://www.ks.dk/udbud/vejledning/. 
  
Udbudsdirektivet er mere formalistisk end Tilbudslovens regler. Der er mange 
faldgruber, som man ikke umiddelbart ser, og i praksis indbringes der mange 
klagesager om EU-udbud for Klagenævnet for Udbud af forbigåede entrepre-
nører og rådgivere eller deres organisationer.  
 
For at være sikker på ikke at begå fejl - som i deres yderste konsekvens kan be-
tyde, at indgåede kontrakter må annulleres, og/eller at regionen ifalder erstat-
ningsansvar - må det derfor tilrådes, at der i hvert tilfælde indtil nødvendig er-
faring er opnået, benyttes professionel juridisk rådgivning.  
 
I forbindelse med udformningen af udbudsmateriale m.v. må det tilrådes enten 
at benytte regionens jurister, som ofte vil have erfaring med EU-udbud på an-
dre områder, eller at rådføre sig med relevant ekstern juridisk rådgiver. Det 
samme gælder, hvis der er tvivl om, hvorvidt en ydelse er udbudspligtig. 
 
8.1 Pligt til udbud 
Tærskelværdierne for regionen  
Udbud af vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver var tidligere 
reguleret i tre forskellige direktiver. Indkøb af disse ydelser er med virkning fra 
1. januar 2005 omfattet af samme direktiv: Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige vareindkøbs kontrakter, offentlige tjenesteydelses-
kontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ("Udbudsdirektivet"). 
 
Der gælder imidlertid fortsat forskellige tærskelværdier. Derudover er der en-
kelte regler i direktivet, som kun gælder for tjenesteydelser, og særlige regler 
om koncessioner på bygge- og anlægsarbejder.  
 
Vareindkøb og tjenesteydelser skal udbydes, når kontraktværdien på tidspunk-
tet for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen - realistisk vurderet - må antages 
at blive. kr.1.570.203 eller mere. Bygge- og anlægsopgaver skal udbydes, når 
kontraktværdien er kr. 39.277.401 pr. 2007. 
 
Tærskelværdierne svinger en smule afhængig af valutakurserne. Den aktuelle 
tærskelværdi kan ses på Konkurrencestyrelsens hjemmeside på internetadres-
sen http://www.ks.dk 
 
 



8-2

Hvilke direktiver gælder for hvilke opgaver? 
Indkøb i forbindelse med jordforurening vil som udgangspunkt oftest være en 
tjenesteydelse eller en bygge- og anlægsopgave. 
 
"Rene" aftaler 
Hvis der er tale om en "ren" tjenesteydelses- henholdsvis bygge- og anlægsop-
gave, giver det sig selv, hvilken tærskel for udbudspligten, der er afgørende. 
 
"Blandede" aftaler 
Nogle gange vil en opgave indeholde både tjenesteydelses- og bygge- og an-
lægselementer (eventuelt tillige indkøb). Ved sådanne "blandede" aftaler er det 
afgørende, hvad opgaven hovedsageligt vedrører. 
 
Udbudsdirektivet indeholder ingen specifikke regler herom, men det fremgår af 
artikel 22, at Tjenesteydelseskontrakter, der omfatter tjenesteydelser fra både 
bilag II A og bilag II B, jf. herom nedenfor, indgås i overensstemmelse med 
bestemmelserne gældende for A-ydelse, hvis værdien af A-ydelserne er større 
end værdien af B-ydelserne.  
 
Derudover er det i praksis fastslået, at en kontrakt, der både omfatter varer og 
tjenesteydelser, betragtes samlet set som en varekontrakt, når værdien af varer-
ne er højere end værdien af tjenesteydelserne og vice versa. Det er da den sam-
lede værdi af varer og tjenester, der indgår i beregningen af, om kontraktværdi-
en overstiger tærskelværdien. Dette gælder også, selv om denne ene del ikke 
isoleret overstiger tærsklen.  
 
Forsyningsvirksomhedsdirektivet indeholder en specifik regel om, hvordan 
kontraktværdien af disse blandede aftaler "beregnes", jf. artikel 17 (8). Det er 
den samlede værdi af tjenesteydelserne og varerne. Heri indgår også montering 
og installation.  
 
Med hensyn til afgrænsningen mellem tjenesteydelser og bygge- og anlægsop-
gaver gælder der ikke en ligeså klar regel.  
 
Af EU-praksis følger blot, at en "blandet" aftale, som indeholder både tjeneste-
ydelseselementer og bygge- og anlægsvirksomhed ikke er bygge- og anlægs-
virksomhed, hvis bygge- og anlægsdelen er accessorisk. Hvad dette nærmere 
indebærer, er ikke åbenbart. Konkurrencestyrelsen har tidligere angivet, at kon-
trakten skal klassificeres efter sit hovedformål.  
 
Den højere tærskelværdi for bygge- og anlægsopgaver kan betyde, at rubrice-
ring af en opgave som bygge- og anlægsopgave, frem for en tjenesteydelsesop-
gave indebærer, at opgaven ikke skal udbydes efter Udbudsdirektivet (men ef-
ter Tilbudsloven). Klagenævnet vil formentlig udøve en ganske skrap kontrol 
med, om det i sådanne tilfælde er berettiget at udelade udbud og hermed for-
mentlig også kræve, at bygge- og anlægsdelen er ret klart dokumenterbart un-
derordnet en egentlig tjenesteydelsesaftale. 
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På grund af de nævnte tvivlsspørgsmål bør der udvises tilbageholdenhed med 
at rubricere en blandet aftale som en bygge- og anlægsopgave, særligt hvis det-
te medfører, at opgaven så slet ikke udbydes. Hvis tjenesteydelsesdelen er mere 
bagatelagtig og svarer til det rådgivningselement (kvantitativt og kvalitativt), 
der ligger i en traditionel totalentrepriseaftale på bygge- og anlægsområdet, ta-
ler det for, at der ikke er tale om en tjenesteydelseskontrakt, men det er for-
mentlig ikke så ofte forekommende inden for jordforureningsopgaver, at tjene-
steydelsesdelen er mere bagatelagtig. 
 
Om afgrænsningen af tjenesteydelsesopgaver overfor bygge- og anlægsopgaver 
kan også henvises til Nordjyllands Amt afgivne vurdering (se under bilag 10). 
 
Den normale kategorisering af opgaver 
Kortlægningsundersøgelser af forurenede grunde og supplerende forurenings-
undersøgelse heraf er tjenesteydelser, som normalt er omfattet af Udbudsdirek-
tivets regler for tjenesteydelser. Projektering og tilsyn vedrørende oprensning 
er ligeledes en tjenesteydelse. Hvis opgaven synes at kunne overstige tærskel-
beløbet på kr. 1.570.203, vil et EU-udbud skulle iværksættes, jf. nærmere om 
proceduren nedenfor. 
 
I oprensningsfasen kan det være mere tvivlsomt, om der er tale om en bygge- 
og anlægsopgave eller en tjenesteydelse. 
 
Som nævnt er projektering og tilsyn vedrørende oprensning en tjenesteydelse. 
 
Selve oprensningen (f.eks. fjernelse af forurenet jord, in situ oprensning af for-
urenet jord og grundvand samt installation af rør under eksisterende ejendom-
me) vil ifølge en vejledende udtalelse af 15. maj 1997 fra Konkurrence Sekre-
tariatet (nu Konkurrencestyrelsen) (se under bilag 10) typisk være en bygge- og 
anlægsopgave.   
 
Ved totalentreprise – hvor en entreprenør står for både projektering og oprens-
ningsopgaven – afhænger det af værdien af tjenesteydelsesdelen (typisk projek-
tering, eventuel vedligeholdelse og drift af anlægget og prøveudtagning) hen-
holdsvis oprensningsdelen, om det er tærskelværdierne for tjenesteydelser eller 
bygge- og anlægsopgaver, der skal anvendes. Hvis tjenesteydelsesdelen har 
langt den største værdi, er det tærskelværdierne for tjenesteydelser, der skal 
benyttes. Hvis bygge- og anlægsdelen har den største værdi, er det som ud-
gangspunkt tærskelværdierne for bygge- og anlægsopgaver , der skal benyttes, 
men hvis det fører til, at der ikke skal udbydes, fordi den samlede ydelse er 
f.eks. 44 mio. kr., og bygge- anlægsdelen er størst, skal der foretages en meget 
konservativ (læs: høj) vurdering af anlægsudgiften, idet der i modsat fald er en 
væsentlig risiko for, at prissætningen blive underkendt ved en efterfølgende 
klagesag. Hvis hovedformålet er en bygge- og anlægsopgave, og hvis tærskel-
værdien for bygge- og anlægsopgaver ikke er overskredet, skal kontrakten ikke 
udbydes efter Udbudsdirektivet, uanset om tjenesteydelsesdelen er over eller 
under tærskelværdien.  
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Hvis oprensningen ikke udføres som totalentreprise, skal rådgivningsarbejdet 
udbydes som en tjenesteydelse, uanset om f.eks. betaling for driften af anlæg-
get samt udtagning af prøver efter endt oprensning overstiger værdien af an-
lægsdelen, blot  tærskelværdien for tjenesteydelsen er overskredet (medmindre 
dette kan kvalificeres som en delydelse, jf. nedenfor i afsnit [8.2]).  
 
Der kan i princippet også være tale om et indkøb. Dette kan være tilfældet hvis 
f.eks. regionen køber et "mobilt" anlæg, som kan genanvendes på andre forure-
nede grunde. Eftersom tærskelværdien for indkøb og tjenesteydelser er den 
samme, får det ikke i relation til selve udbudspligten betydning ved blandede 
varer og tjenesteydelseskontrakter. Om blandede bygge- og anlægsopga-
ver/vareindkøb henvises til ovenstående. 
 
I alle tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt de opgaver der indgår i oprens-
ningen, overhovedet skal anses som tjenesteydelses- eller bygge- og anlægsar-
bejder (eller indkøb), og dermed hvilken tærskelværdi der er den afgørende, 
bør der søges sagkyndig bistand. 
 
8.2  Pligt til fælles udbud af opgaver i henhold til jordforureningsloven 
 
Regionen kan være forpligtet til at foretage EU-udbud af forskellige faser i 
kortlægnings- og oprensningsprocessen vedrørende forurenede arealer.   
 
Det vil særligt være relevant for så vidt angår tjenesteydelser. 
 
Enkelte opgaver, som er bygge- og anlægsopgaver, vil sjældent være udbuds-
pligtige efter Udbudsdirektivet, som følge af den høje tærskelværdi.Til gen-
gæld kan der i stedet være pligt til udbud af bygge- og anlægsopgaver efter Lov 
om Tilbud i Bygge- og Anlægssektoren (som er behandlet i Kapitel 7).  
 
Kortlægnings- og oprensningsprocessen vil typisk omfatte følgende opga-
ver (i kronologisk orden): 
fase a) - kortlægning - tjenesteydelse 
fase b) - faktiske undersøgelse - tjenesteydelse 
fase c) - den omfattende faktiske undersøgelse - tjenesteydelse 
fase d) - idekatalog - tjenesteydelse 
fase e) - projektforslag og tilsyn - tjenesteydelse 
fase f) - oprensningen - bygge- og anlægsopgave 
fase h) - drift og vedligeholdelse - tjenesteydelse 
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Tærskelværdi 
Tærskelværdien for kommunale og amtskommunale tjenesteydelsesopgaver er 
frem til 31. december 2007 til 1.570.203 kr.2 
 
Den anslåede værdi af en offentlig kontrakt beregnes på grundlag af det samle-
de beløb eksklusiv moms, som regionen anslår, at den kan komme til at betale. 
I denne beregning tages der hensyn til det anslåede samlede beløb, herunder 
enhver form for optioner og eventuelle forlængelser af kontrakten. 
 
Der må ikke anvendes en metode (herunder i relation til sammentælling), som 
sigter mod at undgå udbud. 
 
Skønnet over ydelsens samlede værdi må ikke anlægges for konservativt. Det 
er således regionen, der skal bevise, at baseret sin beregning på et tilstrækkeligt 
oplyst grundlag og således har været i "god tro" om, at tærskelværdien ikke 
ville blive overskredet, hvis det efterfølgende viser sig, at tærskelværdien alli-
gevel er overskredet. 
 
Sammentællingsformer 
Der kan være tale om to former for sammentælling: 
 
"Horisontal" sammentælling af "lignende" arbejder, (eller samme fase, jf. 
ovenfor): Værdien af kontrakter skal (uanset der er tale om flere grunde) sam-
mentælles ("horisontalt"). 
 
"Vertikal" sammentælling af delydelser, eller (flere faser på samme grund): 
Der gælder også en pligt til "vertikal" sammentælling. Ved beregning af værdi-
en af projektering tages udgangspunkt i  det honorar eller den provision, der 
skal betales, idet der, såfremt ydelserne er opdelt i flere delydelser, for hvilke 
der indgås særskilte aftaler, sker sammenlægning af  værdien af hver enkelt 
delydelse ved beregningen af den samlede værdi.  
 
Kortfattede tommelfingerregler 
Det her anførte er kun en meget overordnet vejledning. Tilrettelæggelsen af 
opgaven i praksis, herunder konkrete forudsætninger om indbyrdes afhængig-
hed af de forskellige faser, kan føre til et andet resultat. Hvis der er den mind-
ste tvivl om, hvad værdien af en opgave er - herunder om den skal sammen-
lægges med lignende opgaver eller med forudgående/efterfølgende opgaver - 
bør regionens jurister altid konsulteres eller ekstern bistand søges. 
 
• Kortlægningsopgaverne og de indledende undersøgelser (fase a og b) skal 

normalt sammentælles "horisontalt" ved beregning af tærskelværdi efter 
Udbudsdirektivet (værdi af opgaver vedrørende alle grunde lægges sammen 
i den enkelte fase).  

                                                
2  Værdien i danske kr. ændres årligt. Den for hvert år gældende modværdi danske kr. kan 

ses på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: http://www.ks.dk/udbud/index.htm. 
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• Det er mere tvivlsomt, om opgaverne med omfattende undersøgelser og 
udarbejdelse af idékatalog (fase c og d) skal sammentælles "horisontalt" 
ved beregning af tærskelværdi. Hvor der er tale om ensartede forurenings-
typer, skal i hvert fald opgaver vedrørende de ensartede grunde dog sam-
mentælles "horisontalt".  

• Opgaven med udarbejdelse af idékatalog (fase d) kan herudover "vertikalt" 
skulle sammentælles med enten fasen med omfattende undersøgelser (fase 
c) eller projektforslagsfasen (fase e) afhængig af, hvordan praksis er i den 
enkelte region med hensyn til integration af idékatalogsfasen med disse to 
faser.  

• Opgaverne vedrørende udarbejdelse af projektforslag og tilsyn med op-
rensningen (fase e), henholdsvis selve oprensningen (fase f) vil typisk være 
af en så individuel karakter og mangle tidsmæssig sammenhæng med andre 
opgaver i samme fase, at opgaverne ikke skal sammentælles "horisontalt". 
Det kan dog forholde sig anderledes, hvor der er tale om nabogrunde, der er 
forurenet af samme forureningskilde o. lign.  

• Hvor efterfølgende drift og kontrol af anlægget (fase h) ikke indgår i selve 
oprensningsopgaven, vil disse opgaver typisk være så ensartede og standar-
diserede, at de skal sammentælles "horisontalt".  

• Som hovedregel skal de enkelte faser, eventuelt bortset fra idékatalogsfa-
sen, ikke sammentælles vertikalt (i relation til den enkelte grund) ved be-
regning af tærskelværdi. Det kan forholde sig anderledes, hvis regionen 
selv tilstræber en løsning, hvor samme rådgiver (eller totalentreprenør) an-
vendes i flere faser.  

 
Som en praktisk overordnet retningslinje bør man være opmærksomme på, at 
det er regionen, som skal bevise, at der ikke er grundlag for sammentælling 
(horisontalt eller vertikalt). De teknisk ansvarlige bør derfor være overbeviste 
om, at der er væsentlige tekniske forskelle mellem opgaver/faser, som ikke 
sammentælles. 
 
8.3 Delydelser 
Som nævnt overfor, er det udgangspunktet, at kontraktværdien omfatter alle 
delydelser. Alle delydelser skal således tælles med for at afgøre, om værdien af 
kontrakten ligger over eller under tærskelværdien. 

Herfra gælder dog den undtagelse, at mindre delydelser i praksis efterfølgende 
holdes uden for udbud, jf. Udbudsdirektivets artikel 9 (5), og i modsætning til 
tidligere gælder denne adgang både for bygge- og anlægsarbejder, varer og tje-
nesteydelser.  

En delydelse i relation til en vare- eller tjenesteydelseskontrakt kan undtages 
fra udbudspligten, hvis værdi eksklusiv moms er under EUR 80.000, og forud-
sat at den samlede værdi af de delydelser, der ønskes undtaget, ikke overstiger 
20 % af den samlede kontraktværdi.  
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Delydelser i relation til bygge- og anlægsopgaver kan kun undtages, hvis vær-
dien af det enkelte delarbejde er under EUR 1 mio. eksklusiv moms, og forud-
sat at den samlede værdi af de delydelser, der ønskes undtaget, ikke overstiger 
20 % af den samlede kontraktværdi.  

For alle typer aftaler gælder, at den totale kontraktværdi er summen af samtlige 
delkontrakter, både de udbudte og de undtagne.    

Dette indebærer, at det er muligt i en bygge- og anlægsopgave f.eks. at undlade 
at udbyde en fagentreprise, der ikke overstiger den nævnte tærskel.  

I relation til en tjenesteydelseskontrakt vil f.eks. en teknisk undersøgelse forud 
for arkitekt- og ingeniøropgaverne eller den tekniske bygherrerådgivning kun-
ne undtages.  

Hvis betingelserne for at ”undtage” en delydelse i Udbudsdirektivet er til stede, 
indtræder der ikke en pligt til udbyde den pågældende ydelse efter Tilbudslo-
ven.  

Hvis f.eks. en kortlægnings- og jordoprensningsopgave er udbudt i totalentre-
prise som en bygge- og anlægsopgave, vil eksempelvis kortlægningen kunne 
undtages udbud og tildeles en anden leverandør end den efter udbudet valgte 
entreprenør. Det kan dog også være en af de senere faser i forløbet, der undta-
ges som delydelse. Delydelsen skal imidlertid være en naturligt afgrænset ydel-
se og må ikke tilpasses i størrelse for at undgå udbud.  

I relation til et vareindkøb er det yderligere en betingelse for anvendelse af 
undtagelsen, at der er tale om et projekt, der tager sigte på at anskaffe ensartede 
varer. Regionen kan ikke undtage ekstra indkøb, som vedrører varer, der ikke 
har sammenhæng med det oprindelige planlagte indkøb. 
 
8.4 Udbudsformer 
 
Ved udbud efter Udbudsdirektivet er hovedudbudsformerne "begrænset udbud" 
og "offentligt udbud". Anvendelse af proceduren "udbud efter forhandling" kan 
kun undtagelsesvist finde anvendelse. Udbudsdirektivet har desuden introduce-
ret "konkurrencepræget dialog", som er en mellemting mellem et offentligt ud-
bud eller begrænset udbud og et udbud efter forhandling. Denne procedure in-
debærer, at regionen har mulighed for at drøfte og nærmere fastlægge den kon-
krete løsning af en opgave med potentielle tilbudsgivere.  
 
I "offentligt udbud" skal alle interesserede efter anmodning have tilsendt ud-
budsbetingelserne, og alle interesserede kan afgive tilbud. 
 
I "begrænset udbud" foregår der en indledende egnethedsvurdering og for-
håndssortering af ansøgerne. Kun de ansøgere, regionen i denne "prækvalifika-
tionsfase", jf. afsnit 8.5.2, finder opfylder de stillede tekniske og økonomiske 
minimumskrav, (som ikke må benyttes igen ved vurderingen af, hvem opgaven 
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senere tildeles),  får mulighed for at afgive tilbud, og har krav på at få udbuds-
betingelserne tilsendt.  
 
Selv om et ”offentligt udbud” ikke udtrykkeligt som "begrænset udbud" er op-
delt i to faser - en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase - skal regionen, lige-
som i prækvalifikationsfasen i et begrænset udbud vurdere, hvorvidt tilbudsgi-
verne opfylder de fastsatte "udvælgelseskriterier", dvs. krav fastsat til at vurde-
re virksomhedens finansielle og tekniske "egnethed" til at løse den udbudte op-
gave. 
 
Ved både begrænset udbud og offentligt udbud skal ordregiveren bedømme de 
bydende på det skriftlige tilbud, de indgiver, og det er, jf. nedenfor, helt ude-
lukket at forhandle om kontraktvilkår, pris m.v. 
 
Ved udbud efter forhandling er det derimod lovligt at forhandle med de byden-
de. Området for anvendelse af denne procedure er meget begrænset, og den vil 
derfor ikke blive gennemgået nærmere her. Dog gøres opmærksom på, at pro-
ceduren f.eks. kan anvendes i visse tilfælde, når der er tale om et forsknings- 
eller udviklingsprojekt. 
 
Eftersom "konkurrencepræget dialog" er en forholdsvis ny udbudsform er erfa-
ringerne med anvendelsen af denne begrænsede. Der er dog ingen tvivl om, at 
den indebærer større fleksibilitet end offentligt udbud og begrænset udbud, 
men det kan være mere ressourcekrævende at samarbejde med alle tilbudsgi-
verne om tilrettelæggelsen af den udbudte opgave. 
 
Anvendelse af konkurrencepræget dialog forudsætter, at der er tale om indgåel-
se af særligt komplekse kontrakter, dvs. i teknisk eller juridisk/finansiel hen-
seende. Det er en objektiv vurdering, om det ikke på anden vis er muligt at 
præcisere de tekniske krav eller de retlige og/eller de finansielle forhold i for-
bindelse med et projekt. 
 
Det anbefales at anvende proceduren "begrænset udbud", idet man herved sik-
rer sig ikke at skulle gennemgå en lang række tilbud fra ukvalificerede tilbuds-
givere, og desuden kan regionen sætte grænser for, hvor mange bud man øn-
sker at modtage. Procedurerne "offentligt udbud" og "konkurrencepræget dia-
log" gennemgås derfor ikke nærmere. 
 
8.5 Forløbet af en EU-udbudssag i begrænset udbud 
 
Ved begrænset udbud er udbuddet opdelt i 2 faser, som skematisk forløber som 
vist i tabel 8.1. 
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Trin i processen  Forklaring 
Første fase (prækvalifikationsfasen)  
Udbudsbekendtgørelse indrykkes i EF-
tidende 

I udbudsbekendtgørelsen (en annonce, hvor opga-
ven beskrives) opfordres alle interesserede til at til-
kendegive om de ønsker at blive  prækvalificeret 
(opfordret til at afgive tilbud). De interesserede an-
modes om at give forskellige virksomhedsoplysnin-
ger til bedømmelse af virksomhedernes egnethed 
(udvælgelseskriterier). Modellen for annoncen 
fremgår af Udbudsdirektivets bilag VII A.  

Ansøgninger om prækvalifikation vurde-
res og de bydende udvælges. 

"Prækvalifikation" eller udvælgelsen er den for-
håndsprocedure i begrænset udbud, hvor udbyderen 
bestemmer, hvilke virksomheder skal udvælges  og 
anmodes om at afgive tilbud (dvs. prækvalificeres) i 
henhold til de fastsatte "udvælgelseskriteriterier". 

2. fase – udvælgelse af vinderen  
Udbudsmaterialet udsendes. I denne fase fremsender ordregiveren udbudsmate-

rialet til de udvalgte (prækvalificerede) virksomhe-
der sammen med en opfordring til at afgive tilbud. 
Det er disse virksomheder, der kan afgive tilbud. 
 

Tilbud modtages og vinderen udvælges. Tildelingen skal og må kun foretages på grundlag af 
de tildelingskriterier, som har været anført i ud-
budsmaterialet. Der må ikke medtages udvælgel-
seskriterier fra prækvalifikationsfasen . Hvis ud-
budsannoncen både indeholdt kriterierne for præ-
kvalifikationen og tildelingen, må udbudsmaterialet 
ikke indeholde yderligere tildelingskriterier 

 
Tabel 8.1 Skematisk forløb af begrænset udbud efter Udbudsdirektivet. 
 
Frister 
Der gælder en række frister for udbuddet. For begrænset udbud og begrænset 
udbud i hasteprocedure fremgår fristerne af tabel 8.2. Bemærk, at hasteproce-
duren kun kan anvendes som en undtagelse. Der skal således være tale om ha-
stende tilfælde, hvor det ikke er muligt at overholde de normale frister, og dette 
må ikke skyldes regionens forhold. Det er også en betingelse, at situationen ik-
ke har kunnet forudses. Hvis man mener at have behov for at anvende denne 
procedure, bør der søges sagkyndig bistand. 
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Tabel 8.2 Tidsfrister for begrænset udbud, jf. Udbudsdirektivet. 
 
8.5.1 Udbudsbekendtgørelse 
 
I et begrænset udbud indrykker regionen en udbudsbekendtgørelse i EF-
tidende, hvor interesserede opfordres til at ansøge om at afgive tilbud (dvs. til 
at blive prækvalificeret).  
 
Det fremgår af direktivets bilag VII A(Modelbekendtgørelse ved begrænset 
udbud), hvortil der henvises, hvad bekendtgørelsen skal indeholde.  
 
Navnlig gøres dog opmærksom på: 
 
• Pkt. 7. Oplysning om, hvorvidt kontrakten er opdelt i delleverancer, og 

angivelse af, om tilbudsgiverne har mulighed for at afgive tilbud på en, 
flere og/eller samtlige delleverancer. Bemærk her, at der ikke er noget til 
hinder for at opsplitte f.eks. opgaven med kortlægningsundersøgelser i et 
år i passende "grupper" på f.eks. 20-30 grunde, som rådgiverne kan byde 
på, uden at skulle byde på den samlede opgave, og hvor udvælgelsen fo-
regår inden for den enkelte gruppe. Dette skal klart fremgå af udbudsbe-
kendtgørelsen (og udbudsmaterialet). 

 

Begrænset udbud, 
tidsfrister  

De normale frister  Mulighed for 
forkortelse 

Hasteproceduren 

EF-publikationskontoret 
offentliggør udbuds-
bekendtgørelser: 

Senest 12 dage efter afsendelse 
(art. 36, stk. 3) 

Senest 5 dage efter af-
sendelsen, hvis frem-
sendes elektronisk 
(art. 36, stk. 3) 

Senest 5 dage efter af-
sendelse (art. 36, stk. 
3) 

Fristen for tilbudsgiveres an-
modning om deltagelse skal 
være: 

Mindst 37 dage fra datoen for 
afsendelse af bekendtgørelse 
(art. 38, stk. 3 (a)) 

Mindst 30 dage fra da-
toen for elektronisk 
afsendelse af bekendt-
gørelsen (art. 38, stk. 
5) eller hvis periodisk 
vejledende bekendtgø-
relse.  

Mindst 15 dage efter 
afsendelse af bekendt-
gørelse (art.38, stk. 8 
(a)) (Forkortes til 10 
dage hvis elektronisk 
afsendelse) 

Ordregiver skal fremsende ud-
budsbetingelser og suppleren-
de materiale: 

Samtidig med opfordring til at 
afgive tilbud (art. 40, stk. 2) 

 Samtidig med opfor-
dring til at afgive til-
bud (art. 40, stk. 2) 

Ordregiver skal fremsende 
yderligere oplysninger om ud-
budsbetingelser: 

Senest 6 dage 
før tilbudsfrist (art. 40, stk. 4) 

 Senest 4 dage før til-
budsfrist (art. 40, stk. 
4) 

Tilbudsfristen   Mindst 40 dage (art. 38, stk. 3, 
(b)) fra dato for afsendelse af 
opfordring. 

Mindst 35 dage fra da-
to for afsendelse af op-
fordring, hvis udbuds-
betingelserne og et-
hvert supplerende do-
kument tilgængelige 
på Internettet  

Mindst 10 dage (art. 
38, stk. 8, (b)) 

Når der er offentliggjort perio-
disk vejledende bekendtgørel-
se kan tilbudsfristen være: 

Udgangspunkt 36 dage, men 
aldrig under 22 dage (art. 38, 
stk. 4) 
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• Pkt. 20. Oplysning om påtænkt antal mindste og eventuelt største antal 
tilbudsgivere, der vil blive opfordret til at afgive bud. Ifølge direktivet 
skal der minimum inviteres fem, hvilket ofte er tilstrækkeligt til at sikre 
den fornødne konkurrence. Der bør ikke inviteres mere end tyve.  

• Pkt. 9. Oplysning om eventuelt forbud mod alternativt bud. Udgangs-
punktet efter direktivet er, at der kun kan afgives alternative tilbud, hvis 
det udtrykkeligt er tilladt i udbudsbekendtgørelse. Hvis alternative tilbud 
ikke er tilladt i bekendtgørelse, kan sådanne ikke afgives eller modtages. 
Alternative tilbud forudsætter i øvrigt, at det i udbudsbetingelserne ud-
trykkeligt er angivet, hvilke minimumskrav det alternative tilbud skal op-
fylde.  

 
Tekniske og økonomiske udvælgelseskriterier (egnethedsvurderingen) 
 
Det skal altid angives, hvilke personlige forhold der kan føre til udelukkelse, 
og de oplysninger der kræves som bevis for, at virksomheden ikke falder ind 
under de tilfælde, der berettiger til udelukkelse.  
 
Endvidere skal angives de oplysninger om virksomhedens personlige forhold, 
som skal afgives, samt de oplysninger og formaliteter, der er nødvendige for 
vurderingen af de økonomiske og tekniske minimumskrav, virksomheden skal 
opfylde (pkt. 17). 
 
Her er det meget vigtigt, at regionen gør sig klart, hvad det er for krav, regio-
nen har behov for at få opfyldt. Regionen skal således sikre sig, at de bydendes 
økonomiske og tekniske kapacitet er tilstrækkelig. Dette skal ske allerede i 
prækvalifikationsfasen, for regionen må ikke efterfølgende (i tildelingsfasen) 
lade disse momenter indgå for at finde vinderen af konkurrencen. Alle, der er 
blevet prækvalificerede, har nemlig pr. definition allerede opfyldt disse betin-
gelser, hvorfor de ikke må indgå igen.  
 
Hvilke minimumskrav der kan stilles, og hvilke former for dokumentation der 
kan kræves, er angivet i direktivets artikel 45-48. 
 
Normalt bør regionen kræve, at rådgiveren fremlægger regnskabsoplysninger 
og bevis for tegning af relevant erhvervsansvarsforsikring. Desuden skal der 
kræves erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ube-
talt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 
1997, samt serviceattest fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen eller tilsvarende do-
kumentation fra ikke danske bydende. 
 
Der bør altid kræves dokumentation for tekniske færdigheder. Her kan f.eks. 
kræves: 
 
• oplysning om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer (f.eks. CV 

for medarbejdere, der vil blive knyttet til opgaven), 
• referenceliste over lignende opgaver, som rådgiveren har udført, 
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• eventuel oplysning om underrådgivere, 
• oplysning om antal beskæftigede i virksomheden og antal ledere gennem 

de sidste 3 år, 
• oplysning om kvalitetssikringsforanstaltninger (f.eks. attestation af at an-

søgeren opfylder europæiske kvalitetssikringsstandarder, se art. 49) og 
særlige undersøgelses- og forskningsfaciliteter inden for jordforurenings-
området, 

• oplysning om, hvor stor en del af kontrakten rådgiveren agter at give i 
underentreprise. 

 
Det skal nøje i udbudsbekendtgørelsen angives, hvilken dokumentation, der 
kræves.  
 
Tildelingskriterier 
I udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet, der tilsendes de prækvalifi-
cerede,  skal tildelingskriteriet, der vil blive anvendt, angives, dvs. laveste pris 
eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved økonomisk mest fordelagtige 
tilbud skal tillige angives underkriterierne og den relative vægtning heraf, jf. 
art. 53, stk. 2, jf. nedenfor. 
Husk, tildelingskriterierne må ikke suppleres i udbudsmaterialet, hvis de har 
været anført allerede i udbudsbekendtgørelsen. Vægtningen (eller prioriterin-
gen) må selvsagt heller ikke ændres efterfølgende. 
 
Det anbefales at anvende "økonomisk mest fordelagtige bud", som giver mu-
lighed for selv nærmere at præcisere tildelingskriterier. Direktivet angiver 
"økonomi, kvalitet, teknisk værdi, æstetisk og funktionsmæssig værdi, kunde-
service, teknisk bistand, leveringsdato og leveringstid eller færdiggørelses tid" 
som eksempler på tildelingskriterier. Der er ikke tale om nogen udtømmende 
liste, så andre kriterier kan anvendes. Der skal blot være tale om objektive og 
sammenlignelige kriterier, som er egnet til at belyse den økonomiske og kvali-
tative værdi af tilbudene. 
 
Som nævnt er det ikke lovligt at genanvende de tekniske og økonomiske mini-
mumskrav (prækvalifikationskriterier) som tildelingskriterier. Klagenævnet for 
Udbud har således i utallige sager kritiseret offentlige bygherrer for at genan-
vende kriterier, der relaterer sig til de bydendes (generelle) faglige kompetence 
eller dennes økonomi (dvs. egnethed) som tildelingskriterium. Det kan dog ik-
ke udelukkes, at et kriterium efter sit indhold kan være egnet som udvælgelses- 
og som tildelingskriterium, men et kriterium må ikke genbruges i ét og samme 
udbud. 
 
8.5.2 Prækvalifikation 
 
Når ansøgningerne om prækvalifikation er modtaget, frasorteres de ansøgere, 
der ikke opfylder de tekniske og økonomiske minimumskrav. Hvis der herefter 
er flere tilbage, end regionen har oplyst at ville udvælge, kan de, der opfordres 
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til at gå videre, være dem, der anses for at have de bedste faglige og økonomi-
ske kvalifikationer. Det er imidlertid også lovligt at tage hensyn til at få den 
bedst mulige konkurrence, f.eks. ved at sikre at både små og store firmaer del-
tager i konkurrencen.  
 
Udvælgelsen skal ske på sagligt grundlag og under hensyn til, at et af formåle-
ne bag udbudsreglerne er at fremme konkurrencen.  Det skal af den interne pro-
tokol, som kan kræves fremlagt i en eventuel klagesag, og som er genstand for 
aktindsigt, fremgå, hvilke saglige kriterier man har fulgt, og hvordan udvælgel-
sen i øvrigt er foregået. 
 
8.5.3 Udbudsgrundlaget 
 
Regionen fremsender herefter udbudsgrundlaget til de udvalgte ansøgere og 
opfordrer dem til at afgive tilbud.  
 
Udformning 
Udbudsmaterialet skal være klart og entydigt.  
 
Klagenævnet har således i sin praksis slået hårdt ned på selv mindre uklarheder 
og mere formelle formuleringsfejl i udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale. 
 
Udbudsmaterialet må - på nær betydningsløse tekniske oplysninger om adres-
seændringer og lignende - navnlig ikke ændre på de oplysninger, der er givet i 
udbudsbekendtgørelsen. 
 
Samtidig er adgangen til efterfølgende at ændre i forhold til udbudsgrundlaget 
stærkt begrænset, jf. nedenfor i pkt. 8.6. Regionen skal derfor være sikker på at 
have beskrevet den ønskede ydelse korrekt i udbudsmaterialet. 
 
Udbudsmaterialet bør således - afhængig af opgavens omfang - indeholde føl-
gende emner: 
 
1. En generel beskrivelse af opgaven. 
En specifik beskrivelse følger af kravspecifikationerne, men udbudsmaterialet 
bør indledningsvist indeholde en overordnet angivelse af den opgave, som ud-
bydes. 
 
2. Udbudets forløb (tidsplan) 
Herunder angives fristen for spørgsmål, eventuelt fælles informationsmøde, da-
toen for svar på spørgsmål, fristen for afgivelse af tilbud, forventet beslutning 
og stand-still periode. 
 
3. Regler for tilbudsudformning 
Det kan være hensigtsmæssigt at kræve, at tilbudene struktureres på en bestemt 
måde, så de er umiddelbart sammenlignelige. Fortrykte skemaer og prislister 
kan være en stor hjælp for alle parter. 
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Der er lovligt at kræve, at tilbudene er på dansk, og at arbejdssproget i forhol-
det mellem regionen og tilbudsgiveren er dansk. 
 
4. Alternative tilbud og forbehold 
For så vidt angår alternative tilbud henvises til ovenfor anførte om, at det ud-
trykkeligt skal angives, om dette tillades, og nedenfor i pkt. 5. For så vidt angår 
forbehold bør det præciseres i hvilket omfang, dette accepteres, jf. herom ne-
denfor i afsnit 8.5.4. 
 
5. Kravspecifikation, som regel indeholdt i SAB'en 
Den specifikke beskrivelse af den udbudte opgave skal indeholde en række 
tekniske specifikationer, som angiver objektive krav til tjenesteydelsens egen-
skaber ved hjælp af en objektiv beskrivelse.  
 
Udbudsdirektivet indeholder regler for, hvorledes opgaven skal beskrives gen-
nem tekniske specifikationer, som skal hindre, at der opstilles krav, der virker 
som tekniske handelshindringer i forhold til udenlandske leverandører, jf. arti-
kel 23.  
 
Regionen skal ifølge direktivet definere de tekniske specifikationer med hen-
visning til standarder og/eller funktiontionelle krav: 

• Standarder mv. 

Det skal undersøges, om der findes europæiske standarder, europæiske tekni-
ske godkendelser eller fælles tekniske specifikationer. Disse typer tekniske 
specifikationer er beskrevet i bilag til direktiverne. Regionen skal henvise til 
den standard mv., der har højest prioritet på den i udbudsdirektivet opstillede 
liste. Efter hver henvisning skal anføres ”eller tilsvarende”. 

Der skal dog ikke henvises til ovenstående europæiske standarder, funktions-
dygtighed eller funktionelle krav, hvis andet er fastsat i bindende danske tek-
niske regler, der er forenelige med fællesskabsretten.  
 

• Funktionsdygtighed eller funktionelle krav.  

Angivelserne omkring funktionsdygtighed og funktionelle krav skal være 
så præcise, at tilbudsgiverne kan identificere kontraktens genstand. Angi-
velserne omkring funktionsdygtighed og funktionelle krav kan omfatte mil-
jøegenskaber. 

 
Henvisninger til bestemte fabrikater, varemærker, parter og lignende er ikke til-
ladt, jf. artikel 23, stk. 8.  
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Hvis det ikke er muligt at beskrive kontraktens genstand på anden måde, er det 
dog tilladt at benytte en sådan henvisning, såfremt regionen direkte efter hen-
visningen tilføjer ”eller tilsvarende”, men Klagenævnet har ofte fundet, at or-
dregiveren ikke på tilstrækkelig vis har kunnet godtgøre, at det ikke har været 
muligt at beskrive opgaven på anden vis. Regionen har ifølge nævnet pligt til at 
finde en "neutral" beskrivelse af det, der ønskes anskaffet, uanset om det bety-
der ekstraomkostninger for såvel udbyder som de bydende.  
 
Som nævnt ovenfor, skal der angives "minimumskrav", som et alternativ tilbud 
skal opfylde, hvis alternative tilbud er tilladt. 
 
6. Tildelingskriterier 
Ved økonomisk mest fordelagtige tilbud skal tillige angives underkriterierne og 
den relative vægtning heraf, jf. art. 53, stk. 2.  
 
Bemærk, at regionen ikke blot kan angive en liste med underkriterier og vægt-
ningen heraf. Der skal indgå en detaljeret beskrivelse af underkriteriernes ind-
hold. 
Vægtningen kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende mak-
simalt udsving (maksimalt 10 % point).Regionen kan ved tildelingen anvende 
bedømmelsesmodeller eller pointmodeller. En sådan model skal følge de fast-
satte underkriterier og vægtningen heraf.  

Hvis det undtagelsesvist ikke er muligt at vægte underkriterierne, skal disse 
angives i prioriteret rækkefølge med det vigtigste først. Regionen kan kun und-
lade at vægte kriterierne i særlige tilfælde, herunder f.eks. hvis kontrakten er 
særlig kompleks. Regionen skal kunne påvise (dokumentere), at det ikke er 
muligt at vægte underkriterierne 
 
7. Udkast til kontrakt 
Det er ikke et krav i henhold til udbudsbetingelserne at vedlægge et egentligt 
udkast til kontrakt, men det anbefales generelt.  
 
Det følger imidlertid af direktivet, at kontraktvilkår for at være gældende, skal 
være offentliggjort, dvs. enten i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingel-
serne. Tilbudsgiverne skal således på forhånd kende de rettigheder og pligter, 
der vil være gældende for levering af ydelsen. 
 
Under henvisning hertil, og eftersom det ikke er tilladt at forhandle om kontak-
ten, er det mest hensigtsmæssigt at vedlægge et udkast til kontrakt. 
Endvidere skal oplyses om kontraktens varighed og optioner for forlængelse. 
 
8. Diverse 
Regionen skal i udbudsmaterialet oplyse, hvor ansøgerne eller tilbudsgiverne 
kan få de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale for-
pligtelser vedrørende: 
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• skatter og afgifter,  
• miljøbeskyttelse, og  
• beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. 
 
8.5.4 Tildelingsproceduren 
 
Vurdering  
Regionen skal sikre, at tilbudene er konditionsmæssige, dvs. at de ikke inde-
holder afvigelser, som ikke er tilladte, herunder at tilbudene opfylder alle ufra-
vigelige krav (eller minimumskrav), og ikke indeholder forbehold, som ikke 
kan/skal accepteres, jf. nedenfor 
 
Dernæst fortages en vurdering af, hvorledes tilbudene opfylder tildelingskrite-
riet, herunder de opstillede underkriterier. 
 
Opfyldelse af kriterier 
Tildeling kan som nævnt ske enten på grundlag af laveste pris eller til det øko-
nomisk mest fordelagtige tilbud.  
 
Kun de kriterier (og delkriterier vedrørende det økonomisk mest fordelagtige 
bud), som er angivet i udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet (se ovenfor), 
må tages i betragtning ved tildeling af ordren. 
 
Disse kriterier skal også anvendes ved bedømmelsen af alternative bud.  
 
Det skal skriftligt dokumenteres, at tilbudene alle er vurderet og vægtet i over-
ensstemmelse med oplysningerne herom i udbudsbetingelserne. Denne "vurde-
ringsprotokol" vil i sin endelige udgave være genstand for aktindsigt. Klage-
nævnet har naturligvis adgang til at se alle udgaver af protokollen. 
 
Afvigelser 
Afvigelser kan vedrøre opgavens udførelse eller økonomiske eller juridiske 
forhold. Afvigelser, der vedrører opgavens udførelse, vil normalt være et alter-
nativt tilbud. Afvigelser af økonomisk eller juridisk karakter (f.eks. i relation til 
kontraktvilkår) betegnes som forbehold. 
 
Forbehold 
Tilbud med forbehold for "grundlæggende udbudsbetingelser" må ikke accep-
teres og må slet ikke tages i betragtning. Grundlæggende udbudsbetingelser 
skal forstås bredt. Forbehold, der vedrører risikofordeling mellem Region og 
rådgiver, rådgiverens ansvar og tekniske forbehold, der ændrer ydelsens karak-
ter, vil typisk ikke kunne accepteres. Forbehold, der kan prissættes, vil ofte ik-
ke vedrøre "grundlæggende udbudsbetingelser. 
 
Forbehold, som vedrører væsentlige forhold, men ikke grundlæggende betin-
gelser, kan regionen vælge at acceptere, såfremt de kan prissættes. Regionen 
kan også vælge at anse alle tilbud med forbehold for ukonditionsmæssige, 
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medmindre der er tale om rent bagatelagtige forhold. Det bør angives i ud-
budsbetingelserne, om regionen vil acceptere forbehold, der vedrører væsentli-
ge forhold, såfremt de kan prissættes. Regionen vil så være forpligtet til at ac-
ceptere eller afvise tilbud i overensstemmelse hermed.   
 
Ved den mindste tvivl bør der søges sagkyndig bistand. 
 
Alternative tilbud 
Som nævnt skal det i udbudsmaterialet være angivet, hvilke minimumskrav al-
ternative bud skal opfylde. Alternative bud, der ikke opfylder disse krav, må 
ikke tages i betragtning. 
 
Forhandlingsforbud 
Der må ikke forhandles med de bydende om deres tilbud. Ren teknisk afkla-
ring af uklarheder i tilbud er tilladt, men dette må under ingen omstændigheder 
udvikle sig til eller kunne forstås som opfordring til forhandling om forbehold, 
priser og lignende. Det er en meget vanskelig balancegang. 
 
På samme måde må regionen ikke tage initiativ til forhandling om reelt at få en 
anden ydelse end den, man har fået tilbud på (denne situation opstår typisk, når 
en bygherre efter at have modtaget buddene bliver opmærksom på, at han har 
behov for en anden ydelse end den, der er udbudt). I sådanne tilfælde er den 
korrekte fremgangsmåde at annullere det første udbud og udbyde den ydelse, 
regionen efterfølgende har fundet ud af egentlig at have brug for. Med andre 
ord skal udbuddet begynde helt forfra. 
 
Ved den mindste tvivl om, hvorvidt det er lovligt at søge et muligt forbehold 
afklaret, ændre på beskrivelsen af ydelsen etc. bør der søges sagkyndig bistand.  
 
Standstill-perioden 
Den 1. oktober 2006 indførtes en standstill-periode på 10 dage fra underretnin-
gen af tilbudsgiverne om tildelingen af kontrakten til kontrakten kan underskri-
ves. Region skal hurtigst muligt underrette tilbudsgivere om tildelingen af en 
kontrakt. Denne underretningen skal ske samtidigt til samtlige ansøgere og by-
dende. Underretningen skal mindst indeholde en summarisk begrundelse for 
den trufne beslutning.  

Regionen skal efter denne underretning undlade at underskrive den endelige 
kontrakt med den vindende tilbudsgiver i 10 dage. Perioden skal sikre, at forbi-
gåede tilbudsgivere har en reelt mulighed for at klage til enten Konkurrencesty-
relsen eller Klagenævnet for Udbud inden kontrakten underskrives.  
 
Standstill-perioden gælder kun for udbud efter Udbudsdirektivet. 
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8.5.5 Inhabilitet - teknisk dialog 
 
Regionen skal være opmærksom på, at et forudgående samarbejde med en be-
stemt virksomhed kan føre til, at den pågældende virksomhed er afskåret fra at 
afgive tilbud på opgaven. 
 
Såfremt regionen får teknisk bistand til tilrettelæggelsen af udbudet, vil den 
pågældende rådgiver ofte få en særlig indsigt i projektet og dermed en konkur-
rencefordel i forhold til andre mulige leverandører.  
 
Konkurrencestyrelsen anfører i sin vejledning om Udbudsdirektivet følgende 
om inhabilitet. 
 
"Om rådgiveren er blevet 'inhabil' ved sin medvirken, afhænger af samspillet 
mellem en lang række momenter. Der kan ud fra Klagenævnets og Konkurren-
cestyrelsens praksis identificeres følgende relevante kriterier ved vurderingen 
heraf:  
• Omfanget og karakteren af det forudgående arbejde.  
• Om det tidligere arbejde kan sidestilles med et færdigt projekt for den ud-

budte opgave.  
• Om resultatet af rådgivningen er gjort tilgængeligt for alle deltagere i kon-

kurrencen.  
• Om rådgiveren medvirker i forhold, der indgår i tildelingskriterierne.  
• Om samarbejdet mellem rådgiver og ordregiver har resulteret i tekniske 

specifikationer, der er skræddersyet til rådgiverens egne produkter.  
• Om rådgiveren i øvrigt har skaffet sig en utilbørlig konkurrencefordel. " 

En hidtidig leverandør vil derimod ikke være inhabil. 
 
8.5.6 Aflysning af udbud 
 
Udbudsdirektivet indeholder ingen regler om, hvorvidt og i hvilket omfang det 
er muligt at aflyse eller annullere et udbud. Klagenævnet har imidlertid accep-
teret, at dette kan forekomme, når der foreligger en saglig grund, f.eks. fejl i 
udbudet eller der er sket væsentlige ændringer i regionens behov eller viden 
undervejs. Endelig kan økonomiske årsager være saglige, f.eks. hvis en bevil-
ling fjernes eller beskæres, eller hvis der kun indkommer tilbud, som væsent-
ligt overstiger regionens budgetterede udgifter, og der er en berettiget forvent-
ning om, at en justering af udbudet vil kunne medføre billigere tilbud. 
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8.6 Mulighed for efterfølgende ændring/justering af aftalen 
 
Som nævnt må regionen ikke efter at have modtaget buddene indgå aftale på 
grundlag af et tilbud, der fraviger grundlæggende udbudsbetingelser (herunder 
er teknisk anderledes) eller forhandle med én eller flere af de bydende eller den 
udvalgte vinder om at indgå aftale, der fraviger udbudsgrundlaget (her bortses 
fra mere bagatelagtige tekniske justeringer af aftalen).  
 
Det vil være en ulovlig omgåelse af forhandlingsforbuddet, hvis der umiddel-
bart efter kontraktindgåelsen, indgås tillægsaftale om væsentlige ændringer, 
som parterne forudså allerede, da kontrakten blev indgået. 
 
Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 4, tillader imidlertid, at regionen kan anvende 
proceduren udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse 
(hvilket reelt indebærer, at regionen indgår aftale med den ønskede leverandø-
rer uden at gennemføre en egentlig udbudsprocedure) i relation til tillægsafta-
ler, der ændrer/supplerer den oprindelige aftale. Det er dog kun tilladt, når: 
 
• behovet for tillægsaftaler skyldes uforudsete omstændigheder (dvs. at der 

ikke er tale om forhold, regionen med rimelighed kunne og burde have 
taget højde for i forbindelse med udbuddet), 

• de supplerende ydelser ikke teknisk eller økonomisk kan adskilles fra den 
oprindelige ydelse uden væsentlige ulemper for regionen, eller når betin-
gelsen om teknisk og økonomisk uadskillighed ikke er opfyldt - tjeneste-
ydelserne er absolut nødvendige for at udføre den oprindelige tjeneste-
ydelse og 

• værdien af tillægsydelserne ikke overstiger 50 % af den oprindelige ydel-
ses værdi. 

 
Mindre tekniske justeringer af aftalen under hensyn til den tekniske udvikling 
og lignende vil normalt være tilladt. 
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9. Forsikringer 
 
De forsikringer der skal rettes opmærksomhed imod er: 
 
• Bygherrens forsikringer 
• Rådgiverens forsikringer 
• Entreprenørens forsikringer 
• Den private grundejers forsikringer. 
 
Fælles for dem alle er, at de skal være tegnet inden der sættes fysiske aktivite-
ter i gang, ellers er det vanskeligt at få dækning af de risici man måtte have. 
Det er ligeledes vigtigt, at regionen i forbindelse med egne forsikringer afsætter 
den fornødne tid til at læse forsikringsbetingelserne. Det er et stort arbejde, 
men der er ikke nogen genvej. Kravene til hvilke forsikringer, der bør overve-
jes tegnet, vil være forskellige fra projekt til projekt, da risiciene vil være for-
skellige. 
 
Som bygherre bærer man en risiko for hele projektet. Det er den risiko, man 
skal sørge for at få analyseret og vurderet og herefter på dette grundlag få af-
dækket gennem forsikring. Det er muligt at tegne en række forsikringer for fy-
siske skader på personer, projektet, og 3. mands ejendom. Det er derimod ikke 
muligt at tegne forsikringer, der sikrer opfyldelse af formålet med projektet.  
 
Fælles for alle forsikringer er, at der skal være et økonomisk tab, inden der kan 
forekomme udbetaling. Eksempelvis dækker hverken regionens, rådgiverens 
eller entreprenørens forsikringer de uventede udgifter, der kan komme som 
følge af forglemmelser i projektmaterialet, medmindre der foreligger et profes-
sionelt ansvar fra rådgiverens side, og rådgiveren har en professionel ansvars-
forsikring.  
 
Samtidig skal man være opmærksom på, om forsikringen dækker ved hændeli-
ge uheld, hvor ingen person eller firma kan siges at være skyldig i den opståede 
skade (entrepriseforsikring). Eller om forsikringen dækker, hvis man har et er-
statningsansvar, fordi man i en given situation har begået en fejl, gjort forsøm-
melser eller handlet uagtsomt (ansvarsforsikring). 
 
Offentlige myndigheder har altid mulighed for at være selvforsikrende, og kan 
dermed undlade at tegne forsikringer. 
 
9.1 Regionens forsikringer 
 
De undersøgelser og afværgeprojekter regionen lader gennemføre, er normalt 
ikke forsikret af regionens løbende forsikringer. Dog er regionens ansvarsfor-
sikring for de ansatte gældende. Det er derfor op til projektlederen at finde ud 
af, om der er grund til at tegne forsikring(er) for den konkrete opgave. Praksis i 
de fleste regioner er, at undersøgelser ikke dækkes med særlige forsikringer, 
medens afværgeprojekter i mange tilfælde forsikringsdækkes. Der tegnes f.eks. 
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brand- og stormskadeforsikring samt diverse tillægsforsikringer for projektet 
og for ansvar over for 3. mand. 
 
Som udgangspunkt skal regionen opgøre, hvad og hvem der kan lide skade. 
Det vil sige, hvilke af regionens bygninger og anlæg, som kan lide skade ved 
uheld, og hvilke skader arbejdet  kan påføre 3. mands ting og person. Rådgi-
verne og entreprenører forsikrer selv deres ting og personale, se afsnit 9.2 og 
9.3, og skal altså ikke indgå i overvejelserne.  
 
Som tjekliste kan forsikringsselskabernes blanketter for begæring om forsik-
ringer anvendes. Ved at udfylde blanketten, får man et godt overblik over de 
summer, man har risiko for at miste, og man får indblik i de fysiske forhold, 
der er af betydning for risikovurderingen. Er man uden erfaring inden for teg-
ning af forsikringer, skal man rådføre sig med en erfaren kollega eller eventuelt 
ringe/skrive til forsikringsselskabet for at få en vurdering og eventuelt et over-
slag på præmiens størrelse. Man kan også kontakte en forsikringsmægler, som 
har mulighed for at hjælpe med at tegne den bedste og billigste forsikring. 
 
Ved henvendelse til forsikringsselskaber/forsikringsmægler skal man være 
opmærksom på, at de har brug for alle foreliggende tekniske oplysninger for at 
vurdere den risiko der overtages ved forsikringstegningen. Uklare oplysninger 
eller manglende oplysninger skaber usikkerhed, og det vil medføre højere 
præmier, eller manglende forsikringsdækning. Vær ligeledes opmærksom på, 
at forsikringsmedarbejdere kan se forskelligt på risici afhængig af deres tidlige-
re erfaringer med lignende sager.  
 
Hvis præmien pludselig stiger, er der god grund til at indhente et konkurreren-
de tilbud, eller spørge forsikringsagenten om, hvordan præmien er fastsat. 
Spørg, om der er enkelte elementer, som vurderes at være særlig risikofyldte. 
Derved kan man afdække eventuelle misforståelser, eller i fællesskab identifi-
cere elementer i projektet, der kunne revurderes med henblik på at nedsætte ri-
sikoen for skader. Det kan måske gøres med færre omkostninger, end det ville 
koste at forsikre de pågældende aktiviteter. Under alle omstændigheder er det i 
alles interesse at undgå skader, da den økonomiske kompensation som oftest 
ikke tilfredsstiller den skadesramte. 
 
Den endelige afgørelse om omfanget af forsikringen, kan kun vurderes ud fra 
den praksis, der normalt er i regionen, og hvor mange penge man har til at 
dække eventuelle skader med. 
 
9.1.1 Brand og Storm 
 
Omfatter arbejdet opførelse af bygningsværker og tekniske installationer, der 
kan lide skade ved brand og storm, kan der tegnes brand- og stormforsikring. 
Forsikringen er normalt dækkende i byggeperioden. Derefter skal objekterne 
forsikres under regionens normale forsikringer. Regionen kan som nævnt er-
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klære sig selvforsikrende, og er derfor ikke forpligtet til at tegne brand- og 
stormforsikring.  
 
Hvis man arbejder på 3. mands ejendom, skal ejerens normale hus forsikring 
dække ved storm og brand, se afsnit 9.4. 
 
9.1.2 Skader på egne ting og bygninger 
 
Ved projekter, hvor uheld/hændelser kan medføre store skader på den allerede 
udførte del af projektet, og arbejdet derfor må gøres helt eller delvist om, anbe-
fales det at tegne en entrepriseforsikring på all-risk vilkår. All-risk vilkårene 
udmærker sig ved at dække alt det, som ikke er udtrykkeligt undtaget i forsik-
ringsbetingelserne. Entrepriseforsikringen dækker bl.a. en række typiske skader 
som: sammenstyrtninger, sætninger, hærværk, oversvømmelser af byggegruben 
og lignende skader. Man skal her være opmærksom på, at flere amter har ople-
vet, at en all-risk forsikring ikke dækker skader, som forsikringsselskabet har 
vurderet som hændelige. 
 
Hvis projektet udføres på regionens ejendom, og der er risiko for skader på eg-
ne eksisterende bygninger og anlæg, bør man overveje at tegne en tillægsfor-
sikring til entrepriseforsikringen for netop denne risiko. Den rene entreprisefor-
sikring omfatter ikke skader på regionens eksisterende bygninger og anlæg. 
Man bør heller ikke forlade sig på entreprenøren, der eventuelt har forårsaget 
skaden, da det ofte kan være tvivlsomt, om han overhovedet er juridisk ansvar-
lig, ligesom hans normale ansvarsforsikring ofte vil indeholde en undtagelse 
for netop denne situation. 
 
All-risk forsikringen dækker aldrig den omstændighed, at projektet ikke opfyl-
der sit formål, eller at det på anden måde ikke er kontraktmæssigt udført. Disse 
forhold afklares mellem regionen og rådgiveren/entreprenøren.  
 
Normalt bør alle projektets involverede parter, det vil sige regionen som byg-
herrer, rådgivere og entreprenører meddækkes på entrepriseforsikringen. 
 
9.1.3 Skader på 3. mands bygninger og personer 
 
Der kan være risiko for, at regionen ved etablering af afværgeanlæg, bortgrav-
ning, ledningsarbejder, grundvandssænkning, spunsning, nedrivning og lignen-
de forvolder skade på grundejerens eller naboernes ejendom. Hvis det vurderes, 
at der er risiko for dette, skal regionen i projekteringen og udbudsmaterialet gø-
re sig anstrengelser for at minimere denne risiko, og gøre entreprenøren op-
mærksom på dette.  
 
Der kan tegnes en speciel ansvarsforsikring som tillæg til entrepriseforsikrin-
gen, som dækker det erstatningsansvar, som regionen pådrager sig ved beska-
digelse af ting under udførelse af entreprisen. Forsikringen dækker endvidere 
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det erstatningsansvar, regionen pådrager sig ved personskader på 3.mand. For-
sikringen dækker dog ikke hændelige uheld. 
 
Som nævnt ovenfor kan entrepriseforsikringen udover regionen som bygherrer 
også meddække rådgivere og entreprenører, og dette er specielt relevant i rela-
tion til dette punkt. 
 
Ansvarsforsikringens dækning og udbetaling af erstatninger er et vanskeligt 
emne. Ansvarsforsikringen dækker, hvis regionen pålægges et erstatningsan-
svar. Er der tale om “hændeligt uheld” dækker forsikringen som nævnt ikke. 
Det kan være en mulighed for regionen at få forsikringsselskabets professionel-
le medarbejdere til at vurdere, om der er tale om et erstatningsansvar, og at 
agenterne tager forhandlingerne med den skadelidte. Man skal dog være op-
mærksom på, at forsikringsselskabet i den situation, ikke er en uvildig part. 
 
Er der tale om “hændeligt uheld”, hvilket naturligvis ikke er populært hos den 
skadelidte borger, er der et problem. Borgeren vil med rimelig sandsynlighed 
fremføre det argument, at regionen som bygherre og offentlig myndighed har 
“pligt” til at betale.  
 
Der er altså al mulig grund til at være omhyggelig i projekteringsfasen og i for-
undersøgelserne af eksisterende bygningers tilstand, inden man sætter et pro-
jekt i gang. Særligt ved projekter som kommer tæt på bygninger, rammer 
spuns, foretager nedrivninger eller sænker grundvand.  
 
Det er f. eks. altid en god ide, at sikre sig, at det er rådgiveren der indhenter 
ledningsoplysninger hos relevante ledningsejere. I veje og andre offentlige om-
råder vil det i reglen være forsyningsselskaber og lign. På private ejendomme 
ejes ledningerne normalt af grundejeren. 
 
Hvis forsyningsselskaber kan give oplysninger om private ledningsføringer er 
det selvfølgelig en hjælp, som regionen kan yde en grundejer, når vi beder ham 
udpege sine ledninger. 
 
 
9.2 Rådgiverforsikringer 
 
Regionens rådgivere skal have en erhvervsansvarsforsikring. Der er normal 
praksis for, at dette forhold omtales i kontraktgrundlaget, se afsnit 3 og bilag 
4.j. 
 
Udover erhvervsansvarsforsikringen vil rådgiveren normalt have en professio-
nel ansvarsforsikring, enten som en generel forsikring eller tegnet specielt til 
projektet. 
 
Ved indgåelse af kontrakter på større projekter er det vigtigt, at rådgiverens 
forsikringsdækning er passende stor i forhold til projektets størrelse. 
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Begrænsning af rådgiverens økonomiske ansvar har været diskuteret i flere år. 
Det har i princippet ikke noget med rådgiverens forsikring at gøre. Forsikrin-
gen giver blot regionen en rimelig sikkerhed for, at pengene er til stede, hvis 
rådgiveren begår en fejl, som medfører, at regionen skal have erstatning. På 
den anden side er netop spørgsmålet om rådgiverens mulighed for at forsikre 
sit ansvar kædet tæt sammen med begrænsningen af ansvaret. 
 
Kort fortalt, er parternes argumenter følgende: Rådgiverne siger, at et ubegræn-
set ansvar ikke kan forsikres, at det er en urealistisk fordring, da bygherren ik-
ke reelt har brug for et ubegrænset beløb, og at erfaringerne viser, at ingen 
dansk bygherre nogensinde har lidt tab som følge af rådgivernes manglende 
evne til at erstatte relevante krav.  
 
Ud fra en rimelighedsbetragtning kan det kan anføres, at når regionen betaler 
rådgiveren for at udarbejde et godt projekt, burde rådgiveren med sin faglige 
indsigt være den eneste, der kan gøres ansvarlig for eventuelle fejl, således at 
regionen holdes skadesfri, uanset skadens størrelse.  
 
Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen endelig løsning på denne konflikt. 
Sagsbehandleren må følge regionens praksis ved indgåelse af rådgiverkontrak-
ter. I de regioner, hvor ansvarsbegrænsningen accepteres, er det vigtigt, at 
sagsbehandleren får indsat et realistisk højt beløb, som minimum et beløb sva-
rende til, at projektet skal gøres helt om. Beløb fastsat ud fra honorarets størrel-
se, eller rådgiverens maksimale forsikringsdækning er sjældent relevante beløb. 
 
Hvis regionen mener, at rådgiveren har begået en ansvarspådragende fejl, er 
det vigtigt at adskille de argumenter, som viser faktuelle fejl i projektet og der-
af følgende økonomiske tab for regionen, og de argumenter som relaterer sig til 
regionens forventninger til rådgiverens opførsel og engagement i sagen. 
 
Det er regionen, som skal bevise, at rådgiveren har begået fejl, og det kan kun 
gøres, hvis der er dokumentation for indgåede aftaler og udført arbejde. Derfor 
skal regionen sørge for, at der er faste retningslinjer for indhold og omfang af 
diverse kontrakter og sagsmateriale. En udstrakt brug af paradigmaer kan være 
en stor hjælp i den forbindelse. Desuden er mødereferater og telefonnotater 
vigtige dokumenter, når der opstår uenighed om, hvad der er aftalt. Dernæst 
skal regionen fremskaffe en opgørelse over, hvad rådgiverens fejl/svigt har ko-
stet amtet.  
 
Rådgiverens ansvar dækker kun rene økonomiske tab, som regionen har lidt 
som følge af fejlen. Måske er farven forkert, ventilerne placeret uhensigtsmæs-
sigt men funktionsdygtige og lignede ting som gør, at amtet ikke fik det projekt 
de havde forestillet sig. Men er der ikke noget tab, er der heller ikke nogen 
økonomisk kompensation.  
 
Endelig er der den mangel som oftest forekommer, nemlig at selve projektet 
ikke opfylder de forventninger regionen har. Det er normalt ikke dækket af for-
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sikringen. Kan regionen bevise, at rådgiveren har fremlagt et projekt, som på 
grund af rådgiverens manglende professionelle indsigt ikke opfylder de formål, 
som regionen har beskrevet for rådgiveren, er der muligvis grundlag for erstat-
ning. Men igen, det er regionen der skal bevise, at rådgiveren har begået en 
fejl, og at regionen har lidt et økonomisk tab. 
 
Os bekendt har der endnu aldrig været rejst erstatningskrav ved domstolene 
mod rådgiverne i sager inden for jordforureningsområdet.  
 
9.3 Entreprenørens forsikringer 
 
Entreprenøren skal være erhvervsansvarsforsikret, jf. AB92 §8, stk. 3, og sørge 
for, at eventuelle underentreprenører ligeledes er det. Regionen bør som stan-
dard forlange dokumentation for, at forsikringen træder i kraft ved indgåelse af 
kontrakter. Det bør fremgå af udbudsmaterialet, som en fast del af SB, at regi-
onen vil forlange denne dokumentation, sammen med en angivelse af forsik-
ringsbeløbets størrelse.  
 
Som tidligere nævnt anbefales det at lade entreprenøren og dennes underentre-
prenør meddække på entrepriseforsikringen, hvis en sådan tegnes. 
 
Entreprenøren skal selv sørge for at forsikre sit eget materiel samt egne medar-
bejdere. 
 
9.4 Den private grundejers forsikring 
 
I tilfælde af storm- eller brandskade på 3. mands ejendom, vil det være den på-
gældende husejers egen forsikring, der skal dække eventuelle skader.  
 
9.5 Konklusion/tjekliste 
 
• Ved kontraktindgåelse med rådgivere og entreprenører bør regionen sikre 

sig dokumentation for, at firmaerne er forsikret, og hvor stor forsikrings-
summen er. Forlang eventuelt at se kvitteringen for forsikringernes beta-
ling herunder at se betingelserne for at sikre dækning af de elementer, der 
er relevante. 

• Foretag en analyse og vurdering af projektet med hensyn til risici og ikke 
mindst deres økonomiske konsekvenser.  

●  Vær altid opmærksom på regionens mulighed for at være selvforsikren-
de. 

• Er der elementer i projektet, som kan brænde eller lide skade ved storm, 
kan der tegnes brand- og stormskadeforsikring. 

• Er projektet så omfattende, at skade på det udførte arbejde i byggeperio-
den ikke kan udbedres inden for den reserve amtet har afsat til projektet 
kan der tegnes en entrepriseforsikring på all-risk-vilkår. 
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• Har regionen egne bygninger eller anlæg, som kan lide skade, kan der 
tegnes en tillægsforsikring til entrepriseforsikringen for skade på eksiste-
rende bygninger og anlæg. 

• Er der risiko for skade på 3. mands ejendom i området herunder ved 
spunsning, grundvandssætning og nedrivning, bør der altid tegnes entre-
priseforsikring med en ansvarsforsikring som tillæg til entrepriseforsik-
ringen. 

● Man bør sikre sig, at entreprenøren undersøger ledningsforekomster in-
den arbejdet påbegyndes. 
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10. Projektudførelse 
 
10.1 Organisation 
 
Efter at det aktuelle projekt har været udbudt, og der er indgået kontrakt med 
en entreprenør, når man til den fase, hvor projektet skal føres ud i livet. 
 
I denne fase vil man typisk have en organisation bestående af: 
 
• Regionen (bygherre) 
• Projekterende rådgiver 
• Tilsynsførende rådgiver 
• Entreprenør 
• Miljømyndigheder 
• Lodsejere og andre interessenter. 
 
Typisk vil såvel projektering som tilsyn blive varetaget af den samme rådgiver, 
og opgaven vil være udbudt til rådgiveren i en samlet entreprise.  
 
I forbindelse med udførelsen af projektet er det tilsynets opgave at varetage re-
gionens interesser i forbindelse med arbejdets udførelse. 
 
Ofte udføres der både et miljø- og et fagtilsyn. 
 
Det er ikke nødvendigvis den samme person, der forestår begge tilsyn. Ved 
større sager er der ofte tilknyttet flere personer for at dække både miljø- og fag-
tilsynet, mens det ved mindre opgaver ofte er formålstjenligt, at en enkelt per-
son varetager begge tilsyn, evt. i løbende kontakt med relevante fagspecialister. 
 
Tilsynets hovedopgaver er: 
 
• Rådgivning i forbindelse med myndighedsbehandling, lodsejeraftaler og 

lignende. 
• Fagtilsyn i form af kontrol af entreprenørens udførelse af arbejdet iht. 

udbudsmaterialet. 
• Miljøtilsyn i form af kontrol af entreprenørens arbejder vedr. forurenet 

jord og grundvand, klassificering af forurenet jord og grundvand, kontrol 
af, at entreprenøren følger PPS (plan for sikkerhed og sundhed) samt mil-
jøhandlingsplanen (herunder de opstillede krav i forhold til det eksterne 
miljø)  

• Projektstyring i form af økonomisk og tidsmæssig styring af det samlede 
projekt, herunder entreprenørarbejdet.  
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10.2 Forberedelse 
 
Inden arbejdet sættes i gang, er der en række forberedelser, som man bør huske 
at udføre, så projektet efterfølgende vil blive udført på den mest hensigtsmæs-
sige måde. Disse forberedelser er kort gennemgået i det følgende. 
 
10.2.1 Myndighedsforhold 
 
Miljømyndigheder 
Forud for arbejdets igangsættelse bør der foretages en række prioriteringer, og 
der bør indhentes en række tilladelser fra miljømyndighederne (primært kom-
munen). Der skal typisk indhentes følgende tilladelser: 
 
• Afledning til recipient (anmodning om opstilling af udledningskrav til re-

cipient og offentlig høring af udledning til recipient). 
• Tilslutning og udledning til regn-/spildevandssystem (fastlæggelse af kri-

terier og afgift). 
• Oppumpning og/eller reinfiltration af grundvand (afværgepumpning). 
• Etablering af afværgeanlæg og lignende (byggetilladelse). 
• Nedrivning af bygninger og optagning/fjernelse af tanke (varsling 14 da-

ge før og tilladelse til nedrivning). 
• Ledningsarbejder og lignende i offentlig vej (gravetilladelse). 
• Mellemdeponering af jord. 
• Bortskaffelse af forurenet materiale, affald m.v. til miljøgodkendt modta-

ger i henhold til det kommunale regulativ (jordflytning, anvisning af 
modtager og i visse tilfælde særskilt vurdering, jf. f.eks. "Vejledning i 
håndtering og bortskaffelse af forurenet jord på Sjælland ", juli 2001 med 
rettelsesblade april 2006 eller tilsvarende retningslinier fra de øvrige re-
gioner) 

• Anmeldelse til de lokale myndigheder af forventede støv og støjgener 
ved f.eks. nedknusning og sortering af materialer (i henhold til den lokale 
myndigheds regulativ eller retningsliner). 

 
Arbejdstilsyn 
En arbejdsplads skal anmeldes til Arbejdstilsynet (det stedlige tilsynscenter). 
Regionen kan bestemme, at anmeldelsen skal foretages af entreprenøren. 
 
Brandmyndighed 
Såfremt arbejdet kan medføre brand- eller eksplosionsfare (f.eks. ved arbejde 
med olie- og benzinforureninger, i gasproducerende lossepladsfyld og lignen-
de) bør den stedlige brandmyndighed kontaktes, inden arbejdet påbegyndes. 
Brandmyndigheden skal informeres og rådføres vedrørende entreprenørens ar-
bejdsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at fastlægge  evt. ekstraordi-
nære foranstaltninger overfor brand- og eksplosionsfare. Regionen kan be-
stemme, at entreprenøren forestår kontakten med brandmyndigheden. 
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10.2.2 Lodsejeraftaler 
 
Ved etablering af et afværgeanlæg skal regionen indgå en aftale med lodsejer 
om adgang til den pågældende lokalitet. Endvidere kan det være aktuelt at lade 
en deklaration tinglyse på ejendommen med henblik på sikring af anlægget. 
 
For at minimere risikoen for problemer med især retablering af de berørte ar-
bejdsarealer, bør der forud for arbejdets igangsættelse indgås aftale om retable-
ring med de berørte lodsejere.  
 
Der udarbejdes en retableringsplan for de berørte arealer med hver enkelt lods-
ejer. I denne forbindelse bør det undersøges, om der foreligger servitutter for 
de enkelte matrikler. 
 
I forbindelse med en sådan aftale udføres der typisk en registrering af ek-
sisterende forhold, herunder bygningssyn med registrering af revnedannel-
ser/sætningsskader og lignende. 
 
Såfremt større haveanlæg skal retableres i forbindelse med arbejdet, bør regi-
streringen og retableringsplanen udarbejdes i samarbejde med fagspecialister 
(bygningskonstruktør, anlægsgartner m.v.).  
 
Retableringsaftalen nedskrives og dokumenteres ved fotoregistrering, og afta-
len underskrives af de involverede parter. Aftalen kan udover retableringen li-
geledes indeholde en aftale om lodsejerens accept af arbejdets udførelse m.v. 
Eksempler på lodsejeraftaler er vedlagt som bilag 7.a. 
  
Regionen kan vælge at lade den projekterende/tilsynet, eller regionen selv, evt. 
i samarbejde med fagspecialister, forestå registreringen af eksisterende forhold 
og udarbejdelsen af retableringsaftaler. Herved kan retableringsaftalerne indgå 
som en del af udbudsmaterialet.  
 
10.2.3 Information af naboer m.m. 
 
Naboer, hvis matrikler ikke direkte er berørt af arbejdet, bør som minimum in-
formeres af regionen/tilsynet om arbejdets art og omfang, de involverede par-
ter, kontaktpersoner og tidsplan. Ved større byggesager kan der f.eks. udsendes 
en pressemeddelelse til den lokale avis og/eller afholdes et informationsmøde. 
Regionen har normalt ansvaret for kontakten til lodsejere samt naboer, og ved 
større afværgeprojekter bør der afholdes informationsmøder undervejs. 
 
Regionen kan bestemme, at entreprenøren i samråd med regionen/tilsynet, in-
den afleveringen finder sted, skal fremskaffe en underskrevet erklæring fra 
lodsejere, hvis arealer har fælles skel med entreprisen, og som ikke har været 
stillet til rådighed af regionen. I erklæringen skal det bekræftes, at lodsejeren 
ikke har noget krav på regionen i anledning af entreprisen. 
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10.2.4 Vejsyn og ledningsejermøde 
 
I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at udføre et vejsyn af tilstø-
dende/berørte veje. Vejsynet gennemføres med den relevante vejmyndig-
hed/ejer, idet skader/revner i vejbelægning, fortove m.m. registreres (f.eks. som 
foto-dokumentation), og efterfølgende udarbejdes der et referat. 
 
Regionen kan i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren inden arbejdet på-
begyndes, rekvirerer tegninger fra ledningsejere og/eller på anden måde tilve-
jebringer sikre oplysninger for afgørelse af den nøjagtige placering af ledninger 
m.v. I særlige tilfælde kan man i forlængelse af vejsynet gennemføre et møde 
med de relevante ledningsejere, således at f.eks. krydsning af ledninger og lig-
nende kan aftales. Ledningsejerne medbringer tegninger med angivelse af pla-
cering, dybde m.v. af ledningerne og påviser den præcise placering af lednin-
gerne på stedet. 
 
10.2.5 Arbejdsmiljø 
 
Byggepladsen skal anmeldes til arbejdstilsynet, og der skal forud for arbejdets 
igangsættelse udarbejdes en plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed, (se 
bilag 4.e). (I afsnit 6.3.4 og i afsnit 10.3.2 er forhold vedrørende arbejdsmiljø 
yderligere beskrevet). 
 
Planen bør sendes til den projekterende/tilsynet og arbejdstilsynet umiddelbart 
efter kontraktunderskrift og under alle omstændigheder før arbejdet begyndes. 
Planen kan evt. drøftes ved et opstartmøde mellem tilsyn, den valgte entrepre-
nør, arbejdstilsyn og regionen. 
 
I forbindelse med arbejde i forurenet jord kan det være relevant at benytte sik-
kerhedsudstyr: Arbejdstøj, handsker, sikkerhedssko eller -støvler, hjelm, ånde-
drætsværn, engangsbeskyttelsesdragt m.v. Afhængig af den konstaterede foru-
rening kan det endvidere blive nødvendigt med beskyttelsesdragt, relevante fil-
tertyper (evt. turbofilter) til åndedrætsværn, beskyttelseshandsker (kemikaliere-
sistente), gasdetektor, eksplosiometer m.v. Desuden kan der være behov for 
maskiner med overtryks kabiner, skurvogne med sluser og bad. 
 
Der kan med fordel foretages en opdeling i typer af arbejdsfunktioner, der kræ-
ver anvendelse af forskelligt sikkerhedsudstyr. Ved tvivlstilfælde omkring ar-
bejdsfunktion i øvrigt, afgør tilsynet, hvilken kategori den pågældende arbejds-
funktion har. 
 
Tilsynet opstiller procedurer og instrukser vedrørende arbejdsmiljøforan-
staltninger for tilsynet. Med hensyn til anvendelse af sikkerhedsudstyr bør til-
synet som udgangspunkt anvende samme udstyr, som er gældende for det styk-
ke arbejde som tilses. 
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10.2.6 Miljøhandlingsplan 
 
Før arbejdet påbegyndes bør der udarbejdes en miljøhandlingsplan omfattende 
administrative procedurer og arbejdsprocedurer for de eksterne miljømæssige 
forhold. Som en del af miljøhandlingsplanen bør der udarbejdes en fortegnelse 
over gældende krav og bestemmelser, som vedrører de miljømæssige sider af 
entreprisen med henblik på tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer og instruktion 
af personalet. 
 
Som miljødokumentation udarbejdes entreprisekontrolplaner inden for relevan-
te miljøforhold (f.eks. forurenet jord, forurenet grundvand, forurenet over-
fladevand, støj, støv, vibrationer, lugtgener, samt beskyttelse af dyre- og plan-
teliv) med tilhørende kontrolskemaer. Kontrolskemaerne udfyldes og ajourfø-
res af entreprenøren indtil afleveringen, hvor de overdrages til tilsy-
net/regionen. 
 
Regionen kan bestemme, at entreprenøren udarbejder en miljøhandlingsplan 
med tilhørende kontrolskemaer, evt. i henhold til retningslinier angivet i ud-
budsmaterialet og evt. i samarbejde med den projekterende/tilsynet.  
 
10.2.7 Kvalitetsstyring 
 
Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetsplan, der som minimum skal indehol-
de organisationsbeskrivelse og styresystem for bl.a. underentreprenører, leve-
randører, arbejdsprocesser og dokumentstrømme. Entreprenøren udarbejder li-
geledes en kvalitetskontrolplan, evt. ud fra retningslinier angivet i udbudsmate-
rialet (udbudskontrolplan). I kontrolplanen angives de forskellige kontrolaktivi-
teter med tilhørende krav til kontrolmetode, -frekvens, -tidspunkt, tolerance, 
dokumentation og kontrollant. 
 
Kvalitetskontroldata og dokumentation skal indsættes i en kontrolmappe, som 
opbevares og ajourføres af entreprenøren på arbejdspladsen i hele udførelses-
perioden. Udover kontroldokumentationen skal kontrolmappen også indeholde 
al øvrig relevant kvalitetsdokumentation som f.eks. dokumentation af kvalifi-
kationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav. Tilsynet skal have fuld 
adgang til kontrolmappen for at kunne kontrollere, at indholdet i mappen er til-
strækkeligt. Husk tilsynets egenkontrol med tid og økonomi. 
 
10.2.8 Forundersøgelser 
 
Inden arbejdet sættes i gang, skal tilsynet være orienteret om resultater af tidli-
gere forundersøgelser på den aktuelle lokalitet. 
 
Tilsynet skal vurdere, om der er bestemte forureningsmæssige, anlægstekniske 
eller geotekniske forhold, der skal belyses nærmere inden arbejdets udførelse 
(evt. med supplerende geotekniske boringer). 
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I det omfang, der på tidspunktet for udarbejdelse af udbudsmaterialet er kend-
skab til forundersøgelser, skal disse oplysninger inddrages i selve udbudsmate-
rialet.  
 
Hvis resultater af forundersøgelser først indhentes/erfares efter kontraktunder-
skrivelsen, kan resultaterne af disse ændre forudsætningerne i udbudsmateria-
let, og dermed udløse ekstra krav fra entreprenøren.  
 
10.2.9 Håndtering af opgravet materiale 
 
Tilsynet skal sikre overholdelse af de i udbudsmaterialet opstillede procedurer 
for håndtering af opgravet materiale, herunder mellemdeponering, udtagning af 
jordprøver, udførelse af laboratorieanalyser, tilbagefyldning/gendeponering og 
bortskaffelse. 
 
Anvisning og bortskaffelse af den forurenede jord eller overskudsjord fra den 
enkelte lokalitet skal følge reglerne i de enkelte kommuner (de fleste kommu-
ner har de relevante anmelde- og anvisningsskemaer liggende på den kommu-
nale hjemmeside).  
 
I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet bør det angives, om det er 
rådgiveren eller entreprenøren, som sørger for anmelde/anvisning af flytning af 
overskudsjord/forurenet jord. 
 
Før gravearbejdet begyndes, indgås der forhåndsaftaler/-kontrakter med det 
analyselaboratorium, deponeringssted (f.eks. losse-/fyldplads) og jordbehand-
lingsfirma, man forventer at benytte i forbindelse med håndtering af forurenet 
materiale. 
 
Nogle regioner har af hensyn til deres politiske system brug for, at der indhen-
tes priser på behandling/slutdisponering af jord (inden der indgås kontrakt med 
en entreprenør), så de samlede maksimale omkostninger kendes. Det vil sige, at 
rådgiveren kan indhente priser på jordbehandling, inden udbudsmaterialet gø-
res færdigt. Entreprenøren kan efterfølgende via TBL give pris på kørsel til det 
billigste jordbehandlingssted. Samtidig kan man så bede entreprenøren, om at 
give et alternativt bud på både kørsel og deponering af den forurenede jord, da 
det jo er en kendt sag, at entreprenøren ofte kan komme af med jorden til en 
billigere pris end rådgiveren. 
 
10.2.10 Projektgennemgang 
 
I udbudsmaterialet vil det ofte være angivet, at der (iht. AB92 §11) skal gen-
nemføres en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager entreprenø-
ren og aktuelle underentreprenører sammen med den projekterende/tilsynet og 
evt. regionen. 
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Ved større og/eller teknisk komplicerede projekter (f.eks. aktive afværgeanlæg 
som vandbehandlingsanlæg osv.) er det en god idé at afholde en sådan projekt-
gennemgang bl.a. for at få klarlagt evt. spørgsmål fra entreprenøren, ryddet 
misforståelser af vejen, og få taget stilling til evt. forslag til projektændringer 
fra entreprenøren. En projektgennemgang er mindre nødvendig ved mindre og 
mere traditionelle projekter (som f.eks. jordudskiftning). 
 
Ofte vil man i udbudsmaterialet angive, at projektgennemgangen ikke ændrer 
ved fordelingen af ansvar og risiko mellem regionen og entreprenøren (dvs. 
heller ikke entreprenørens ansvar for udførelsen), ej heller hvis gennemgangen 
resulterer i ændringer af projektet. 
 
10.3 1Etablering 
 
10.3.1 Administration og projektstyring 
 
Økonomistyring 
Under arbejdets udførelse fremsender entreprenøren a contobegæringer, der 
kontrolleres/godkendes af tilsynet og derefter fremsendes til regionen. 
 
Desuden udarbejder tilsynet med en passende frekvens økonomikontrol (f.eks. 
i forbindelse med byggemøderne) Dvs. en oversigt over det aktuelle forbrug, 
med angivelse af prognose for det forventede samlede forbrug, som skal sam-
menlignes med budgettet. Eksempel på paradigma til økonomistyring er vist i 
bilag 2.b.  
 
Viser den udarbejdede prognose en væsentlige budgetændring/-overskridelse, 
skal regionen straks orienteres, hvorefter der i samarbejde med regionen tages 
stilling til sagens videre forløb. 
 
Aftale om alle ekstraarbejder, der ikke kan afregnes iht. kontraktgrundlaget, 
bør iht. AB92 skrives på en aftaleseddel, inden arbejdet igangsættes - jf. ek-
sempel vedlagt som bilag 7.e. På aftalesedlen aftales såvel omfang som pris af 
det pågældende arbejde, og aftalen underskrives af hhv. region eller tilsyn, hvis 
der er indgået aftale herom, samt af entreprenøren.  
 
Tidsstyring 
Tilsynet udarbejder desuden med en vis frekvens (f.eks. ved hvert byggemøde) 
en fremdriftsrapport, der angives i forhold til projektets tidsplan. Evt. afvigel-
ser fra tidsplanen bør bemærkes, og årsagen hertil fastlægges - f.eks. antal af 
vejrligsdage, større jordmængder end forudset, omfang af ekstraarbejder osv. 
Eksempel på paradigma til tidsstyring er vist i bilag 2.a. 
 
Kan ansvaret for en evt. forsinkelse ikke tillægges entreprenøren, bør tidspla-
nen revideres i samråd med entreprenør og bygherre, med angivelse af evt. ny 
dato for aflevering. I særlige tilfælde kan det være aktuelt at udarbejde en helt 
ny tidsplan. 
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Påhviler ansvaret for forsinkelsen entreprenøren, bør denne udarbejde en revi-
deret tidsplan, hvor de øvrige aktiviteter fremskyndes således, at dato for afle-
veringen kan overholdes. Vurderer entreprenøren, at overholdelse af afleve-
ringstidspunktet ikke er muligt, bør tilsynet gøre opmærksom på evt. betaling 
af dagbod iht. udbudsmaterialet.  
 
Opstartmøde med valgt entreprenør 
I forbindelse med arbejdets opstart afholdes der et opstartmøde med deltagelse 
af entreprenøren, tilsynet, regionen samt evt. kommunen og andre involverede 
parter. På opstartmødet gennemgås bl.a. forhold vedrørende tilsyns- og entre-
prenørorganisation, arbejdsmiljø, tidsplan, arbejdsplads og adgangsveje, aftale-
sedler for evt. tillægsarbejder, a contobegæringer og byggemøder. Tilsynet ud-
arbejder et referat fra mødet. Eksempel på opstartmødereferat er vedlagt i bilag 
7.b. 
 
Byggemøder 
Der afholdes løbende byggemøder med deltagelse af entreprenøren, tilsynet og 
evt. regionen. Byggemøder afholdes f.eks. hver uge eller efter behov afhængig 
af entreprisens art og størrelse. Under byggemøderne gennemgås bl.a. referat af 
sidste byggemøde/godkendelse af referat, arbejdets stade, planlagte aktiviteter, 
anvendt materiel og arbejdsstyrke, arbejdsmiljø, prøveudtagning, analyser, 
myndighedsforhold, samt tekniske, økonomiske og administrative forhold. Til-
synet udarbejder referat. Eksempel på byggemødereferat er vedlagt som bilag 
7.c. Indgåede aftaler på byggemøderne gælder forud for det, der er angivet i 
udbudsmaterialet. 
 
På byggemøderne kan der indgås aftaler, der medfører ændringer i forhold til 
det, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Disse aftaler er således gældende for-
ud for det, der er beskrevet i udbudsmaterialet  og vil være gældende som afta-
legrundlag for arbejdets udførelse. Disse aftaler har ofte økonomiske konse-
kvenser, som man skal være opmærksom på og kommunikere til de budgetan-
svarlige. 
 
10.3.2 Tilsyn 
 
Tilsynets observationer og dispositioner bør dokumenteres i tilsynsnotater, el-
ler mere omfattende tilsynsrapporter. Eksempel på en tilsynsdagbog er vedlagt 
i bilag 7.d. 
 
Entreprenøren skal følge tilsynets anvisninger. Anvisninger skal dokumenteres 
med aftalesedler. Følges tilsynets anvisning ikke, skal den tilsynsførende påtale 
dette på stedet og på det efterfølgende byggemøde. Tilsynet kan om fornødent 
stoppe arbejdet. 
 
Tilsynet skal i samarbejde med entreprenøren planlægge og løbende have 
overblik over arbejdsarealer, dvs. hvilke arealer, der må opbrydes, hvor der må 
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opbrydes, hvor der må foretages mellemdeponering samt til- og frakørselsveje 
mv. 
 
Efter opstartmødet aftaler tilsynet løbende med entreprenøren proceduren for 
det nært forestående arbejde. Tilsynet skal tilrettelægges i henhold til de aftalte 
tidsplaner. 
 
Fagtilsyn 
Fagtilsynet varetager den løbende kontrol af entreprenørens udførelse de enkel-
te arbejder iht. udbudsmaterialet. Fagtilsynet med afværgeforanstaltninger kan 
omfatte følgende områder: 
 
 
• Anlægs- og ledningsarbejder. 
• Borearbejder. 
• Geoteknik. 
• VVS- og procesteknik. 
• El-arbejder og SRO. 
 
Antal og omfang af fagtilsyn skal naturligvis tilpasses til den størrelse og kom-
pleksitet af den enkelte opgave. I mange tilfælde vil hele fagtilsynet derfor væ-
re varetaget af én og samme person under back-up fra personer med specialvi-
den inden for de relevante fagområder. 
 
Miljøtilsyn 
Miljøtilsynet udfører typisk følgende : 
 
• Tilsyn og kontrol med arbejdsmiljø og vurdering af behov for sikker-

hedsforanstaltninger. 
• Tilsyn og kontrol med jordarbejder, herunder mellemdeponering, klassi-

ficering og bortskaffelse. 
• Kontrol og dokumentation af restforurening. 
• Tilsyn og kontrol med oppumpning og dræning. 
• Kontrol af eksterne miljøforhold. 
 
Arbejdsmiljø 
Regionen og tilsynet er ansvarlig for, at arbejdsmiljøloven overholdes for egne 
medarbejdere. Tilsynet forestår anvisning og tilsyn med, at entreprenøren 
overholder arbejdsmiljøloven og følger den udarbejdede plan for sikkerhed og 
sundhed. Tilsynet skal løbende vurdere behovet for sikkerhedsforanstaltninger 
afhængig af den konstaterede forurening m.v. Ved større anlægsarbejder bør 
der evt. løbende afholdes sikkerhedsmøder. 
 
Jordarbejder 
I forbindelse med gravearbejder i forurenet jord kan der i mange tilfælde være 
behov for, at der føres permanent miljøtilsyn. Gravearbejdet bør tilrettelægges, 
så kontakten med den forurenede jord minimeres. Data fra tidligere forure-
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ningsundersøgelser, herunder boreprofiler, analyser m.v. bør indgå som støtte 
for styringen af opgravningsarbejdet og indgår tillige i dokumentationen heraf. 
 
På baggrund af syn (misfarvning) og analyseresultater (PID-måling, felt-
analyser og laboratorieanalyse) anviser tilsynet, hvorledes den opgravede jord 
skal håndteres/disponeres. (I nogle tilfælde er der på baggrund af en forklassi-
fikation af den jord, der skal afgraves, udarbejdet graveplaner, som entreprenø-
ren skal følge.) Tilsynet må ikke baseres på lugtindtryk. Jord, der ikke er foru-
renet, vil ofte kunne gendeponeres på arbejdsområdet, mens forurenet jord læs-
ses på overdækkede transportvogne og bortskaffes til godkendt modtager.  
 
Tilsynet fører kontrol med opgravede jordmængder og udarbejder afviklingsli-
ster, hvorpå dato, klokkeslæt, indregistreringsnr. på lastbil, samt type af forure-
ning (kontraktnr. hos jordmodtager) mv. er angivet. Efterfølgende får tilsynet 
vejelister fra jordmodtageren og tilkørte jordmængder etc. 
 
I henhold til reglerne om flytning af forurenet jord skal kopi af anmeldeskema, 
inkl. eventuelle deklarationer følge det enkelte læs jord i forbindelse med bort-
kørsel af forurenet jord. Den enkelte kommune har udarbejdet anmeldeskema 
og deklarationsskema, som kan findes på kommunens hjemmeside.  
 
Som køreseddel anvendes ofte en køreseddel udarbejdet af jordmodtageren, 
hvorpå der står angivet deklarationsnr., bygherre (kunde), opgravningsadresse, 
transportør, forureningstype, modtagested mv. På køresedlen står endvidere 
angivet, om/at jordflytningen er anmeldt til miljømyndighederne. Eksempel på 
køreseddel er vedlagt som bilag 7.f.  
 
På befæstede arealer kontrollerer tilsynet, at asfalt m.v. ikke blandes med den 
underliggende jord, idet dette kan betyde, at jorden bliver karakteriseret som 
tjæreforurenet jord. 
 
Tilsynet skal være særlig opmærksom at informere regionen forud for afslut-
ning af opgravningsarbejdet, så regionen kan besigtige udgravningen inden til-
fyldning. Udgravninger bør fotograferes i forbindelse med færdigopgravning 
og desuden, når tilsynet finder behov herfor. Fotos bør registreres i et skema. 
 
Dokumentation af forureningsniveau 
Til dokumentation af forureningsniveauet kan der løbende og som afslutning  
udtages der et passende antal jordprøver til dokumentation for oprensningsni-
veauet. Jordprøverne skal efterfølgende analyseres for indhold af forurenings-
komponenter. 
 
Tilsynet følger krav til udtagningsprocedurer, analysemetoder, oprensnings-
kriterier m.v., der ofte er fastlagt af den projekterende i samarbejde med mil-
jømyndigheden (evt. regionen), før afværgeprojektet sættes i gang. 
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Hvis der efterlades forurenet jord (restforurening), der ikke overholder de gæl-
dende acceptkriterier, vil det kræve miljømyndighedens accept. Jordprøver til 
dokumentation af en evt. restforurening skal udtages i samråd med miljømyn-
digheden. Restforureningens udbredelse og koncentration, bør vurderes på 
baggrund af de udtagne jordprøver.  
 
Tilsynet skal være opmærksom på de forskellige analysemetoders be-
grænsninger og altid gøre sig klart, hvorfor og hvorledes prøverne analyseres. 
 
Oppumpning og dræning 
Ved grundvandsarbejder, som f.eks. en midlertidig grundvandssænkning i for-
bindelse med tørholdelse af en udgravning, fører miljøtilsynet kontrol med 
vandkvaliteten af det vand, der udledes til recipient/spildevandssystem. Tilsy-
net sikrer, at evt. myndighedskrav i forbindelse med udledningen overholdes. 
Tilsynet forestår løbende vandprøveudtagning og efterfølgende laboratorieana-
lyser for relevante forureningskomponenter. Ud fra en vurdering af analysere-
sultaterne i forhold til de aktuelle udledningskriterier fastlægger tilsynet, om 
udledningen kan fortsættes, eller om der skal træffes andre særlige foranstalt-
ninger. 
 
Eksterne miljømæssige forhold 
Tilsynet bør sikre, at entreprenøren  planlægger og udfører de miljømæssige 
sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i miljøhandlingsplanen, når det er 
nødvendigt, og at de tilhørende miljøkontrolplaner udfyldes korrekt. 
 
Af typiske eksterne miljøproblemer kan specielt nævnes støv-, støj-, vibration 
og lugtgener. Flere kommuner har udarbejdet regulativer eller forskrifter for 
begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Støvdannelse 
kan minimeres ved hyppig vanding eller evt. overdækning. 
 
Støj, bør begrænses til et bestemt tidsrum pr. dag, som er fastlagt på forhånd. 
På større sager, hvor der kan forventes problemer, eller på sager hvor der er 
indkommet klager over støj, bør der udføres regelmæssige støjmålinger, der 
som udgangspunkt bør overholde de vejledende grænseværdier. 
 
Lugtgener og spredning af sundhedsskadelige stoffer kan begrænses ved over-
dækning af de lugtdannende arbejdssteder, idet disse forsynes med midlertidig 
ventilation og afkastfiltrering. 
 
Ved arbejder, f.eks. spunsning, der medfører risiko for skadelige vibrationer i 
forhold til f.eks. nærliggende bygninger, udføres vibrationsmålinger.   
 
10.4 Indkøring før aflevering 
 
For anlæg, der efterfølgende skal drives (f.eks. afværgepumpning/vandbehand-
lingsanlæg, in situ-anlæg osv.) stilles der krav om, at entreprenøren skal teste 
afværgeanlægget inden afleveringen kan finde sted.  
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Denne test af anlægget udføres som en del af  dokumentationen og omfanget 
skal fremgå af udbudskontrolplanen, som er et bilag til SAB. F.eks. kan der 
være stillet krav om, at entreprenøren skal drive anlægget i en periode over 7-
14 dage før afleveringsfristen, hvoraf min. 3-10 dage skal være kontinuert/pro-
blemfri drift. 
 
Fordelen ved dette er, at væsentlige funktionsmangler ved anlægget identifice-
res inden afleveringen. Risikoen for et mangelfuldt anlæg bliver derved min-
dre. 
 
10.5 Afslutning før aflevering 
 
10.5.1 Retablering 
 
Når arbejdet er afsluttet, og før afleveringen finder sted, gennemgås de retable-
rede områder med lodsejeren og evt. fejl og mangler, i forhold til den tidligere 
udførte registrering af eksisterende forhold og retableringsaftalen, udbedres. 
Herefter underskrives en retableringserklæring af regionen/tilsynet og lodse-
jeren, hvori lodsejeren accepterer det udførte retableringsarbejde. Et eksempel 
på et paradigma til en retableringserklæring er vedlagt i bilag 7.g. 
 
Er der før arbejdets påbegyndelse udført et vejsyn af tilstødende/berørte veje, 
bør der, når arbejdspladsen er rømmet, og før afleveringen finder sted, foreta-
ges endnu et vejsyn med deltagelse af vejmyndighed/ejer. Såfremt arbejdets 
udførelse har forårsaget skader/revner i vejbelægning, fortove m.m., skal disse 
udbedres af entreprenøren. 
 
10.5.2 Dokumentationsmateriale 
 
Forud for aflevering udarbejder entreprenøren eller rådgiveren "som udført" 
tegninger, der indsættes i kontrolmappen. Tegninger som udført skal indeholde 
indmåling af samtlige ledninger, brønde, installationer m.v., samt nivellement 
af ledningsanlæg i jord, brønde, retableret terræn m.v. 
 
I forbindelse med afleveringsforretningen skal entreprenøren aflevere den fulde 
dokumentation i kontrolmappen til bygherrens tilsyn. Dokumentationen skal 
også indeholde vedligeholdelses- og driftsinstruktioner samt specifikationer af 
materialer og komponenter, som indgår i entreprisen. 
 
Ved afleveringsforretningen udleverer entreprenøren kopier af kontrolmappen 
til tilsynet og regionen, mens entreprenøren bør beholde den originale doku-
mentation i op til 5 år efter afleveringen. Alle driftsvejledninger og teknisk 
specifikation i øvrigt, som følger med  fra leverandører af komponenter til af-
værgeprojektet skal udleveres til tilsynet. 
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Når entreprenøren har afleveret arbejdet, bør tilsynet udarbejde en afslutnings-
rapport, som indeholder en sammenfattende beskrivelse af det udførte afvær-
geprojekt med dokumentationsbilag i form af dagsrapporter, køresedler, analy-
seresultater, journaler over jord- og grundvandsdisponering og dokumentation 
af efterladt forurening. 
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11. Afslutning og Drift 
 
Selv om det til tider føles som uendeligt, når forsinkelser og uheld regner ned 
over projekterne, kommer de alle til en afslutning. Uanset projektets størrelse 
og det antal faser projektet har gennemgået, er det vigtigt at få afsluttet det på 
en systematisk måde.  
 
11.1 Afslutning af projekter uden afværge og drift 
 
Ved de sager som ender uden afværgetiltag skal sagsbehandleren huske at gen-
nemgå følgende spørgsmål: 
 
• Er alle regninger fra rådgiver, entreprenør og laboratorier konteret på sa-

gen? 
• Er alle rapporter samlet på sagen. Undersøgelsesrapport, analyserapport? 
• Er grundejeren orienteret? 
• Er eventuelle tinglysninger og servitutter aflyst/oprettet? 
• Ved sager som fortsat skal moniteres: Er tidsplanen, analyseprogram og 

ansvar overdraget til “driftspersonalet/tilsynsfunktionen”, og er sagen 
indføjet på regionens huskeliste over moniteringssager? 

• Er sagen afmeldt i regionens system? 
• Er sagens økonomiske status korrekt rapporteret i regionens økonomisy-

stem? 
 
11.2 Afslutning af afværgeprojekter 
 
Afleveringsforretningen er et møde som er indgående beskrevet i AB92 §28 og 
29. Begreber som fejl og mangler, samt 1 og 5 års eftersyn er beskrevet i § 30-
39. I “AB92 for praktiker, Kommentar til AB92” er der en god beskrivelse af 
de konkrete og praktiske forhold omkring aflevering.  
 
Nedenstående kan bruges, når man skal have et hurtigt overblik Men AB92-
teksten og kommentarerne er obligatorisk læsestof for alle, som skal gennem-
føre en afleveringsforretning. 
 
• Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give regio-

nen skriftlig meddelelse om tidspunktet for entreprisens færdiggørelse. 
• Regionen skal derefter indkalde entreprenøren til en afleverings-
forretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter den dato entre-
prenøren har meddelt. Her er det vigtigt, at regionen har sit beslutnings-
beredskab parat. Der skal holdes afleveringsforretning, og afleveringen har 
en række økonomiske og juridiske konsekvenser. Der skal altså være en 
sagsbehandler fra regionen tilstede, og sagsbehandleren skal være udstyret 
med den nødvendige kompetence til at underskrive afleveringsprotokollen.  

• Regionen kan ikke undlade at indkalde til afleveringsforretning under hen-
visning til, at arbejdet ikke efter regionens mening er færdigt. Dette kan 
først afgøres ved mødet. 
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• Undlader regionen at afholde afleveringsforretningen, betragtes arbejdet for 
afleveret. 

• I perioden mellem entreprenørens færdiggørelse og afleveringsforretning, 
skal regionen sørge for at besigtige projektet sammen med rådgiveren. Pro-
jektet skal gennemgås, som om det var selve afleveringen, de beskrevne 
ydelser i projektet skal kontrolleres. Kontakt også grundejeren, for at få no-
teret eventuelle skader på ejendommen, og mangler i forbindelse med re-
tableringen.  
 
Det er erfaringsmæssigt ikke nogen god ide at invitere grundejeren eller 
andre interessenter med til selve afleveringsforretningen. Medbring i stedet 
deres kommentar. Har der været skader, eller er der andre udeståender med 
eksempelvis kommunen, forsyningsselskaber og lignende, kontaktes disse 
for at få afklaret det udestående. 

• Hvis denne forhåndsgennemgang viser så væsentlige mangler, at regionen 
agter at afvise entreprenørens aflevering, er det vigtigt, at rådgiveren tager 
kontakt til entreprenøren. Rådgiveren skal på en konstruktiv måde fortælle 
entreprenøren, at regionen ikke kan forventes at modtage det udførte arbej-
de. Rådgiveren skal fortælle entreprenøren hvilke fejl og mangler, der er 
uacceptable, betragtes som væsentlige mangler se 11.2.1, og få en aftale 
med entreprenøren om enten at få rettet disse forhold, eller at entreprenøren 
skriftligt annullerer afleveringsdatoen, og samtidig fastsætter en ny dato for 
færdiggørelse af arbejdet.  

• Ved afleveringsforretningen udarbejdes et dokument, afleveringsprotokol-
len. Bilag 8.a viser et paradigma for afleveringsprotokol, med kommentar 
til de enkelte punkter i dokumentet. Protokollen underskrives på stedet af 
regionen, rådgiveren og entreprenøren. Entreprenøren kan ikke nægte at 
underskrive protokollen med henvisning til, at han ikke er enig i de forhold, 
som regionen ønsker at indskrive som fejl og mangler, men han kan kræve 
at få sine bemærkninger til disse punkter indskrevet i protokollen. 

 
Når protokollen er underskrevet, sker der følgende: 
 
• De fejl og mangler, der er nævnt i protokollen, skal udbedres inden for den 

fastsatte tidsfrist. 
• Garantiperioden for entreprisen starter denne dato. Det er derfor vigtigt at 

få noteret, hvornår der skal holdes 1 og 5 års eftersyn. 
• Entreprenørens garantisum skal nedskrives. 
• Eventuelle forsikringer skal aflyses, og andre skal oprettes. 
• De sidste regninger skal indsamles. 
•    Rådgiveren skal sørge for, at sagens dokumentation samles og rapporteres. 
• Eventuel drift overtages af regionen, moniteringsprogrammer sættes i gang. 
• Grundejeren, kommunen, Miljøstyrelsen, Hypotekbanken og andre parter 

skal orienteres. 
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11.2.1 Væsentlige mangler ved afleveringen 
 
Det er som nævnt muligt for regionen at nægte at overtage projektet. Det er en 
vanskelig beslutning, da entreprenøren ofte vil presse voldsomt på for at få lov 
at aflevere, ikke mindst af økonomiske årsager.  
 
Jf. AB92 § 28 stk. 2 kan bygherren (regionen) nægte at modtage arbejdet, hvis 
der kan påvises væsentlige mangler. For det første skal regionen altså bevise 
manglerne. Dernæst skal de være væsentlige, hvilket beror på en konkret vur-
dering. Som hovedregel kan det siges, at væsentlige mangler er: 
 
• mangler der på ikke ubetydelig vis forhindrer regionens brug af arbejdet til 

dets formål, 
• mangler der på ikke ubetydelig vis forhindrer andre delentreprisers påbe-

gyndelse eller fremdrift, 
• mangler hvis udbedring forhindrer regionens brug af arbejdet til dets for-

mål. 
 
Bemærk, at de økonomiske aspekter ikke har betydning i vurdering af væsent-
lighedsbegrebet. Det er således ikke grund nok for at afvise projektet, at det 
skønnede tilbagehold til udbedring af fejl og mangler udgør 10% eller mere af 
den samlede entreprisesum.  
 
11.3 Aflevering af projekter der skal drives videre af regionen 
 
Afleveringsforretningen med entreprenøren gennemføres som beskrevet under 
punkt 11.2. Det er væsentligt, at der forinden er samlet dokumentation for, at 
anlægget ikke blot er etableret, men også at det fungerer. Af udbudsmaterialet 
skal det fremgå, hvilke driftstests og -dokumentationer entreprenøren er pligtig 
til at levere. Det kan eksempelvis være problemfri kørsel i 7 arbejdsdage. Da 
det ofte ikke er muligt for regionen at gennemprøve alle anlæggets funktioner 
under selve afleveringen, er det rådgiverens opgave at tilse dette inden afleve-
ringsforretningen.  
 
I det tidligere Københavns Amt har man med succes indgået kontrakter med 
rådgiverne, som pålægger dem at stå for driften i den første indkøringsperiode 
efter afleveringen, typisk de første tre måneder. Samtidig er det rådgiverens 
opgave at samle  de tekniske specifikationer og/eller udarbejde en driftsmanu-
al. Denne kontraktform har nogle helt indlysende fordele, for det første vil råd-
giveren være særdeles opmærksom på, at anlægget er funktionsdygtigt og do-
kumenteret ved afleveringen.  
 
Dernæst må det forventes, at rådgiveren, som ofte selv har designet anlægget, 
er den som er bedst til at optimere driften. Endelig er der den kedelige vinkel, 
hvis ikke rådgiveren kan få anlægget til at fungere tilfredsstillende inden for 
indkøringsperioden, er der sandsynligvis noget alvorligt galt med design eller 
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komponenter i anlægget, og disse mangler skal rettes, mens de forskellige par-
ter stadig har økonomiske mellemværender og garantiperioder. 
 
Hvis regionen vælger en løsningsmodel som det tidligere Københavns Amt, er 
det stadig regionen, som modtager anlægget fra entreprenøren, hvorfor selve 
afleveringsforretningen ikke ændres. 
 
11.4 Drifts- og moniteringsinstruks 
 
Driftsinstruksen kan opdeles i: 
 
• Forureningsbeskrivelse. En kort beskrivelse af den forurening, der afvær-

ges. 
• Anlægsregister. Alle nødvendige oplysninger og dokumentationer for an-

lægget. Herunder, tegninger, diagrammer, komponenter, alarmoversigt, 
indstilling af stop/start -tider og -niveauer, pejlesteder og koter. 

• Aktivitetskalender. Kalenderen opdeles efter faggrupper (smede, miljø-
tekniker, ingeniører) i periodiske aktiviteter, som tidspunkter for vedlige-
hold, pejlinger, prøvetagning og rapportering/vurdering.  
 
Alternativet til de periodiske aktiviteter er tilstandsbaserede aktiviteter. 
Dvs. handlinger, der skal udføres når/hvis forskellige tilstande optræder. I 
anlæg med SRO er de tilstandsbaserede aktiviteter relevante, idet vedlige-
hold og kontrol med fordel kan relateres til alarmer, driftstid og tilstande 
som eksempelvis vandstand, flow og lignende. Under alle omstændigheder 
skal aktivitetskalenderen indeholde oplysninger om, hvem der behandler 
forskellige former for alarmer. 

• Arbejdsbeskrivelse. Arbejdsmiljøet er vigtigt i forbindelse med denne be-
skrivelse. I et indledende afsnit beskrives alle relevante forhold for ar-
bejdsmiljøet. Endvidere bør det også nævnes, hvis der ikke er særlige for-
hold at iagttage. Aktiviteterne i aktivitetskalenderen  skal beskrives i detal-
jer.  
Det skal beskrives, hvordan forskellige alarmer/alarmgrænser skal håndte-
res. Nogle alarmer kræver aktiv indsats på stedet, udskiftning af dele eller 
regulering af drift. Andre alarmer skal “blot” videregives til den ansvarlige, 
som så vurderer behov og omfang af videre tiltag. Det skal fremgå, hvordan 
de forskellige aktiviteter udføres, og med henvisning til rapporteringsske-
maer hvordan data registreres.  

• Rapporteringsskema. Til hver aktivitet skal der udarbejdes et skema, som 
kan bruges i felten, og et skema som kan bruges til at videregive informati-
onerne. Det skal klart fremgå, hvad der skal ske med rapporten efter ind-
skrivning af data.  

• Vurderingsrutiner. Samlet rapportering og vurdering er angivet i kalende-
ren, og de kunne således også være en del af arbejdsbeskrivelsen, men da 
de typisk ikke foretages i felten, og sjældent af de samme personer, som 
kontrollerer driften og udfører prøvetagningen, kan det med fordel beskri-
ves særskilt. Det er vigtigt, at man allerede ved projekteringen gør sig klart, 
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at man i driftsfasen har behov for at kunne vurdere effekten af driften. 
Hvordan skal man reagere på forskellige hændelser, hvilke muligheder skal 
der være for at justere på anlægget, og hvordan vurderes de indsamlede da-
ta? Det skal være særligt tydeligt  fastlagt, hvordan man vurderer stopkrite-
riet, og efterfølgende hvordan man afvikler anlægget. 

 
11.5 Projektafslutning 
 
Når sagen skal arkiveres, er det vigtigt at få lukket alle ender. Det kan med for-
del gøres ved at bruge et afkrydsningsskema. Et eksempel er vist i bilag 8.b. 
 
Formålet er primært at sørge for, at alle parter er orienteret, at alle økonomiske 
mellemværende er afsluttet, og at sagens status inden for regionens egen jour-
nal- og økonomi system er korrekt. 
 
11.6 Aftale om ekstern drift og vedligeholdelse af anlæg 
 
I det omfang gennemførelse af oprensningen indebærer drift af et anlæg i kor-
tere eller længere tid, kan der - i det omfang driften heraf ikke påhviler entre-
prenøren som led i projektets gennemførelse – være behov for at indgå aftale 
om vedligeholdelse og reparation af det maskinel, der benyttes. Dette naturlig-
vis under forudsætning af at regionen ikke selv ønsker at forestå driften og ved-
ligeholdelse af anlægget. 
 
En drift og vedligeholdelsesaftale skal - foruden det juridiske aftalegrundlag - 
omfatte en nøjere beskrivelse af hvilke drift og vedligeholdelsesopgaver, der 
skal udføres. 
 
Den juridiske aftale om vedligeholdelse og reparation kan f.eks. indgås med 
udgangspunkt i NU98 (Almindelige betingelser for vedligeholdelse og repara-
tion, udgivet i 1998 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark og til-
svarende organisationer i de nordiske lande).  
 
Anvendes NU98 anbefales det, at der som minimum benyttes følgende fravi-
gelser eller at bestemmelsernes konsekvens nøje overvejes : 
 
• Ad pkt. 20 Betaling af morarenter, stk. 3 

 "9 procentpoint" ændres til "5 procentpoint" (over den officielt 
fastsatte diskonto). 

• Ad pkt. 20 Ansvar for skade på kundens ejendom. 
• Ansvaret pr. skadestilfælde er begrænset til ??? (i NU98 fastsat til DKK 

600.000,00). 
• Ad pkt. 27 Ansvarsbegrænsning stk. 3 og 4. 
• Bestemmelserne indeholder en fraskrivelse af ansvar for indirekte tab, 

f.eks. driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab og en 
friholdelsesklausul for ansvar, som entreprenøren måtte blive pålagt over-



11-6

for trediemand udover den ansvarsbegrænsning, der er aftalt i henhold til 
pkt. 22. 

• Fraskrivelsen af ansvar for indirekte tab (stk.3) er normal i dansk ret ved 
entreprise og findes derfor acceptabel, medens friholdelsesklausulen i stk. 4 
ikke findes sædvanlig. 

• Ad pkt. 30 Kontraktperiode. Meddelelse om prisændring. 
• Bestemmelsen indeholder en pristalsreguleringsklausul. Regionen skal 

overveje, om dette findes rimeligt i den konkrete situation, eller om der skal 
indgås aftale om fast pris. 

 
I forbindelse med en konkret sag, skal der altid foretages en vurdering af om 
vilkårene i NU98 i sammenhæng med de anbefalede fravigelser passer til den 
konkrete opgave.
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Fordeling: Specifikke bemærkninger: Generelle bemærkninger:
Alle beløb er angivet i 1.000 kr.,excl. moms
Budgettet omfatter ikke senere definerede tillægs- eller
ændringsaktiviteter, og budgetdatoen angiver prisniveau
Faktiske afholdte udgifter er i løbende priser. 
Ved afvigelser angiver positiv værdi (+) en overskridelse
og negativ værdi (-) en besparelse.
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 Rådgivernavn BUDGETKONTROL Dato
Sagsleder

Sagsnavn PR.  X.X. 2000 Sagsnummer

  FREMSENDTE    PROGNOSE         BUDGET  FORVENTEDE AFVIGELSER
REGNINGER RESTUDGIFTER         SAMLEDE UDGIFTER     I FORHOLD TIL BUDGET

Afsnit Aktivitet Eksterne Eksterne Eksterne Eksterne Eksterne
Hon. Udlæg udgifter Hon. Udlæg udgifter Hon. Udlæg udgifter Total Hon. Udlæg udgifter Total Hon. Udlæg udgifter Total

I alt

Fordeling: Specifikke bemærkninger: Generelle bemærkninger:
Alle beløb er angivet i 1.000 kr.,excl. moms
Budgettet omfatter ikke senere definerede tillægs- eller
ændringsaktiviteter, og budgetdatoen angiver prisniveauet.
Faktiske afholdte udgifter er i løbende priser. 
Ved afvigelser angiver positiv værdi (+) en overskridelse
og negativ værdi (-) en besparelse.
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Dato
Sagsleder

Sagsnummer

Rådgivernavn

Sagsnavn

BUDGETKONTROL

Status pr. 

FREMSENDTE REGNINGER PROGNOSE BUDGET FORVEN-

Afsnit Aktivitet

Faktureret ved 
sidste budget-
status

Faktureret efter-
følgende

Faktureret ialt 
d.d. Rest- udgifter

Samlede 
udgifter

TET AF-
VIGELSE

Rådgiver honorar

Ialt

Rådgiver udlæg

Ialt

Eksterne udgifter

Ialt

IALT

Fordeling: Generelle bemærkninger:
Alle beløb er angivet i 1.000 kr.,excl. moms
Budgettet omfatter ikke senere definerede tillægs- eller
ændringsaktiviteter, og budgetdatoen angiver prisniveauet.
Faktiske afholdte udgifter er i løbende priser. 
Ved afvigelser angiver positiv værdi (+) en overskridelse
og negativ værdi (-) en besparelse.
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 Rådgivernavn KONTROL AF HONORAR Dato
Sagsleder

Sagsnavn Status pr. Sagsnummer

FREMSENDTE REGNINGER PROGNOSE BUDGET

Afsnit Aktivitet Faktura-dato Faktura- nr. Faktura- beløb Rest- udgift Samlet udgift

I ALT

Fordeling:



Bilag side 14

 

 

Rådgiver KONTROL AF UDLÆG Dato
Sagsleder

Sagsnavn Status pr. Sagsnummer

FREMSENDTE REGNINGER PROGNOSE BUDGET

Afsnit Aktivitet Emne Faktura-dato Faktura- nr.
Faktura- 
beløb

Rest- 
udgift

Samlet 
udgift

I ALT

Fordeling: Bemærkninger:
Alle beløb er excl. moms
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Rådgivernavn KONTROL AF EKSTERNE UDGIFTER Dato
Sagsleder

Sagsnavn Status pr. Sagsnummer

FREMSENDTE REGNINGER PROGNOSE BUDGET

Afsnit Aktivitet Firma Faktura-dato Faktura- nr.
Faktura- 
beløb

Rest- 
udgift

Samlet 
udgift

I ALT

Fordeling: Bemærkninger:
Alle beløb er excl. moms
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Rådgivernavn ENTREPRISEREGNSKAB Dato

Sagsleder
Sagsnavn Status pr. Sagsnummer

TILBUD / KONTRAKT
FAKTURERET VED SIDSTE 

STATUS
FAKTURERET 

EFTERFØLGENDE FAKTURERET IALT
Afsnit Aktivitet Mængde Enhed KR./Enhed Beløb Mængde Beløb Mængde Beløb Mængde Beløb

Kontraktarbejder

Kontraktarbejder i alt

Tillægsarbejder 

Kontraktarbejder i alt

I ALT

Fordeling: Bemærkninger:
Alle beløb er excl. moms
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Checkliste/paradigma for planlægning  
og gennemførelse af kvalitetssikring 
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Dato
Sagsleder

Sagsnummer

Rådgivernavn

Sagsnavn

GRANSKNINGS- OG KONTROLPLAN

KS-
aktivitet Materiale til granskning/kontrol

Sags- 
medar-
bejder

  KS- 
medar-
bejder

   KS -    
type    

Gransk-
nings-

vejledning

KS     
planlagt 
afsluttet

  KS    
udført

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KS-type:
G:  Granskning
K:   Kontrol
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Dato

Sagsleder
Sagsnummer

Rådgivernavn

Sagsnavn

KONTROLSKEMA

Kvalitetsplanens aktivitetsnr.:

Udleveret materiale: Sagsmedarbejder: Sagsleder:
Dato: Dato:

Kontrolomfang
Almindelig kontrol Detaljeret kontrol for følgende checkpunkter:

Checkpunkter:
1. Forudsætninger 6. Betingelser
2. Beregninger 7. Grænseflader
3. Funktionelle løsninger 8.
4. Tegninger/beskrivelser 9.
5. Mængdeangivelser/tilbudsliste 10.

Granskningsrapport KS-medarbejder:

Dato:
Check
punkt Bemærkning/anbefaling Opfølgning/rettelse
Nr. Skriv mere udførligt på tegninger, rapportsider mv. Angiv på hvilken måde,

der opfølges/rettes

Opfølgning/rettelse udført Sagsmedarbejder: Sagsleder:

Dato: Dato:
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Kopi af Jordforureningsloven 
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Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 
LBK nr 282 af 22/03/2007  

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)  
   

Herved bekendtgøres lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord med de ændringer, der 
følger af lov nr. 1109 af 29. december 1999, § 4 i lov nr. 447 af 31. maj 2000, § 2 i lov nr. 479 
af 7. juni 2001, § 35 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 3 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, 
lov nr. 355 af 19. maj 2004, § 4 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, § 8 i lov nr. 545 af 24. ju-
ni 2005, lov nr. 568 af 24. juni 2005, lov nr. 507 af 7. juni 2006, § 90 i lov nr. 538 af 8. juni 
2006, § 7 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, § 5 i lov nr. 1571 af 20. december 2006 og § 10, nr. 2, i 
lov nr. 1587 af 20. december 2006.  

Den ændring, der følger af § 3 i lov nr. 1151 af 17. december 2003 om ændring af lov om 
vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning 
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbe-
skyttelsesområder), som vedrører lovens § 18, stk. 1, er ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen. 
Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af ændringen, jf. lovens § 5, stk. 3, 
som ændret ved § 3 i lov nr. 570 af 24. juni 2005, hvilket endnu ikke er sket.  

De ændringer, der følger af § 1, nr. 10, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om 
forurenet jord (Ændringer af kortlægning af forurenede arealer m.v.), som vedrører lovens § 50 
a, stk. 1-6, er endvidere ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen, da ændringerne først træder i 
kraft den 1. januar 2008 eller ved ministerens bestemmelse, jf. lovens § 2, stk. 4.  

Den ændring, der følger af § 10, nr. 1, i lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af 
lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af 
gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.), som vedrører lovens § 33, stk. 1, 
nr. 1, er ligeledes ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen, da ændringen først træder i kraft den 
1. juli 2009.  

Kapitel 1  

Formål m.v.  

§ 1. Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforure-
ning og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på 
grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.  

Stk. 2. Med loven tilsigtes særligt at  
1) beskytte drikkevandsressourcer,  
2) forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af forurenede area-

ler,  
3) tilvejebringe grundlag for en koordineret og målrettet offentlig indsats med 

henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening,  
4) forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og 

bortskaffelse af jord og  
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5) fastholde forureneren som den, der først og fremmest skal foretage de nød-
vendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og 
genoprette den hidtidige tilstand.  

§ 2. Loven omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have 
skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.  

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om, hvad der i denne lov forstås ved 
lettere forurenet jord.  

Stk. 3. Loven omfatter ikke jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning af 
slam, gødning og pesticider m.v.  

Kapitel 2  
Forureningskortlægning og tilladelse til  

ændret arealanvendelse m.v.  

§ 3. Regionsrådet foretager i samarbejde med kommunalbestyrelsen kortlæg-
ning, eventuelt gennem tekniske undersøgelser, af forurenede arealer, jf. § 4 og 
§ 5.  

Stk. 2. Forsvarsministeriet foretager dog i samarbejde med regionsrådet kort-
lægning af forurenede arealer på vidensniveau 1 på Forsvarsministeriets ejen-
domme.  

Stk. 3. Arealer, hvor der alene forefindes lettere forurenet jord, kortlægges ik-
ke. Arealer kortlægges dog, hvis den lettere forurenede jord i særlige tilfælde 
kan have skadelig virkning på grundvand eller indeklima.  

Stk. 4. Arealer, der anvendes til offentlig vej, kortlægges ikke på vidensni-
veau 1.  

Stk. 5. Når regionsrådet har tilstrækkelig viden om et bestemt areal, der an-
vendes til bolig, til at påbegynde en vurdering af, om betingelserne for en kort-
lægning på vidensniveau 1 eller 2 er opfyldt, skal en afgørelse træffes inden for 
to år.  

Stk. 6. Regionsrådet orienterer ejeren af arealet herom, når rådet har tilstræk-
kelig viden om arealet til at påbegynde en vurdering, jf. stk. 5.  

§ 4. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt 
en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der 
kan have været kilde til jordforurening på arealet.  

§ 5. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt 
et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan læg-
ges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncen-
tration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.  

§ 6. Som et led i kortlægningen efter § 4 og § 5 fastlægger regionsrådet med 
henblik på en videre offentlig indsats de arealer, hvor der er forurening eller 
forureningskilder, der kan  
1) have skadelig virkning på grundvandet inden for et område med særlige 

drikkevandsinteresser,  
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2) have skadelig virkning på grundvandet i et indvindingsopland for et alment 
vandforsyningsanlæg eller  

3) have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution 
eller offentlig legeplads.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger de arealer, der anvendes til bolig, 
børneinstitution eller offentlig legeplads. Oplysninger herom videregives til re-
gionsrådet til brug for regionsrådets fastlæggelse af arealer efter stk. 1, nr. 3. 
Kommunalbestyrelsen fastlægger endvidere de arealer, der anvendes til rekrea-
tivt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller 
institution. Oplysninger herom videregives til regionsrådet til brug for regions-
rådets administration af bestemmelserne i § 8 og § 9.  

§ 7. Inden for de i medfør af § 6, stk. 1, fastlagte arealer, der er kortlagt på 
vidensniveau 1, foretager regionsrådet gennem tekniske undersøgelser i form af 
opgravninger, boringer, analyser eller lignende en kortlægning af den mulige 
jordforurening frem til vidensniveau 2.  

Stk. 2. Ved kortlægning frem til vidensniveau 2 kan tekniske undersøgelser 
undlades, i det omfang der i øvrigt foreligger dokumentation, der tilvejebringer 
et tilsvarende sikkert grundlag for at kortlægge arealet på vidensniveau 2.  

Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte kortlægning frem til vidensniveau 2 skal gen-
nemføres inden for et år efter, at ejeren af en grund med bolig har anmodet 
herom. Dette gælder dog ikke grunde med boliger, der er tilmeldt Oliebran-
chens Miljøpulje.  

Stk. 4. Kortlægning frem til vidensniveau 2 kan undlades, hvor der efter re-
gionsrådets vurdering som følge af arealets befæstelse ikke er tale om aktuel 
skadelig virkning på grundvand eller mennesker.  

§ 8. Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. § 12, stk. 1, 
skal ejer eller bruger ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse, før den på-
gældende ændrer anvendelsen af det kortlagte areal til ét af de i § 6, stk. 2, 
nævnte formål.  

Stk. 2. Hvis det kortlagte areal er fastlagt af regionsrådet som indsatsområde, 
jf. § 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte areal anvendes til ét af de formål, der er 
nævnt i § 6, stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge kommunalbestyrelsen om tilla-
delse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet.  

Stk. 3. Til brug for en afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan kommunalbestyrelsen 
stille krav om, at ansøgeren for egen regning udfører nødvendige forurenings-
undersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at den planlagte ændrede an-
vendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundheds-
mæssigt forsvarligt.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan knytte følgende vilkår til en tilladelse efter 
stk. 1 eller 2:  
1) Vedrører det ansøgte anvendelse til ét af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2, 

kan der fastsættes vilkår om gennemførelse af miljø- og sundhedsmæssigt 
nødvendige foranstaltninger af hensyn til arealanvendelsen.  

2) Vedrører det ansøgte udførelse af bygge- og anlægsarbejder over en forure-
ning, der kan være til fare for grundvandet, eller på et areal med væsentligt 
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forhøjede koncentrationer af forurenende stoffer, kan der fastsættes sådan-
ne vilkår, der er nødvendige for at forhindre en forøgelse af risikoen for 
grundvandet.  

3) Vilkår om, at anvendelsen eller arbejdet skal foregå på en nærmere bestemt 
måde, således at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres 
væsentligt.  

4) Vilkår om afgivelse af en redegørelse for ændringen eller arbejdet med do-
kumentation for forureningsforholdene, når ændringen eller arbejdet er af-
sluttet.  

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan ændre allerede fastsatte vilkår eller fastsæt-
te nye vilkår, hvis der i forbindelse med ændringen af anvendelsen eller udfø-
relsen af bygge- og anlægsarbejdet, der er meddelt tilladelse til, konstateres an-
dre forureningsforhold end forudsat ved tilladelsen.  

Stk. 6. For arealer, der er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje, er det dog re-
gionsrådet, der er myndighed, jf. stk. 2-5, i forhold til Oliebranchens Miljøpul-
jes indsats på arealerne.  

Stk. 7. En tilladelse efter stk. 1 eller 2 bortfalder, hvis det, der er meddelt til-
ladelse til, ikke er påbegyndt inden et år efter tilladelsens dato, medmindre 
kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om andet.  

Stk. 8. Vilkår er bindende for den til enhver tid værende ejer og bruger af are-
alet, og længerevarende vilkår kan tinglyses på ejendommen.  

Stk. 9. Regionsrådet kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal op-
fyldes for at opnå tilladelse, jf. stk. 1 og 2, vedrørende ændret anvendelse og 
bygge- og anlægsarbejder på arealer, der er kortlagte.  

Stk. 10. Regionsrådet kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde tilladelse ikke 
er nødvendig, jf. stk. 1 og 2 og § 15, stk. 1, nr. 2.  

§ 8 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 8 skal være i overensstem-
melse med en indhentet udtalelse fra regionsrådet. Regionsrådets udtalelse skal 
foreligge senest fire uger efter modtagelsen af sagen fra kommunalbestyrelsen.  

§ 9. Regionsrådet kan udarbejde anbefalinger til ejer og bruger af kortlagte 
arealer om anvendelsen af de pågældende arealer.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan på alment tilgængelige udendørs arealer, 
der er kortlagte, meddele påbud til ejere om, at disse inden en nærmere fastsat 
frist skal foretage eller opretholde nærmere bestemte, mindre omkostningskræ-
vende foranstaltninger, herunder indhegning og flisedækning, hvor der kan væ-
re en sundhedsmæssig risiko ved den nuværende anvendelse.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan for bestemte kortlagte arealer fastsætte reg-
ler om, at ejere inden for en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde 
foranstaltninger på alment tilgængelige udendørs arealer som nævnt i stk. 2.  

Stk. 4. Påbud og regler, jf. stk. 2 og 3, påhviler den til enhver tid værende ejer 
af ejendommen og kan tinglyses på ejendommen.  

Stk. 5. Ejere skal underrette lejere om anbefalinger, påbud eller regler, jf. 
stk. 1-3.  

Stk. 6. Regler udstedt i medfør af § 8, stk. 9 og 10, og § 9, stk. 3, skal inde-
holde bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen kan dispensere, såfremt eje-
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ren dokumenterer, at der ikke er behov for de pålagte foranstaltninger.  

§ 10. Hvis en ejer eller bruger ikke gennemfører et påbegyndt projekt, der er 
meddelt tilladelse til, jf. § 8, eller afslutter en påbegyndt oprydning, der er fast-
sat som vilkår for en tilladelse, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for 
færdiggørelse af projektet eller oprydningen. Hvis fristen overskrides, kan 
kommunalbestyrelsen meddele ejeren eller brugeren påbud om, at grunden skal 
bringes i en miljøtilstand, der ikke er ringere end tilstanden før påbegyndelsen 
af projektet eller oprydningen.  

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal, såfremt en ejer eller en bruger fremsætter 
anmodning herom, efter at have afsluttet et projekt eller en oprydning, jf. § 8, 
udfærdige en erklæring, som indeholder en beskrivelse af det gennemførte pro-
jekt eller den gennemførte oprydning og arealets kortlægningsmæssige status, 
samt oplysning om hvorvidt kommunalbestyrelsen har ført tilsyn med projektet 
eller oprydningen.  

§ 11 a. Kommunalbestyrelsen underretter regionsrådet om afgørelser efter 
§§ 8-10 og erklæringer efter § 11.  

§ 12. Regionsrådet skal give skriftlig underretning om den endelige kortlæg-
ning af et areal på vidensniveau 1 eller 2 til ejere af ejendomme inden for det 
kortlagte areal og til den pågældende kommune. Ejere skal underrette lejere om 
regionsrådets afgørelse.  

Stk. 2. Regionsrådet kan træffe nærmere afgørelse om, at underretningen efter 
stk. 1 skal ske på en nærmere fastsat måde.  

Stk. 3. Den skriftlige underretning til ejere af ejendomme, der anvendes til 
helårsbeboelse og er kortlagt på vidensniveau 2, skal indeholde oplysninger om 
mulighederne for oprydning efter kapitel 4.  

§ 12 a. I forbindelse med en afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 af 
et areal, der anvendes til bolig, skal regionsrådet ud fra den foreliggende viden 
nuancere kortlægningen på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening 
udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål, som  
1) F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse 

som bolig,  
2) F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse 

til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efter-
leves, eller  

3) F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuel-
le anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere 
kortlægningen.  

Stk. 2. Regionsrådet skal revidere nuanceringen af kortlægningen, når der fo-
religger videregående undersøgelser eller andre nye oplysninger, der gør dette 
muligt.  

Stk. 3. Kortlægningen af andre ejendomme end boligejendomme, der er kort-
lagt på vidensniveau 2, og som overgår til boliganvendelse, samt kortlægning 
af boligejendomme, som den 1. januar 2007 er kortlagt på vi-
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densniveau 2, skal efter skriftlig anmodning fra ejeren nuanceres efter stk. 1.  
Stk. 4. Regionsrådet skal underrette ejeren, kommunalbestyrelsen og told- og 

skatteforvaltningen om en nuancering af kortlægningen efter stk. 1-3. Grundla-
get for nuanceringen af kortlægningen skal oplyses, herunder i hvilket omfang 
der kan forventes at ske en revision af nuanceringen af kortlægningen. Under-
retning om en nuancering af kortlægningen efter stk. 1 skal ske samtidig med 
underretningen om kortlægningen efter § 12. Ejere skal underrette lejere om en 
nuancering af kortlægningen efter stk. 1-3.  

Stk. 5. Oplysning om nuancering af kortlægningen skal ikke indføres i matri-
kelregisteret efter § 14, medmindre miljøministeren fastsætter regler herom i 
medfør af § 15, nr. 7.  

§ 13. Et areal skal udgå af kortlægningen, når regionsrådet finder det godt-
gjort, at der ikke er miljø- eller sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde 
kortlægningen af det pågældende areal.  

Stk. 2. Regionsrådet skal give skriftlig underretning herom til ejere af ejen-
domme inden for det areal, der ikke længere er kortlagt, og til den pågældende 
kommune.  

§ 14. Regionsrådet skal lade oplysninger om kortlagte arealer indføre i matri-
kelregisteret og løbende opdatere registeret.  

Stk. 2. Forsvarsministeriet skal indføre de af Forsvarsministeriet kortlagte 
arealer på vidensniveau 1 i et tilsvarende register som nævnt i stk. 1 under For-
svarsministeriet og løbende opdatere registeret.  

Stk. 3. Et kortlagt areal skal udgå af registeret, når regionsrådet finder det 
godtgjort, at der ikke er miljø- eller sundhedsmæssigt grundlag for at oprethol-
de kortlægningen af det pågældende areal.  

Stk. 4. Miljøministeren kan efter forhandling med matrikelmyndighederne 
fastsætte nærmere regler om registrering af kortlægningen, herunder om opret-
telse og førelse af registeret, inddragelse af matrikelkort samt om udlevering af 
oplysninger fra registeret og om betaling herfor.  

§ 15. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om  
1) formen og indholdet af ansøgninger efter § 8, stk. 1 og 2, og samarbejdet 

mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter § 8 a,  
2) tilfælde, hvor tilladelse efter § 8, stk. 1 og 2, ikke er nødvendig, herunder 

ved mindre bygge- og anlægsarbejder,  
3) indholdet af lokale regler efter § 8, stk. 9, og § 9, stk. 3, og om offentliggø-

relse heraf,  
4) tidsfrister og procedurer for forureningskortlægningen og om regionsrådenes 

pligt til at underrette andre myndigheder,  
5) indholdet af og kriterier for kortlægningen af arealer samt om, at nærmere 

angivne forudsætninger skal lægges til grund for kortlægningen,  
6) indholdet af og tidsfrister, procedurer og kriterier for nuancering af kortlæg-

ningen efter § 12 a af en ejendom, der anvendes til bolig, og  
7) at oplysning om nuancering af kortlægningen efter § 12 a skal indføres i ma-

trikelregisteret.  
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§ 16. Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelser-
ne i dette kapitel kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  

Kapitel 3  

Den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats  

§ 17. Regionsrådet udfører undersøgelsesprojekter vedrørende jordforurening 
på kortlagte arealer og udarbejder forslag til projekter til afværgeforanstaltnin-
ger, herunder oprydninger, og udfører dem. Regionsrådet kan i særlige tilfælde 
udføre undersøgelsesprojekter og afværgeforanstaltninger på arealer med lette-
re forurenet jord, der anvendes til børneinstitutioner eller offentlige legeplad-
ser.  

Stk. 2. Regionsrådet indsamler erfaringer med gennemførelse af afværgefor-
anstaltninger, herunder oprydninger efter jord- og grundvandsforurening.  

Stk. 3. Miljøministeren forestår udvikling og afprøvning af ny teknologi in-
den for jordforureningsområdet.  

Stk. 4. Ministeren kan i forbindelse med den i stk. 3 nævnte opgave fastsætte 
regler om administrationen, afholde udgifter og yde tilskud til projekter vedrø-
rende afværgeforanstaltninger, herunder de af regionsrådet udførte foranstalt-
ninger, jf. stk. 1. Ministeren kan afholde udgifter, herunder yde tilskud, til ud-
viklingsprojekter, kriteriefastsættelse, risikovurdering, information og erfa-
ringsopsamling. Der kan ligeledes afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til 
udbud af projekter, administration, revision, evaluering og til forsikringer ved-
rørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med udførelsen af opgaven.  

Stk. 5. Udgifterne til fremme af den i stk. 3 nævnte teknologiudvikling afhol-
des inden for de beløbsrammer, der fastsættes på de årlige finanslove. Der kan 
inden for et finansår afgives tilsagn om udbetaling i det efterfølgende finansår.  

§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats, der re-
videres en gang om året. 2)  Regionsrådet inddrager offentligheden forud for 
udarbejdelse af den endelige oversigt.  

Stk. 2. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.  

§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal fo-
retages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Over-
sigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en øko-
nomisk oversigt.  

§ 20. Oversigtens prioritering kan fraviges, og der kan gennemføres projek-
ter, der ikke er anført på oversigten, hvis det skønnes nødvendigt.  

§ 21. Regionsrådet underretter ejeren og den, over for hvem der kan medde-
les påbud, jf. kapitel 5, før regionsrådet udfører undersøgelser eller iværksætter 
afværgeforanstaltninger.  

Stk. 2. Regionsrådet underretter vurderingsmyndighederne om oprydning el-
ler afværgeforanstaltninger, som regionsrådet har udført på en ejendom.  

Stk. 3. Regionsrådet skal efter afslutningen af den offentlige indsats af hensyn 
til arealanvendelsen vedrørende en boligejendom, der fortsat er 
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kortlagt, udfærdige en erklæring om, at forureningen er uden betydning for an-
vendelsen af grunden til den faktiske anvendelse til bolig, jf. dog § 9, stk. 1 og 
2. Oplysning herom indføres i matrikelregisteret, jf. § 14.  

§ 22. Regionsrådet kan til gennemførelse af projekter anført på oversigten, jf. 
§ 18, eller projekter, der skønnes nødvendige, jf. § 20, i særlige tilfælde indgå 
aftale om overtagelse af en ejendom, der er omfattet af projektet.  

Stk. 2. Regionsrådet kan til gennemførelse af projekter anført på oversigten til 
eje eller midlertidig brug ekspropriere rettigheder over fast ejendom.  

Stk. 3. Regionsrådet kan vederlagsfrit overdrage en ejendom, som regionsrå-
det har overtaget eller eksproprieret, til kommunalbestyrelsen.  

Stk. 4. Regionsrådet kan til fordel for en vandforsyning, der vil gennemføre 
projekter med henblik på at sikre nuværende eller fremtidig vandindvinding, til 
eje eller midlertidig brug ekspropriere rettigheder over fast ejendom. Dette 
gælder, uanset om de pågældende arealer indgår i oversigten, jf. § 18.  

Stk. 5. Ved gennemførelse af en ekspropriation efter stk. 2 eller 4 finder be-
stemmelserne i lov om offentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse, 
idet det dog er regionsrådet, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrel-
sen i henhold til lov om offentlige veje.  

§ 23. Miljøministeren kan fastsætte regler for regionsrådets udarbejdelse af 
den i § 18 nævnte oversigt, herunder hvilke kriterier og forudsætninger re-
gionsrådet skal lægge til grund for prioriteringen og gennemførelsen af den of-
fentlige indsats, samt om forudgående inddragelse af offentligheden, jf. § 18, 
stk. 1.  

§ 24. Miljøministeren nedsætter et råd, Depotrådet, som følger miljømyndig-
hedernes administration af loven.  

Stk. 2. Regionsrådet afgiver en årlig indberetning til det efter stk. 1 nedsatte 
råd om gennemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for 
det kommende år.  

Stk. 3. Rådet udarbejder en årlig redegørelse til ministeren på baggrund af re-
gionsrådenes indberetninger efter stk. 2. Rådet rådgiver ministeren i generelle 
spørgsmål om teknologiudvikling og i forbindelse med udfærdigelse af regler i 
medfør af loven.  

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om rådets sammensæt-
ning og virksomhed og om regionsrådenes indberetning efter stk. 2.  

§ 25. Regionsrådets afgørelser efter bestemmelserne i dette kapitel, bortset 
fra afgørelser om ekspropriation efter § 22, stk. 2 og 4, kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed.  

Kapitel 4  
Værditabsordning for boligejere m.v.  

§ 26. Værditabsordningen omfatter ejendomme, som blev anvendt til helårs-
beboelse den 18. november 1992, og som er forurenede før den 1. september 
1993, jf. dog stk. 3. Ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboel-
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se den 18. november 1992, er endvidere omfattet af værditabsordningen, hvis 
forureningen stammer fra en olietank som omhandlet af bestemmelsen i § 48, 
stk. 3, 1. pkt., og hvis forureningen er konstateret før den af miljøministeren i 
medfør af § 48, stk. 1, fastsatte dato, jf. dog stk. 3.  

Stk. 2. Ved forurenede ejendomme forstås i dette kapitel ejendomme, der er 
kortlagte på vidensniveau 2, jf. § 5, eller opfylder betingelserne herfor.  

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattes følgende ejendomme ikke af 
værditabsordningen:  
1) Industriejendomme og ejendomme, der er noteret som landbrugsejendomme 

i henhold til lov om landbrugsejendomme, samt ejendomme i landområder, 
der rummer skovbevoksede eller fredskovpligtige arealer i henhold til lov 
om skove.  

2) Etageejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, hvis mere end 50 
procent af etagearealet anvendes erhvervsmæssigt. Lofts- og kælderarealer 
samt garager, der ikke er indrettet til bolig- og erhvervsformål, indgår ikke 
i beregningen af etagearealet.  

3) Ejendomme i områder, der er udlagt til sommerhus- eller kolonihavebebyg-
gelse, medmindre ejendommen anvendes til helårsbeboelse, og lovligheden 
heraf ikke hviler på bestemmelser i § 40, stk. 2, og § 41 i lov om planlæg-
ning, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 med senere ændringer.  

4) Ejendomme, der ejes af det offentlige.  

§ 27. Værditabsordningen omfatter ejere, der  
1) har erhvervet en ejendom, jf. § 26, i forurenet tilstand og  
2) ved erhvervelsen hverken vidste eller burde vide, at ejendommen var forure-

net.  
Stk. 2. Følgende er omfattet af værditabsordningen, hvis den tidligere ejer op-

fyldte betingelserne i stk. 1:  
1) Ejere, der har erhvervet ejendommen ved arv, hensidden i uskiftet bo eller 

tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.  
2) Ejere, der har overtaget ejendommen ved skilsmisse eller separation eller ef-

ter i mindst to år at have haft fælles husstand med den tidligere ejer.  
3) Ejere, der har erhvervet ejendommen ved en frivillig handel med en pantha-

ver eller ved en panthavers mellemkomst som led i panthaverens 
tabsbegrænsende foranstaltning.  

Stk. 3. Ejere af ejendomme, der er blevet udstykket i ejerlejligheder, er omfat-
tet af værditabsordningen uanset bestemmelserne i stk. 1, såfremt betingelserne 
i stk. 1 var opfyldt ved udstykningen i ejerlejligheder.  

§ 28. Regionsrådet rydder op på ejendomme, der omfattes af værditabsord-
ningen, når ejeren anmoder om det, jf. dog § 34. Det er en betingelse, at ejen-
dommen ved ejerens anmodning om oprydning fortsat anvendes til helårsbebo-
else, og at forureningen har en skadelig virkning på mennesker eller miljø eller 
indebærer en fare herfor i forhold til den faktiske boliganvendelse på ejen-
dommen .  

Stk. 2. Foranstaltninger, som kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om 
efter § 9, stk. 2, dækkes ikke af værditabsordningen.  
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Stk. 3. Oprydninger gennemføres i det omfang, der er afsat bevilling hertil på 
de årlige finanslove.  

Stk. 4. Regionsrådenes udgifter i medfør af bestemmelser i dette kapitel af-
holdes inden for den beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Der 
kan inden for et finansår afgives tilsagn til udbetaling i det efterfølgende fi-
nansår.  

Stk. 5. Materiel, der anskaffes som et nødvendigt led i gennemførelsen af en 
oprydning, overgår efter brug vederlagsfrit til regionsrådets videre anvendelse, 
afhændelse eller bortskaffelse. Udgifter eller indtægter i den forbindelse tillæg-
ges regionsrådet.  

Stk. 6. Regionsrådet kan afholde udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt 
erstatningsansvar i forbindelse med oprydninger.  

§ 29. Anmodning om oprydning i henhold til værditabsordningen sendes til 
regionsrådet.  

Stk. 2. Retten til oprydning i henhold til værditabsordningen kan overdrages 
til senere erhververe af ejendommen, såfremt ansøgning om oprydning er ind-
givet inden overdragelsen.  

Stk. 3. Det påhviler ejeren for egen regning at dokumentere, at en ejendom, 
som ikke er kortlagt på vidensniveau 2, er forurenet i tilsvarende grad. Re-
gionsrådet kan stille krav til dokumentationsmaterialet svarende til kravet for 
kortlægning på vidensniveau 2, jf. § 5.  

Stk. 4. Regionsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt ejendommen er omfattet 
af værditabsordningen. Regionsrådet underretter kommunalbestyrelsen om af-
gørelsen.  

§ 30. Regionsrådet træffer afgørelse om, i hvilket omfang der skal ryddes op i 
henhold til værditabsordningen. Oprydningen svarer til en oprydning i medfør 
af kapitel 3. Hvis en offentligt bekostet oprydning i henhold til værditabsord-
ningen kan iværksættes, meddeler regionsrådet tilsagn til ejeren, herunder om 
hvornår oprydningen kan forventes påbegyndt.  

Stk. 2. Når et tilsagn om oprydning er meddelt i henhold til stk. 1, indtræder 
regionsrådet i de krav, som ejeren måtte have over for forureneren eller tidlige-
re ejere i anledning af forureningen i det omfang, ejerens krav mod forureneren 
eller tidligere ejere reduceres som følge af oprydningen.  

Stk. 3. Tidligst ni måneder inden oprydningen påbegyndes, sender regionsrå-
det en anmodning om indbetaling af egenbetaling, jf. § 31 og § 32. Regionsrå-
det kan stille krav om, at egenbetalingen anvises fra en konto i et pengeinstitut. 
Betalingsfristen fastsættes til ikke under tre måneder. Hvis ejeren ikke betaler 
inden for fristen, bortfalder ejerens ret til oprydning i henhold til værditabsord-
ningen. Regionsrådet kan under særlige omstændigheder se bort fra mindre 
overskridelser af fristen.  

Stk. 4. Påbegyndes oprydningen i henhold til værditabsordningen ikke senest 
på det meddelte tidspunkt, forrentes den indbetalte egenbetaling med en årlig 
rente, der svarer til Nationalbankens diskonto den 1. januar det år, hvor egen-
betalingen blev indbetalt, med et tillæg på fem procent. De tilskrevne renter 
udbetales, når oprydningen påbegyndes, eller hvis ejeren trækker begæring om 
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oprydning tilbage. Trækkes begæringen tilbage, fordi oprydningen ikke er på-
begyndt rettidigt, frigives egenbetalingen, og ejeren kan ikke på ny begære op-
rydning på ejendommen, medmindre regionsrådet under særlige omstændighe-
der træffer afgørelse om andet.  

Stk. 5. Hvis ejeren i andre tilfælde end nævnt i stk. 4 trækker sin begæring 
tilbage efter indbetaling af egenbetaling, træffer regionsrådet afgørelse om, 
hvorvidt oprydningen alligevel skal gennemføres. Hvis regionsrådet beslutter, 
at oprydningen ikke skal gennemføres, frigives egenbetalingen. Har regionsrå-
det afholdt udgifter, kan regionsrådet dog træffe afgørelse om, at egenbetalin-
gen ikke tilbagebetales helt. Ved tilbagebetalingen tillægges beløbet ikke ren-
ter.  

Stk. 6. Skønnes en oprydning i henhold til værditabsordningen upåkrævet, el-
ler findes der efter en værditabsoprydning fortsat en forurening på ejendom-
men, udsteder regionsrådet en erklæring om, at forureningen er uden betydning 
for anvendelsen af grunden til den faktiske anvendelse til helårsbolig, jf. dog 
§ 9, stk. 1 og 2. Oplysning herom indføres i matrikelregisteret, jf. § 14.  

Stk. 7. Efterlades der efter en oprydning i henhold til værditabsordningen for-
urening, jf. stk. 6, under bestående bygninger til helårsbolig eller dertil hørende 
ledningsanlæg, træffer regionsrådet afgørelse om, hvorvidt ejendommen fortsat 
skal være omfattet af et tilsagn om oprydning i henhold til værditabsordningen.  

Stk. 8. Regionsrådet underretter ejeren om den foretagne oprydning.  

§ 31. Egenbetalingen udgør 40.000 kr. i grundbeløb pr. ejendom, dog mindst 
7.000 kr. pr. lejlighed.  

Stk. 2. Egenbetalingen nedsættes for hvert hele år, der går fra det tidspunkt, 
hvor en forurening er kortlagt på vidensniveau 2, eller hvor ejeren dokumente-
rer, jf. § 29, stk. 3, at ejendommen er forurenet i tilsvarende grad, til egenbeta-
lingen indbetales. For ejendomme, der før den 1. september 1993 var konstate-
ret forurenede, regnes nedsættelsen dog i forhold til denne dato.  

Stk. 3. Den årlige nedsættelse, jf. stk. 2, udgør 2.500 kr. i grundbeløb, dog 
5.000 kr. for ejendomme med 12 eller flere lejligheder. Egenbetalingen nedsæt-
tes maksimalt til 15.000 kr. henholdsvis 30.000 kr. i grundbeløb.  

§ 32. Har ejeren afholdt udgifter til nødvendige undersøgelser, jf. § 29, stk. 3, 
nedsættes egenbetalingen tilsvarende. Overstiger udgifterne til undersøgelser 
egenbetalingen, refunderes det overskydende beløb ikke.  

§ 33. Regionsrådet yder efter anmodning lån til egenbetalingen til ejere, som 
på det tidspunkt, hvor anmodning om oprydning efter værditabsordningen ind-
sendes,  
1) er fyldt 65 år, 3)  
2) får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, 

forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller lov om delpen-
sion eller  

3) modtager efterløn.  
Stk. 2. Anmodning om lån indsendes til regionsrådet sammen med anmod-

ning om oprydning. Tilsagn om lån meddeles af regionsrådet samtidig med et 
eventuelt tilsagn om oprydning.  
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Stk. 3. Lånene anvendes umiddelbart til betaling af egenbetalingen og admi-
nistreres af Finansstyrelsen. Lånene ydes i øvrigt med de nødvendige tilpasnin-
ger på de vilkår om sikkerhed, forrentning, forfald m.v., som er fastsat i lov om 
lån til betaling af ejendomsskatter. Der kan dog ses bort fra, om lånet kan ligge 
inden for ejendommens vurdering før oprydningen.  

Stk. 4. Regionsrådet kan i særlige tilfælde efter anmodning stille garanti for 
ejerens lån i sædvanlige realkreditinstitutioner til egenbetalingen.  

Stk. 5. Anmodningen om garanti indsendes til regionsrådet sammen med an-
modning om oprydning. Tilsagn om garanti meddeles af regionsrådet samtidig 
med et eventuelt tilsagn om oprydning.  

§ 34. Regionsrådet kan i særlige tilfælde fremsætte tilbud om overtagelse af 
en ejendom, jf. § 75. Bestemmelserne i § 31 og § 32 om egenbetaling finder til-
svarende anvendelse.  

Stk. 2. Hvis ejeren ikke inden en nærmere fastsat frist på ikke under tre må-
neder accepterer, at ejendommen overtages i henhold til stk. 1, eller ikke inden 
for en nærmere frist, der fastsættes til ikke under tre måneder, indbetaler egen-
betalingen, bortfalder ejerens rettigheder i henhold til værditabsordningen.  

Stk. 3. En overtagelse sker til eje for regionsrådet. Regionsrådet kan veder-
lagsfrit overdrage en ejendom, som regionsrådet har overtaget, til kommunal-
bestyrelsen.  

§ 35. Hvis egenbetalingen overstiger de samlede udgifter til undersøgelser og 
oprydning i henhold til værditabsordningen, tilbagebetales det overskydende 
beløb, når oprydningen er gennemført.  

Stk. 2. Såfremt en ejendom, der er kortlagt på vidensniveau 2 og indført i re-
gisteret, jf. § 14, efter gennemført oprydning, jf. § 28, fortsat er forurenet i et 
sådant omfang, at den ikke kan udgå af registeret, tilbagebetales egenbetalin-
gen. Tilsvarende tilbagebetales egenbetalingen, hvis ejendommen efter en op-
rydning fortsat er forurenet i et sådant omfang, at den bliver kortlagt på vi-
densniveau 2 og indføres i registeret som sådan. Regionsrådet kan i særlige til-
fælde under et længerevarende oprydningsprojekt træffe afgørelse om, at egen-
betalingen tilbagebetales før projektets afslutning, såfremt ejendommen efter 
projektets afslutning forventes fortsat forurenet i et sådant omfang, at den ikke 
kan udgå af registeret, eller at den vil blive indført i registeret som kortlagt på 
vidensniveau 2.  

Stk. 3. Tilbagebetalingen sker til den til enhver tid værende ejer af den ejen-
dom, som egenbetalingen vedrører. Tilbagebetalingen kan ske til en konto i et 
pengeinstitut. Ved tilbagebetaling tillægges egenbetalingen en årlig rente for 
perioden, fra egenbetalingen blev indbetalt, til tilbagebetaling sker, svarende til 
Nationalbankens diskonto den 1. januar det år, hvor egenbetalingen blev indbe-
talt, med et tillæg på fem procent.  

Stk. 4. For ejere, der er bevilget lån, eller for hvem der er stillet garanti i hen-
hold til § 33, anvendes tilbagebetalingen dog direkte til indfrielse af det bevil-
gede lån eller det lån, for hvilket der er stillet garanti. Beløbet tillægges renter 
svarende til de påløbne renter på lånet.  
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§ 36. Miljøministeren kan som en del af værditabsordningen afholde udgifter, 
herunder yde tilskud, til information, administration, revision, evaluering og til 
resultatformidling m.v.  

§ 37. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om Miljøstyrelsens, re-
gionsrådenes, kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommunes og Øko-
nomistyrelsens behandling af sager efter værditabsordningen, herunder om  
1) afgivelse af tilsagn om lån eller garanti for lån,  
2) hvilke oplysninger og hvilken dokumentation ejeren skal fremsende med 

anmodningen, samt om hvilken form anmodningen skal have,  
3) undersøgelser, oprydning og vurdering af sagerne,  
4) regionsrådenes underretning til miljøministeren om sager efter værditabs-

ordningen og  
5) erhvervelse og salg af materiel og fast ejendom efter værditabsordningen.  

§ 38. Regionsrådets afgørelser efter dette kapitel kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed.  

Kapitel 5  
Påbud til forurenere m.v.  

§ 39. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om påbud efter dette kapitel 
vedrørende forureninger, der stammer fra ejendomme eller anlæg i kommunen, 
uanset om påbudsadressaten har bopæl eller rettigheder over ejendomme eller 
anlæg i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.  

Stk. 2. Miljøministeren træffer afgørelse om påbud vedrørende forureninger, 
der stammer fra virksomheder, som ministeren efter lov om miljøbeskyttelse 
fører tilsyn med eller førte tilsyn med på tidspunktet for virksomhedens ophør.  

Stk. 3. Regionsrådet træffer afgørelse om forureninger i råstofgrave og tidli-
gere råstofgrave, uanset om påbudsadressaten har bopæl på eller rettigheder 
over ejendomme eller anlæg i regionen.  

Oplysninger, udførelse af undersøgelser m.v.  

§ 40. Miljømyndigheden, jf. § 39, kan påbyde en forurener, jf. § 41, stk. 3, nr. 
1, 1. pkt., og nr. 2, at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen 
af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel for-
urening. Forureneren kan herunder påbydes at  
1) foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lignende med 

henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden 
forurening samt forureningens art og omfang og  

2) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges.  
Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er 

sket, dog ikke hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller 
anlæg er ophørt før den 1. januar 1992. Påbud efter stk. 1 kan endvidere med-
deles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog § 41, stk. 3, nr. 2.  

Oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger  
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Forureninger, der sker den  
1. januar 2001 eller senere  

§ 41. For forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere, kan miljø-
myndigheden, jf. § 39, meddele forureneren påbud om at fjerne en konstateret 
forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende af-
hjælpende foranstaltninger.  

Stk. 2. Påbud kan meddeles, uanset hvordan forureningen er sket, jf. dog 
stk. 3, nr. 2. Påbud kan ikke meddeles, hvor forureningen er opstået på grund af 
krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Påbud kan hel-
ler ikke meddeles, hvor forureningen er opstået på grund af brand eller hær-
værk, som ikke skyldes forurenerens uforsvarlige adfærd eller en adfærd, hvor-
efter forureneren er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgiv-
ning.  

Stk. 3. Som forurener anses:  
1) Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virk-

somhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hid-
rører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende 
driftsperiode.  

2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes ufor-
svarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler 
ifølge anden lovgivning.  

Stk. 4. Påbud kan ikke meddeles, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophø-
ret af den produktionsmetode eller anvendelsen af det anlæg, der forårsagede 
eller kunne forårsage forureningen.  

Stk. 5. For anlæg for deponering af affald skal de 30 år i stk. 4 regnes fra op-
høret af anlæggets efterbehandlingsperiode.  

§ 42. Hvis en forurening, der er sket før den 1. januar 2001, fortsætter efter 
denne dato, finder bestemmelserne i § 41 og § 43 kun anvendelse, såfremt mil-
jømyndigheden godtgør, at den væsentligste del af forureningen er sket efter 
den 1. januar 2001.  

Fælles bestemmelser  

§ 43. Hvis en forurening kan henføres til flere forurenere, kan påbud som 
omhandlet i § 40 og § 41 meddeles dem alle. Påbuddet til den enkelte forurener 
fastsættes under hensyn til den andel af den samlede forurening, som miljø-
myndigheden vurderer stammer fra den pågældende. Hvis det ikke er muligt at 
vurdere flere forureneres respektive andele af forureningen, skal miljømyndig-
heden i påbuddene lægge til grund, at ligelige andele af forureningen, herunder 
den forurening der ikke med vished kan henføres til én eller flere forurenere, 
henføres til disse forurenere.  

Stk. 2. Der kan dog ikke meddeles påbud til en forurener, hvis det må anta-
ges, at kun en ubetydelig andel af forureningen kan henføres til denne forure-
ner.  

Stk. 3. Hvis forurenere, der er meddelt påbud efter stk. 1, ikke kan blive enige 
om sammen at efterkomme påbuddene, kan et nyt påbud om foreta-



 
Bilag side 36

gelse af undersøgelser eller oprydninger af den samlede forurening meddeles til 
den forurener, som må antages at have bidraget med den største andel af foru-
reningen. Hvis miljømyndigheden efter stk. 1 har lagt til grund, at forureningen 
i ligelige andele stammer fra forurenerne, kan påbud meddeles til den forure-
ner, der har rådighed over ejendommen. Hvis ingen forurenere har rådighed 
over ejendommen, kan påbud rettes mod den forurener, der sidst havde rådig-
hed over ejendommen.  

Stk. 4. Den, der er forpligtet til at gennemføre påbud efter stk. 3, kan kræve 
udgifterne dækket af de øvrige forurenere, i det omfang omkostningerne til ef-
terkommelse af påbuddet kan henføres til deres andel af forureningen, og de 
øvrige forurenere var eller kunne være adressat for et påbud.  

§ 44. Påbud efter § 40 og § 41 kan meddeles, uanset om forureneren har rå-
dighed over den forurenede ejendom. For forureninger, der er sket før den 1. 
januar 2000, kan påbud efter § 40 dog kun meddeles, hvis forureneren den 10. 
februar 1999 eller senere havde rådighed over den forurenede ejendom. I på-
buddet skal der fastsættes pligt til reetableringer af den forurenede ejendom.  

Stk. 2. Hvis forureneren ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan 
miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, 
om at tåle, at undersøgelser, oprydning eller andre foranstaltninger gennemfø-
res ved forurenerens foranstaltning.  

Stk. 3. Påbud efter stk. 2 er bindende over for den, der til enhver tid har rå-
dighed over den forurenede ejendom.  

§ 45. Påbud efter § 40 og § 41, der vedrører en virksomhed i drift, er binden-
de over for senere driftsherrer, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for 
erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt. Det samme gælder 
påbud, der er forvarslet.  

Stk. 2. Er der på tidspunktet for erhvervelsen af virksomheden meddelt eller 
forvarslet påbud om undersøgelser m.v. efter § 40 til en virksomhed i drift, kan 
påbud om yderligere foranstaltninger vedrørende den samme forurening med-
deles en senere driftsherre, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for er-
hvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller forvarslet.  

Stk. 3. Påbud efter § 40 og § 41 til en virksomhed i drift er bindende over for 
senere erhververe af den forurenede ejendom, såfremt  
1) påbuddet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efter-

kommet, uanset at efterkommelsen er blevet indskærpet, og forholdet er 
blevet politianmeldt,  

2) erhververen på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide, at påbud var 
meddelt eller forvarslet, og  

3) erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efter-
komme påbuddet.  

§ 46. Miljømyndigheden lader oplysninger om påbud, der er meddelt efter 
dette kapitel eller forvarslet, tinglyse på ejendommen for påbudsadressatens 
regning, jf. dog stk. 2. Oplysninger om påbud udstedt efter § 44, stk. 2, og for-
varsel herom skal dog ikke tinglyses.  
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Stk. 2. Såfremt et påbud, der er forvarslet, ikke meddeles endeligt, skal mil-
jømyndigheden dække påbudsadressatens tinglysningsudgift.  

Stk. 3. Miljømyndigheden lader tinglysningen af påbud aflyse, når påbuddet 
er efterkommet.  

§ 47. Der kan ikke meddeles påbud efter dette kapitel vedrørende offentligt 
drevne lossepladser m.v., der er taget i brug før den 1. oktober 1974, og som 
ikke længere var i drift den 1. september 1990.  

Ejere af olietanke med et rumindhold  
under 6000 liter til boligopvarmning  

og forsikringspligt  

§ 48. For olieforureninger, der konstateres efter en af miljøministeren nærme-
re fastsat dato, kan miljømyndigheden, jf. § 39, uanset hvordan forureningen er 
sket, meddele ejere af olietanke, jf. stk. 3, påbud om afgivelse af oplysninger 
og udførelse af undersøgelser som omhandlet i § 40, stk. 1, og om at fjerne den 
konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage til-
svarende afhjælpende foranstaltninger.  

Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis forureningen er opstået på 
grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Er be-
tingelserne for at udstede påbud efter stk. 1 opfyldt, men forholdet omfattet af 
§ 49, stk. 2, kan der kun udstedes påbud efter stk. 1, hvis forureningen er sket 
efter lovens ikrafttræden.  

Stk. 3. Påbud efter stk. 1 kan meddeles ejere af olietanke med et rumindhold 
under 6000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie 
fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, hvis anlægget har været 
brugt efter den af miljøministeren fastsatte dato, jf. stk. 1, og har været eller 
kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Hvis 
forureningen konstateres inden for 12 måneder efter den af miljøministeren 
fastsatte dato, jf. stk. 1, kan påbud efter stk. 1 tillige meddeles, hvis anlægget 
har været i brug inden for 12 måneder før konstateringen af forureningen.  

Stk. 4. Påbud kan meddeles, uanset om ejeren af olietanken har rådighed over 
den forurenede ejendom. I påbuddet skal der fastsættes pligt til reetableringer 
af den forurenede ejendom.  

Stk. 5. Hvis ejeren af olietanken ikke har rådighed over den forurenede ejen-
dom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over 
ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydningen eller andre foranstalt-
ninger gennemføres. Dette påbud er bindende over for den, der til enhver tid 
har rådighed over den forurenede ejendom.  

Stk. 6. For olieforureninger, der ikke er omfattet af stk. 1, jf. stk. 2, finder de 
øvrige bestemmelser i lovgivningen om forurenet jord anvendelse.  

Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke påbud der 
kan tinglyses på ejendommen.  

§ 49. Ejere af olietanke, der kan meddeles påbud efter § 48, stk. 1, jf. § 48, 
stk. 3, skal være omfattet af en forsikring, der dækker udgifterne, jf. dog stk. 2, 
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til miljømyndighedernes krav om undersøgelser og oprydning efter bestemmel-
sen i § 48.  

Stk. 2. Forsikringspligten omfatter ikke dækning af udgifter, hvor forurenin-
gen  
1) er forårsaget forsætligt af tankejeren,  
2) stammer fra installationer, som tankejeren vidste eller burde vide ikke op-

fylder offentlige forskrifter herom indeholdt i bekendtgørelse om indret-
ning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, eller  

3) skyldes, at leveringen af olie i tankejerens ejertid ikke er sket efter offentlige 
forskrifter herom, indeholdt i bekendtgørelse om vejtransport af farligt 
gods.  

Stk. 3. Pligten til at være dækket af en forsikring ophører seks måneder efter, 
at tanken er taget ud af brug og sløjfet forskriftsmæssigt.  

Stk. 4. Forsikringen skal være dækkende senest fra den af miljøministeren 
fastsatte dato, jf. § 48, stk. 1.  

Stk. 5. Forsikringen skal dække udgifter som nævnt i stk. 1. Viser udgiften til 
opfyldelse af et påbud, jf. § 48, stk. 1, sig at ville overstige to millioner kr., skal 
forsikringsselskabet rette henvendelse til miljømyndigheden, for at denne kan 
godkende den del af projektet, der overstiger to millioner kr. Udgifter, der 
overstiger to millioner kr., skal betales af miljømyndigheden. Miljømyndighe-
den skal forlods på forlangende stille garanti herfor.  

Stk. 6. Staten, regioner og kommuner er undtaget fra forsikringspligten.  
Stk. 7. Et forsikringsselskab kan ikke bringe forsikringen til ophør på grund 

af manglende betaling af præmie uden dokumentation for, at anden forsikring 
er tegnet.  

Stk. 8. Forsikringsselskabet har udpantningsret for præmier med påløbne ren-
ter og andre omkostninger. Selskabet har endvidere panteret for ydelser i den 
forsikrede ejendom efter ejendomsskat til stat og kommune i et år fra forfalds-
tid.  

Stk. 9. Miljøministeren kan efter forhandling med udbydere af olietanksfor-
sikringer fastsætte nærmere regler for indholdet af forsikringen.  

Kapitel 6  

Bortskaffelse og anvendelse af jord  

§ 50. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og 
enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning 
til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.  

Stk. 2. Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejen-
dom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej 
, samt fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a, 
skal af vedkommende anmeldes til kommunalbestyrelsen . Der skal ligeledes 
ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen ved flytning af jord fra et godkendt 
modtageanlæg for jord.  

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om anmeldeordningen efter stk. 2, 
herunder om  
1) opgavefordelingen mellem myndighederne,  
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2) krav til anmeldelsens indhold og form,  
3) krav til anmelderen og modtageren af jorden om prøvetagning og analyse af 

den af anmeldelsen omfattede jord,  
4) at der på bestemte typer af arealer eller i områder, som fastlægges af kom-

munalbestyrelsen, ikke skal udtages analyse af jorden,  
5) at den, der udfører mange jordflytninger fra arealer med ensartet forurening, 

og den, der flytter jord fra et godkendt modtageanlæg for jord, kan anmel-
de jordflytningerne samlet for en given periode,  

6) at små jordmængder fra bestemte typer af arealer eller fra områder, som fast-
lægges af kommunalbestyrelsen, er undtaget fra kravet om anmeldelse,  

7) at der kan ske anmeldelse, samtidig med eller efter at jorden flyttes, herun-
der at anmeldelse kan ske samtidig med aflevering af jorden til et godkendt 
modtageanlæg for jord, samt betingelserne herfor,  

8) at fristen på fire uger efter stk. 5 og 6 under nærmere fastlagte betingelser 
begrænses,  

9) en følgeseddelordning og krav til anmelderen og modtageren om dokumen-
tation for jordens håndtering, herunder dokumentation for at genanvendel-
se er sket i overensstemmelse med gældende regler, og  

10) særlige regler for anmeldelse af jord fra arealer, der anvendes til offentlig 
vej, og til privat vej, hvor der måtte være pligt til anmeldelse, og fra et 
godkendt modtageanlæg for jord.  

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen un-
der inddragelse af offentligheden skal fastsætte regulativer om anmeldeordnin-
gen efter stk. 2. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes offent-
ligheden inddrages i forbindelse med udarbejdelse af regulativerne, regulati-
vernes offentliggørelse og ikrafttræden.  

Stk. 5. Opgravning og håndtering af jord, der udføres i overensstemmelse 
med regler udstedt i medfør af stk. 3 og § 51 samt regulativer, jf. stk. 4, må 
iværksættes fire uger efter anmeldelsen, jf. dog stk. 6.  

Stk. 6. Hvis opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte 
regler, eller hvis kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, ønsker at 
modsætte sig jordens genanvendelse eller at stille vilkår herfor, jf. § 51, giver 
kommunalbestyrelsen anmelderen meddelelse herom inden fire uger efter an-
meldelsen. Anmelderen kan i sådanne tilfælde ikke iværksætte opgravningen 
og håndteringen.  

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 6 om, at opgravning og 
håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte regler og afgørelser efter regler 
udstedt i medfør af stk. 3 eller 4, kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed.  

§ 50 a. 4)  
Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse, offentliggørelse, 

omfang og indhold af regulativer, herunder regler om undtagelse eller inddra-
gelse af visse typer af områder, jf. stk. 2 og 3, samt regler om principper for af-
grænsningen af større sammenhængende områder.  

§ 51. Miljøministeren kan fastsætte regler om genanvendelse af jord til be-
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stemte formål, herunder regler om kriterier og grænseværdier, om anmeldelse 
og om, at kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, i særlige tilfælde 
kan modsætte sig genanvendelsen eller stille vilkår herom.  

§ 52. Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidli-
gere råstofgrave er forbudt.  

Stk. 2. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet, såfremt  
1) råstofindvinderen eller ejeren dokumenterer, at der inden den 19. december 

1996 forelå kontraktmæssige forpligtelser vedrørende tilførsel af jord til 
ejendommen,  

2) råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige økonomiske tab til følge af-
skæres fra en udnyttelse af ejendommen, som de efter hidtil gældende reg-
ler har haft særlig grund til at påregne, eller  

3) der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grund-
vand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og an-
dre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.  

Stk. 3. Dispensation efter stk. 2 fra forbuddet mod deponering af uforurenet 
jord kan indeholde vilkår, herunder om håndtering af jorden eller om dokumen-
tation for, at der er tale om uforurenet jord.  

Stk. 4. Dispensation efter stk. 2 fra forbuddet mod deponering af forurenet 
jord kan indeholde vilkår, herunder om håndtering af jorden eller om opfyldel-
se af eventuelle dokumentationskrav. Yderligere forudsætter meddelelse af di-
spensation, at kommunalbestyrelsen i medfør af § 19 i lov om miljøbeskyttelse 
eller godkendelsesmyndigheden efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse fastsætter 
vilkår for jorddeponeringen. Såfremt amtsrådet ved lovens ikrafttræden har gi-
vet tilladelse til jorddeponering i råstofgrave i medfør af § 19 eller § 33 i lov 
om miljøbeskyttelse, gælder denne tilladelse fortsat.  

§ 53. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol med depone-
ring af jord i råstofgrave, herunder at den, der modtager jord, for egen regning 
skal foretage prøveudtagning, analyser og målinger af jorden.  

Kapitel 7  
Administrative bestemmelser  

Afgørelser  

§ 54. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, 
der kan påklages, meddeles tillige klageberettigede personer og myndigheder, 
jf. § 82, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behand-
ling.  

Stk. 2. Underretning til de personer, der er nævnt i § 82, stk. 1, nr. 2, kan ske 
ved offentlig annoncering.  

Stk. 3. Påbud kan meddeles mundtligt, når der er fare for sundheden, eller 
øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig miljøskade. En 
mundtlig afgørelse skal snarest bekræftes skriftligt.  
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§ 55. Påbud skal indeholde en frist for afgørelsens efterkommelse. Når der 
foreligger særlige forhold, kan der dog træffes afgørelse om, at påbud skal ef-
terkommes straks.  

§ 56. Når særlige grunde taler for det, kan miljømyndigheden træffe afgørelse 
om, at klager over påbud ikke skal have opsættende virkning.  

Adgang til ejendom  

§ 57. Miljømyndighederne har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid 
mod behørig legitimation uden retskendelse, jf. dog stk. 2, adgang til offentlige 
og private ejendomme og lokaliteter samt transportmidler for at føre tilsyn efter 
§ 65, § 66 og § 66 a samt efter tilsvarende regler udstedt i medfør af loven og 
for at foretage foranstaltninger efter kapitel 2-4, § 68, stk. 1, 2 og 4, § 73 a og 
§ 73 b. Miljømyndighederne har herunder adgang til at fotografere, kopiere el-
ler medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvitte-
ring for medtagne genstande skal udleveres. Tilsvarende gælder de personer, 
der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, Sundhedsstyrelsen samt perso-
ner, der er meddelt adgang efter § 58, stk. 1.  

Stk. 2. Adgang efter stk. 1 kræver retskendelse, hvor adgangen sker med hen-
blik på at lade påbudte foranstaltninger udføre, jf. § 68, stk. 1. Der kræves dog 
ikke retskendelse, hvis  
1) der foreligger en situation som beskrevet i § 68, stk. 2, eller  
2) adgangen til at gennemføre undersøgelsespåbud eller oprydningspåbud er 

påkrævet for at forebygge, at den i § 68, stk. 2, nævnte situation opstår.  
Stk. 3. Politiet yder myndighederne og personer, der af disse er bemyndiget 

hertil, bistand ved udøvelse af beføjelserne efter stk. 1 og 2. Miljøministeren 
kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.  

§ 58. Regionsrådet kan træffe afgørelse om, at undersøgelser eller oprydnin-
ger kan udføres på en bestemt ejendom af andre end myndighederne efter den-
ne lov. Regionsrådet skal pålægge vedkommende en pligt til reetablering af 
den forurenede ejendom. Regionsrådet kan meddele påbud til den, der har rå-
dighed over ejendommen, om at tåle, at sådanne arbejder gennemføres.  

Stk. 2. Påbud efter stk. 1 er bindende over for den til enhver tid værende ejer 
eller bruger.  

Stk. 3. Regionsrådet lader oplysninger om påbud, der er meddelt efter stk. 1 
eller forvarslet, tinglyse på ejendommen. Regionsrådet lader tinglysningen af 
de nævnte oplysninger aflyse, når foranstaltningerne på ejendommen er gen-
nemført. Udgifter til tinglysning og aflysning afholdes af den, der efter afgørel-
se truffet i henhold til stk. 1 udfører undersøgelser eller oprydninger på ejen-
dommen.  

Bemyndigelser m.v.  

§ 59. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig 
myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige 
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myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.  
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgø-

relser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørel-
serne ikke kan påklages.  

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjel-
ser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende 
minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.  

§ 60. (Ophævet)  

§ 61. Miljøministeren kan pålægge regionsrådene eller kommunalbestyrel-
serne at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende jordforurening op 
til behandling og afgørelse.  

Stk. 2. Miljøministeren kan i særlige tilfælde pålægge et regionsråd at gen-
nemføre undersøgelses- og afværgeforanstaltninger på arealer, der er kortlagt 
eller kunne have været kortlagt, jf. § 5.  

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere pålægge regionsråd og kommunalbe-
styrelser at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der regu-
leres efter denne lov inden for den enkelte kommunes eller den enkelte regions 
område. Oplysningerne kan forlanges afgivet i en bestemt form.  

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, at regionsrådene og 
kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres kortlægnings- 
og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser. 
Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at indberetningerne skal ske i en 
bestemt form.  

§ 62. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis miljøministeren som tilsynsmyn-
dighed, skal efter anmodning give regionsrådet alle oplysninger, der er af be-
tydning for bedømmelsen af forhold, der reguleres efter denne lov inden for 
den enkelte kommunes område.  

§ 63. Godkendelse, tilladelse, planudarbejdelse og dispensation i henhold til 
lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om råstoffer, lov om miljø-
beskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om skove er 
ufornøden i forbindelse med udførelse af undersøgelser og afværgeforanstalt-
ninger efter kapitel 3 og 4. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende love el-
ler bestemmelser heri gennemfører eller er led i gennemførelsen her i landet af 
De Europæiske Fællesskabers direktiver eller forordninger. Ligeledes finder 
bestemmelserne i lov om miljøbeskyttelse fortsat anvendelse på håndtering af 
jord.  

Stk. 2. Hvis et projekt til afværgeforanstaltninger indebærer, at oppumpet 
forurenet grundvand skal udledes i vandløb, søer eller havet, skal regionsrådet 
offentliggøre et projektforslag, således at der gives offentligheden adgang til at 
afgive indsigelser mod forslaget inden for en frist af fire uger.  

Stk. 3. Regionsrådets endelige afgørelse, jf. stk. 2, kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed.  
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§ 64. I Bornholms Regionskommune udøver kommunalbestyrelsen de opga-
ver, som loven henlægger til regionsrådet, eller som henlægges til regionsrådet 
i henhold til regler udstedt efter loven.  

Kapitel 8  
Tilsyn og håndhævelse  

§ 65. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med,  
1) at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes,  
2) at påbud meddelt af kommunalbestyrelsen efterkommes, og  
3) at vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilladelser og di-

spensationer, herunder i medfør af generelle regler, overholdes.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen videresender sager om manglende efterkom-

melse af påbud meddelt af regionsrådet til regionsrådet. Kommunalbestyrelsen 
videresender sager om manglende efterkommelse af påbud meddelt af miljø-
ministeren til miljøministeren.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal underrette det stedlige arbejdstilsyn, hvis 
kommunalbestyrelsen konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, 
der antages at skyldes jordforurening.  

§ 66. Regionsrådet fører tilsyn med og overvåger udviklingen i forurenings-
tilstanden i jorden. Regionsrådet fører tillige tilsyn med deponeringer i råstof-
grave og tidligere råstofgrave samt med arealer omfattet af § 8, stk. 6.  

Stk. 2. Regionsrådet forestår opsporing af forureningskilder i samarbejde med 
kommunalbestyrelsen, når der er konstateret en forurening af grundvandet.  

Stk. 3. Regionsrådet påser, at påbud meddelt af regionsrådet, jf. § 39, stk. 3, 
efterkommes.  

Stk. 4. Regionsrådet skal underrette den stedlige byggemyndighed, hvis re-
gionsrådet konstaterer indeklimaproblemer på en boligejendom som følge af 
jordforurening.  

Stk. 5. Regionsrådet skal underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, 
hvis regionsrådet konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der 
antages at skyldes jordforurening.  

Stk. 6. Regionsrådet skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en 
forurening er konstateret.  

§ 66 a. Miljøministeren fører tilsyn med, at påbud meddelt af miljøministe-
ren, jf. § 39, stk. 2, efterkommes.  

Stk. 2. Ministeren skal underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, hvis 
ministeren konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages 
at skyldes jordforurening.  

Stk. 3. Ministeren skal underrette den stedlige byggemyndighed, hvis ministe-
ren konstaterer indeklimaproblemer på en boligejendom som følge af jordforu-
rening.  

Stk. 4. Ministeren skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en for-
urening er konstateret.  



 
Bilag side 44

§ 67. Tilsynsmyndigheden, jf. § 65, § 66 og § 66 a, skal foranledige et ulov-
ligt forhold lovliggjort, medmindre det har underordnet betydning.  

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser 
for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.  

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed.  

§ 68. Tilsynsmyndigheden, jf. § 65, § 66 og § 66 a, kan på påbudsadressatens 
regning lade påbudte foranstaltninger udføre, når den fastsatte frist er udløbet.  

Stk. 2. I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, 
hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening el-
ler forureningens udbredelse, skal tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige 
uden påbud.  

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed.  

Stk. 4. I tilfælde, hvor et areal er kortlagt, omfattet af områdeklassificeringen 
efter § 50 a eller lettere forurenet, kan kommunalbestyrelsen gennemføre un-
dersøgelser og afværgeforanstaltninger.  

§ 69. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler vedrørende tilsynsmyn-
dighedernes udøvelse af tilsynsvirksomhed vedrørende forurenet jord.  

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om opsporing af forurenings-
kilder i de situationer, hvor det ikke er tilstrækkelig klarlagt, hvorfra en forure-
ning stammer.  

Stk. 3. Ministeren kan over for en kommunalbestyrelse eller et regionsråd for 
en bestemt periode nærmere fastlægge omfanget af disse myndigheders tilsyns-
forpligtelse.  

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at tilsynet i visse tilfælde skal fø-
res af andre myndigheder eller efter en anden fordeling end fastsat i § 65, § 66 
og § 66 a.  

Kapitel 9  

Diverse bestemmelser  

Underretning om forurening m.v.  

§ 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforu-
rening, skal kommunalbestyrelsen underrette regionsrådet herom. Kommunal-
bestyrelsen skal tillige underrette miljøministeren i tilfælde, hvor miljøministe-
ren er tilsynsmyndighed.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndig-
hed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af 
jorden, jf. § 71, stk. 1.  

Stk. 3. Regionsrådet underretter kommunalbestyrelsen, hvis regionsrådet får 
viden om, at der på et areal, der ikke kortlægges, er lettere forurenet jord, jf. 
§ 2, stk. 2. Regionsrådet underretter tillige ejeren og gør i den forbindelse op-
mærksom på anmeldepligten efter § 50, stk. 2, og muligheden for rådgivning 
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efter § 72 a. Regionsrådet skal samtidig gøre ejeren opmærksom på ejerens 
pligt efter stk. 4.  

Stk. 4. Ejeren underretter skriftligt og inden for fire uger lejere om oplysnin-
ger, som ejeren har modtaget skriftligt fra miljømyndighederne efter stk. 3, 
medmindre lejerne har modtaget tilsvarende underretning fra miljømyndighe-
derne.  

§ 71. Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kort-
lagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende 
gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskre-
vet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfø-
rer eller lader udføre det pågældende arbejde.  

Stk. 2. Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionsrådet har mod-
taget underretning om den konstaterede forurening, medmindre regionsrådet 
forinden skriftligt har meddelt, at det ikke agter at træffe afgørelse om, at det 
pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning 
ikke er ændret.  

Stk. 3. Hvis regionsrådet inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist giver 
skriftlig meddelelse om, at det agter at træffe afgørelse om, at det pågældende 
areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning er ændret, må 
arbejdet ikke genoptages, før regionsrådet har givet underretning om kortlæg-
ning eller om ændring af kortlægningen, og der, hvis arbejdet er omfattet af 
krav om tilladelse efter § 8, er meddelt sådan tilladelse eller foretaget nødven-
dig revision af en tidligere meddelt tilladelse.  

Stk. 4. Regionsrådet underretter samtidig kommunalbestyrelsen og den sted-
lige arbejdstilsynsmyndighed om meddelelser efter stk. 2 og 3.  

§ 72. Enhver ejer eller bruger af en ejendom skal efter anmodning fra kom-
munalbestyrelsen, regionsrådet eller miljøministeren give alle oplysninger til 
brug for myndighedernes udførelse af opgaver efter loven eller efter de regler, 
der fastsættes med hjemmel i loven.  

Stk. 2. Oplysningspligten omfatter alle oplysninger, som har betydning for 
vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende 
foranstaltninger.  

§ 72 a. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med regionsrådet give gene-
rel rådgivning om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er 
omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede. 
Kommunalbestyrelsen skal i sin generelle rådgivning gøre opmærksom på eje-
res pligt efter stk. 2.  

Stk. 2. Ejere af ejendomme skal skriftligt og inden fire uger underrette lejere 
om rådgivning om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er 
omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, som 
ejere skriftligt har fået fra miljømyndighederne, medmindre lejerne har fået til-
svarende underretning fra miljømyndighederne.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan på alment tilgængelige udendørs arealer, 
der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurene-
de, meddele påbud til ejere om, at disse inden en nærmere fastsat 
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frist skal foretage eller opretholde nærmere bestemte mindre omkostningskræ-
vende foranstaltninger, herunder indhegning og flisedækning, hvor der kan væ-
re en sundhedsmæssig risiko ved den nuværende anvendelse.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for bestemte arealer, der er omfattet af om-
rådeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, fastsætte regler om, 
at ejere inden for en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde foran-
staltninger på alment tilgængelige udendørs arealer som nævnt i stk. 3.  

Stk. 5. Påbud og regler, jf. stk. 3 og 4, påhviler den til enhver tid værende ejer 
af ejendommen og kan tinglyses på ejendommen.  

Stk. 6. Ejere skal underrette lejere om påbud eller regler, jf. stk. 3 og 4.  
Stk. 7. Regler udstedt i medfør af stk. 4 skal indeholde bestemmelser om, at 

kommunalbestyrelsen kan dispensere, såfremt ejeren dokumenterer, at der ikke 
er behov for de pålagte foranstaltninger.  

Stk. 8. Miljøministeren kan fastsætte regler om samarbejdet mellem kommu-
nalbestyrelsen og regionsrådet efter stk. 1 samt regler om indholdet af lokale 
regler efter stk. 4 og om offentliggørelse heraf.  

Krav vedrørende øverste jordlag på arealer  
med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus  

§ 72 b. Før en ejer eller bruger af et areal ændrer anvendelsen af arealet til 
bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal 
ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 centimeters jordlag af den 
ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast 
belægning.  

Stk. 2. I forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejder 
på en ubebygget del af et areal, der anvendes til bolig, børneinstitution, offent-
lig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren på det af 
arbejdet berørte areal sikre, enten at det øverste 50 centimeters jordlag ikke er 
forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.  

Stk. 3. En efterfølgende fjernelse af det påkrævede jordlag eller den påkræve-
de belægning efter stk. 1 og 2 må alene ske, hvis ejer eller bruger på ny sikrer, 
enten at det øverste 50 centimeters jordlag ikke er forurenet, eller at der er 
etableret en varig fast belægning.  

Stk. 4. Bygge- og anlægsarbejder, som ejeren eller brugeren af en- eller tofa-
milieshuse udfører på ejendommen, er ikke omfattet af kravet i stk. 2, med-
mindre der er tale om opførelse af ny bolig.  

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om etablering og opretholdelse af 
foranstaltninger efter stk. 1-4, herunder om begrænsning af foranstaltningerne, 
hvor der er tale om bevarelse af naturmæssige værdier, ved ledningsarbejder, 
og hvor foranstaltningerne kan medføre væsentlige tekniske problemer, samt 
regler om dokumentation for overholdelse af bestemmelserne.  

Krav om erklæring om forureningstilstand  

§ 72 c. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fra en ejer eller bruger, 
der har gennemført en forureningsundersøgelse, i det omfang den fremsendte 
dokumentation giver mulighed herfor, afgive en erklæring om area-
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lets forureningstilstand. Erklæringen skal være i overensstemmelse med en 
indhentet udtalelse fra regionsrådet. Kommunalbestyrelsen underretter regions-
rådet om erklæringen.  

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om samarbejdet mellem kommu-
nalbestyrelsen og regionsrådet efter stk. 1.  

Stk. 3. En erklæring efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed.  

Krav på udgiftsdækning og erstatning m.v.  

§ 73. Miljøministeren, regionsrådet eller kommunalbestyrelsen kan kræve 
udgifter, der i medfør af denne lov er afholdt til undersøgelser, oprydninger, 
andre afværgeforanstaltninger, opkøb eller erstatninger for ekspropriation ved-
rørende en ejendom, dækket af den eller dem, der er eller kunne være adressat 
for et påbud vedrørende den pågældende ejendom.  

Stk. 2. Miljøministerens, regionsrådets eller kommunalbestyrelsens afgørelse 
efter stk. 1 om at kræve afholdte udgifter dækket kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. Dog kan miljøministerens, regionsrådets eller kom-
munalbestyrelsens afgørelse om, hvem kravet kan rettes mod, påklages, når der 
ikke forudgående er meddelt påbud.  

Stk. 3. Når en oprydning, som det offentlige i medfør af denne lov har afholdt 
udgiften til, er gennemført, indtræder miljømyndighederne i de krav, som eje-
ren måtte have over for forureneren eller tidligere ejere i anledning af forure-
ningen, i det omfang ejerens krav mod forureneren eller tidligere ejere er redu-
ceret som følge af oprydningen.  

§ 73 a. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anven-
delse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyn-
digheden udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning til be-
lysning af forhold, som denne ellers er eller kunne være pålagt at afgive oplys-
ninger om.  

§ 73 b. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anven-
delse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, eller hvor det i 
øvrigt af håndhævelsesmæssige eller miljømæssige årsager skønnes nødven-
digt, kan tilsynsmyndigheden for en afgrænset periode træffe beslutning om at 
udføre den egenkontrol, som en virksomhed ellers skulle udføre, for virksom-
hedens regning. I afgørelsen om at overtage egenkontrollen kan myndigheden 
fastsætte de krav, der er nødvendige for myndighedens gennemførelse af kon-
trollen.  

§ 74. Loven begrænser ikke miljømyndighedernes ret til erstatning efter al-
mindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt eller i medfør af regler, 
som er fastsat i anden lovgivning.  

Stk. 2. Beløb, der udbetales efter værditabsordningen, jf. kapitel 4, kan kræ-
ves tilbagebetalt, såfremt der ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige 
oplysninger m.v. er udbetalt et for stort beløb.  
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§ 75. Ved fastsættelsen af erstatning for en ekspropriation, jf. § 22, eller ved 
aftale om opkøb, jf. § 22 og § 34, kan den, over for hvem ekspropriationen 
gennemføres, kræve, at ejendommens værdi skal beregnes uden hensyn til den 
værdinedsættelse, der skyldes forureningsfare fra den forurenede ejendom, hvis 
den pågældende var i god tro ved erhvervelsen af ejendommen. Er eller kunne 
ejeren være adressat for et påbud efter kapitel 5, beregnes ejendommens værdi 
dog under hensyn til forureningen.  

Stk. 2. Erstatningsfastsættelse og fastsættelse af ejendommens værdi i sager 
om ekspropriation, jf. § 22, og ved aftale om opkøb, jf. § 22 og § 34, foretages 
i mangel af enighed af de taksationsmyndigheder, der er nedsat efter lov om of-
fentlige veje. Bestemmelserne i lov om offentlige veje § 51, stk. 1 og 3-7, 
§§ 52-56 samt §§ 58 a-66 finder tilsvarende anvendelse, idet det dog er re-
gionsrådet, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til 
lov om offentlige veje.  

§ 76. Når andre end miljømyndighederne ved udførelse af foranstaltninger ef-
ter denne lov har forvoldt skade på anden mands ejendom, kan ejeren eller bru-
geren af ejendommen gøre erstatningskrav gældende over for miljømyndighe-
den, når der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelse, eller når ska-
devolderen ikke kan dække erstatningskravet.  

Stk. 2. Når miljømyndigheden har dækket et erstatningskrav i medfør af 
stk. 1, indtræder myndigheden i skadelidtes erstatningskrav mod den, der har 
forvoldt skaden.  

Stk. 3. Erstatningsfastsættelser efter stk. 1 og 2 samt erstatningsfastsættelser 
vedrørende skader, der er forårsaget ved miljømyndighedernes udførelse af 
foranstaltninger efter denne lov, foretages i mangel af enighed af de taksati-
onsmyndigheder, der er nedsat efter lov om offentlige veje. Bestemmelserne i 
lov om offentlige veje §§ 51-56 samt §§ 58 a-66 finder tilsvarende anvendelse, 
idet det dog er miljømyndigheden, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbe-
styrelsen i henhold til lov om offentlige veje.  

Stk. 4. Hvis det af en påbudt undersøgelse, jf. § 40, fremgår, at der ikke er 
konstateret forurening på det undersøgte areal, eller at forureningen ikke helt 
eller delvist kan henføres til påbudsadressaten, skal den miljømyndighed, der 
har påbudt undersøgelsen, dække de udgifter, som påbudsadressaten har af-
holdt til opfyldelse af påbuddet.  

§ 76 a. Efter at have solgt et areal kan kommunalbestyrelsen, regionsrådet el-
ler bestyrelsen for et kommunalt fællesskab undlade at påberåbe sig forældelse 
i sager om mangelskrav som følge af en jordforurening på arealet, der er kort-
lagt eller kunne have været kortlagt, jf. § 5.  

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed.  

Kapitel 10  

Klage og søgsmål  

Klage  



 
Bilag side 49

§ 77. Følgende afgørelser kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i 
henhold til lov om miljøbeskyttelse:  
1) Kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser efter loven eller regler 

udstedt i medfør af denne lov, medmindre andet fremgår af lovens øvrige 
bestemmelser.  

2) Miljøministerens afgørelser efter § 39, stk. 2, § 72, § 73, stk. 2, 2. pkt., § 73 
a og § 73 b.  

Stk. 2. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyt-
telse finder tilsvarende anvendelse ved Miljøklagenævnets behandling af sager 
efter stk. 1.  

Stk. 3. Klage til Miljøklagenævnet indgives skriftligt af de klageberettigede 
efter § 82 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender 
umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af 
den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.  

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sam-
mensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.  

§ 78. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der er af mindre 
betydning, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.  

§ 79. En klage har opsættende virkning for et påbud, medmindre Miljøklage-
nævnet træffer afgørelse om andet.  

Stk. 2. Når der efter § 56 er truffet afgørelse om, at påbud skal efterkommes 
straks, har klage ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træf-
fer afgørelse om andet.  

Stk. 3. En klage over en afgørelse om meddelelse eller afslag på dispensation 
efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træffer 
afgørelse om andet.  

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 medfører ingen begrænsninger i Miljøklage-
nævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget dispensation.  

Stk. 5. Klage over afgørelser efter § 73 a og § 73 b har opsættende virkning, 
medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.  

§ 80. En klage over en afgørelse om ekspropriation har opsættende virkning, 
medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet.  

§ 81. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørel-
sen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra tidspunktet for bekendt-
gørelsen.  

Stk. 2. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  

§ 82. Kommunalbestyrelsens, regionsrådets og miljøministerens afgørelser 
kan påklages af  
1) afgørelsens adressat,  
2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og  
3) Sundhedsstyrelsen.  
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påklage regionsrådets afgørelser, regions-
rådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser, og kommunalbestyrelsen 
og regionsrådet kan påklage miljøministerens afgørelser.  

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser efter loven kan 
påklages af bestemte myndigheder i andre lande.  

§ 83. (Ophævet)  

§ 84. (Ophævet)  

§ 85. (Ophævet)  

§ 86. Miljøklagenævnet kan tilvejebringe oplysninger og foretage besigtigel-
se i overensstemmelse med reglerne i § 40, § 48 og § 57.  

Sø gsmål  

§ 87. Sø gsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fast-
sættes efter loven, skal være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er 
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid 
fra tidspunktet for bekendtgørelsen.  

Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke ind-
bringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.  

Kapitel 11  
Straf  

§ 88. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straf-
fes med bøde den, der  
1) undlader at efterkomme påbud efter loven,  
2) undlader at indgive ansøgning efter § 8, stk. 1 eller 2,  
3) påbegynder opgravning, flytning og anvendelse uden anmeldelse efter § 50, 

stk. 2,  
4) i strid med § 8, stk. 1 eller 2, eller § 50, stk. 5, ændrer anvendelse eller påbe-

gynder arbejder, der er henholdsvis ansøgt om tilladelse til og anmeldt,  
5) uden tilladelse opgraver eller håndterer jord i strid med kommunalbestyrel-

sens meddelelser efter § 50, stk. 6,  
6) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse eller dispensation efter loven,  
7) overtræder § 9, stk. 2, § 12, § 49, § 50, stk. 1, eller § 52,  
8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en anmod-

ning efter § 29 og § 33 eller en anmeldelse efter § 50, stk. 2,  
9) undlader at standse arbejdet som nævnt i § 71 ved konstateret forurening,  
10) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive op-

lysninger som nævnt i § 72,  
11) overtræder § 70, stk. 4, og § 72 a, stk. 2 og 3,  
12) overtræder § 72 b, stk. 1-4,  
13) modvirker adgangen til en ejendom i strid med § 57,  
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14) undlader at efterkomme krav i en afgørelse efter § 73 b eller fjerner eller 
ændrer udstyr, som tilsynsmyndigheden har anbragt i medfør af en afgørel-
se efter § 73 a eller § 73 b, eller  

15) forsætligt borttager, forvansker eller beskadiger afmærkninger, som foreta-
ges i forbindelse med arbejder og undersøgelser efter loven.  

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt 
skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller der ved overtrædelsen er op-
nået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, 
herunder ved besparelser.  

Stk. 3. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fast-
sættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fæng-
sel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.  

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 
reglerne i straffelovens 5. kapitel.  

Stk. 5. Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres 
denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen 
ikke er voldt skade på miljøet eller er fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske 
konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, 
herunder en eventuel tillægsbøde.  

Stk. 6. Forældelsesfristen for strafansvaret er fem år for overtrædelser m.v. 
som omhandlet i stk. 1, nr. 1, dog undtagen undladelse af at efterkomme under-
søgelsespåbud efter § 40 og § 48, samt stk. 1, nr. 2-7 og 9.  

§ 89. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov kan 
ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som 
efter loven kan medføre frihedsstraf.  

Kapitel 12 (Udeladt) 5)  

Kapitel 13  
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser  

§ 94. Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2.  
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 14. 6)  
Stk. 3. Samtidig med ikrafttrædelsen af denne lov ophæves  

1) lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 
af 27. oktober 1996, og  

2) lov nr. 214 af 28. april 1993 om en værditabsordning for boligejere m.v.  
Stk. 4. Et påbud er kun bindende for en panthaver efter § 45 eller miljøbe-

skyttelseslovens § 83 a, stk. 4-6, som affattet ved denne lovs § 90, nr. 6, hvis 
pantet er stiftet efter den 1. januar 2000. 7)  

§ 95. Afgørelser truffet og forlig indgået efter de i § 94, stk. 3, nævnte love 
eller efter regler udstedt efter de i § 94, stk. 3, nævnte love bevarer deres gyl-
dighed, indtil der efter denne lov eller efter regler udstedt efter denne lov træf-
fes ny afgørelse. Overtrædelser af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil 
gældende regler.  
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Stk. 2. (Udeladt) 8)  
Stk. 3. Afgørelse om tilbagebetaling af egenbetalingen efter lov om en værdi-

tabsordning for boligejere m.v. afgøres efter de regler, der var gældende, da 
begæringen om oprydning blev indgivet. Amtsrådet kan dog træffe afgørelse 
om tilbagebetaling efter § 35, stk. 2, 3. pkt.  

Stk. 4. Tinglysningen af de affaldsdepoter, der er registreret efter lov om af-
faldsdepoter, opretholdes, indtil depoterne er indført i det i § 14 nævnte regi-
ster.  

Stk. 5. (Udeladt) 9)  

§ 96. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig 
anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige 
færøske eller grønlandske forhold tilsiger.  

   

Lov nr. 1109 af 29. december 1999 om ændring af lov om forurenet jord (På-
budsadgang vedrørende undersøgelser), der angår § 40, stk. 2, § 85, stk. 2, 
§ 88, stk. 1, nr. 2 og 4, og overskriften før § 90, indeholder følgende ikrafttræ-
delsesbestemmelse:  

§ 2  

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.  

   

Lov nr. 447 af 31. maj 2000 om ændring af visse miljølove (Implementering 
af Århuskonventionen m.v.), hvis § 4 angår § 18, stk. 1, og § 23, indeholder 
følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:  

§ 14  

Loven træder i kraft den 15. september 2000.  

   

Lov nr. 479 af 7. juni 2001 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om 
forurenet jord (Anlæg for deponering af affald m.v.), hvis § 2 angår § 41, 
stk. 5, og § 88, stk. 2 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangs-
bestemmelser:  

§ 3  

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.  
Stk. 2. For så vidt angår anlæg for deponering af affald finder loven anven-
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delse på anlæg, som modtager affald med henblik på deponering den 1. juli 
2001 eller senere, eller som er godkendt før den 1. juli 2001, uden at modtagel-
se af affald med henblik på deponering er påbegyndt.  

   

Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af 
sammenlægningen af de bornholmske kommuner, hvis § 35 angår § 37 og 
§ 64, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:  

§ 78  

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.  

   

Lov nr. 1151 af 17. december 2003 om ændring af lov om vandforsyning 
m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning 
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og interna-
tionale naturbeskyttelsesområder), hvis § 3 angår § 18, stk. 1, indeholder føl-
gende ikrafttrædelsesbestemmelse:  

§ 5  

Stk. 3. De ændringer, der følger af § 3, træder i kraft i de enkelte amter, når 
der er offentliggjort en vandplan, der gælder for amtet, efter lov om miljømål 
m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. dog 
stk. 4. Hvis en del af et amt endnu ikke er dækket af en vandplan, finder de hid-
til gældende regler anvendelse for så vidt angår denne del. 10)  

   

Lov nr. 355 af 19. maj 2004 om ændring af lov om forurenet jord (Kommu-
nal udgiftsdækning og søgsmålsfrist), der angår § 76 a og § 87, stk. 1, 1. pkt., 
indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:  

§ 2  

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 11)  
Stk. 2. § 1, nr. 1, finder også anvendelse på ejendomme, hvor mangelskrav er 

rejst før lovens ikrafttræden.  
Stk. 3. § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse på afgørelser, der er meddelt eller of-

fentligt bekendtgjort før lovens ikrafttræden.  
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Lov nr. 1373 af 20. december 2004 om ændring af en række love på miljø-
området (Ændring af håndhævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølg-
ning på lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb 
og oplysningspligter), hvis § 4 angår § 57, stk. 1, § 73 a, § 73 b, § 79, stk. 5, og 
§ 88, stk. 1, nr. 11-13, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:  

§ 7  

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.  

   

Lov nr. 545 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på sundhedsom-
rådet og visse andre områder (Konsekvensrettelser som følge af kommunalre-
formen), hvis § 8 angår § 57, stk. 1, 4. pkt., og § 82, stk. 1, nr. 3, indeholder 
følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:  

§ 18  

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.  

   

Lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord (Udmønt-
ning af kommunalreformen), der angår § 3, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, 
stk. 1 og 4, § 8, stk. 1-10, § 8 a, § 9, stk. 1-3 og 6, § 10, § 11, § 11 a, § 12, 
stk. 1 og 2, § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1 og 3, § 15, nr. 1, 3 og 4, § 16, § 17, 
stk. 1, 2 og 4, § 18, stk. 1, § 21, stk. 1-3, § 22, stk. 1-5, § 23, § 24, stk. 2-4, 
§ 25, § 28, stk. 1, 2 og 4-6, § 29, stk. 1, 3 og 4, § 30, stk. 1-8, § 33, stk. 1, 2, 4 
og 5, § 34, stk. 1 og 3, § 35, stk. 2, § 37, § 38, § 39, stk. 2 og 3, § 49, stk. 6, 
§ 50, stk. 2 og 5-6, § 51, § 52, stk. 2 og 4, § 57, stk. 1, § 58, stk. 1 og 3, § 61, 
stk. 1-4, § 62, § 63, stk. 2 og 3, § 64, § 65, stk. 1 og 2, § 66, stk. 1-6, § 66 a, 
§ 67, stk. 1, § 68, stk. 1, § 69, stk. 3 og 4, § 70, stk. 1, § 71, stk. 2, § 72, stk. 1, 
§ 73, stk. 1 og 2, § 75, stk. 2, § 76, stk. 3, § 76 a, stk. 1, § 77, § 79, stk. 1-5, 
§ 80, § 81, stk. 3, § 82, stk. 1 og 2, overskriften før § 83, § 83, stk. 1-3, § 84, 
§ 85, § 88, stk. 1, nr. 5, og § 95, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelses- og 
overgangsbestemmelser:  

§ 2  

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.  
Stk. 2. § 1, nr. 40, træder i kraft den 1. juli 2005.  
Stk. 3. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrå-

det, herunder af kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksberg og 
Bornholms Kommuner, og som efter lov om forurenet jord som ændret ved 
denne lovs § 1 skal behandles af kommunalbestyrelsen, overføres til den kom-
petente kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 4 og 5.  
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Stk. 4. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrå-
det, herunder af kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksberg og 
Bornholms Kommuner, og som efter lov om forurenet jord som ændret ved 
denne lovs § 1 skal behandles af regionsrådet, overføres til det kompetente re-
gionsråd, jf. dog stk. 5.  

Stk. 5. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af kommu-
nalbestyrelsen eller amtsrådet, og som efter lov om forurenet jord som ændret 
ved denne lovs § 1 skal behandles af miljøministeren, overføres til miljømini-
steren.  

Stk. 6. Klagesager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af 
miljøministeren, overføres til Miljøklagenævnet.  

Stk. 7. Sager, der pr. 1. januar 2007 er indbragt for Miljøklagenævnet som 
tredjeinstans, eller afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2007, men som 
efter den 1. januar 2007 og inden klagefristens udløb indbringes for Miljøkla-
genævnet som tredjeinstans, færdigbehandles efter hidtil gældende regler.  

   

Lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord (Ændring af 
kortlægning af forurenede arealer m.v.), der angår § 2, stk. 2 og 3, § 3, § 7, 
stk. 3, § 12 a, § 15, nr. 5-7, § 17, stk. 1, § 28, stk. 2, § 50, § 50 a, § 57, stk. 1, 
§ 68, stk. 4, § 70, stk. 3 og 4, § 71, stk. 2-4, §§ 72 a-c, og § 88, stk. 1, nr. 4, 5 
og 11-15, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:  

§ 2  

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 3 og 4.  
Stk. 2. Kortlagte arealer, der efter regionsrådets vurdering kan være omfattet 

af bestemmelsen i § 3, stk. 3, i lov om forurenet jord som affattet ved denne 
lovs § 1, nr. 2, skal tages op til ny behandling med henblik på en afgørelse om, 
hvorvidt der skal ske ophævelse af kortlægningen. Regionsrådets afgørelse skal 
meddeles ejeren senest den 1. juli 2008. Ved en meddelelse om ophævelse af 
kortlægningen underrettes ejeren samtidig om, at ejendommen kan være omfat-
tet af bestemmelsen om anmeldepligt for flytning af jord, jf. § 50, stk. 2, samt 
§ 50 a i lov om forurenet jord som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9 og 10.  

Stk. 3. § 7, stk. 3, i lov om forurenet jord som ændret ved denne lovs § 1, nr. 
3, finder anvendelse på anmodninger, der modtages den 1. januar 2007 eller 
senere. Er en anmodning modtaget i tidsrummet fra den 1. januar 2007 til den 
31. december 2007, skal kortlægningen frem til vidensniveau 2 dog blot være 
gennemført inden den 1. januar 2009.  

Stk. 4. § 50 a, stk. 1-6, i lov om forurenet jord som affattet ved denne lovs 
§ 1, nr. 10, træder i kraft den 1. januar 2008. Miljøministeren kan dog fastsætte, 
at § 50 a, stk. 1-6, træder i kraft for én eller flere bestemte kommuner på et tid-
ligere tidspunkt, dog tidligst den 1. januar 2007.  

Stk. 5. § 72 b i lov om forurenet jord, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, 
finder ikke anvendelse, hvis der inden den 1. januar 2007 er indgivet påkrævet 
ansøgning efter byggeloven og anden lovgivning, eller hvis der in-
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den den 1. januar 2007 er indgået aftale om ændringen eller arbejdet.  

   

Lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre 
love (Politi- og domstolsreform), hvis § 90 angår § 87, stk. 3, indeholder føl-
gende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:  

§ 105  

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.  
Stk. 2. Reglerne om retternes saglige og stedlige kompetence og om rettens 

sammensætning som affattet ved denne lovs § 90 finder anvendelse i borgerli-
ge sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden, eller som henvises til behand-
ling ved byretten i medfør af stk. 8, og i straffesager, hvor der ved lovens 
ikrafttræden ikke er rejst tiltale i første instans, jf. dog stk. 6, 2. pkt.  

   

Lov nr. 571 af 9. juni 2006 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om 
miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændring af klagenævn og klagebe-
stemmelser i en række love på miljøområdet), hvis § 7 angår § 77, § 81, stk. 3, 
og § 83, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:  

§ 12  

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.  
Stk. 3. Sager, der pr. 1. januar 2007 er indbragt for Miljøklagenævnet, fær-

digbehandles efter de hidtil gældende regler.  

   

Lov nr. 1571 af 20. december 2006 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, 
lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af ad-
gang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og 
ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljø-
området), hvis § 5 angår § 59, stk. 1-3, og § 60, indeholder følgende ikrafttræ-
delses- og overgangsbestemmelser:  

§ 23  

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indtil den 31. december 2007 fortsat over-

lade varetagelsen af opgaver efter lovens § 5, nr. 4, som før den 1. januar 2007 
hørte under kommunalbestyrelsen, til et kommunalt fællesskab i overensstem-
melse med de hidtil gældende regler.  
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Lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets 
Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis for-
højelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.), hvis § 10 angår § 33, stk. 1, 
nr. 1 og 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:  

§ 19  

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 6.  
Stk. 6. § 10, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2007.  

Miljøministeriet, den 22. marts 2007 

Connie Hedegaard /Ole Christiansen  
 
Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 21. maj 2004.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilag side 58

 
 

Bilag 3.a 
 

Forslag til disponering og indhold af  
afværgeprogram 
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Afværgeprogram - disposition. 
Forslag til den overordnede disposition for rapportering af et afværgeprogram. 
 
Afværgeprogram 
1. Indledning 
 - baggrund 

- forudsætninger 
- formål 

2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projektideer 
4. Konsekvensvurderinger 
 - tid 
 - økonomi 
 - funktion 
 - miljø 
5. Konklusion og anbefaling 
 - teknisk beskrivelse 
 - tid 
 - prisoverslag 
 - resume af konsekvensvurderinger 
 
I det følgende er forslag til indhold og disponering af de enkelte kapitler givet. 
 
 
1. Afværgeprogrammets indledning 
 
Afværgeprogram 
1. Indledning 

- baggrund 
- forudsætninger 
- formål 

2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projektideer 
4. Konsekvensvurderinger 

- tid 
- økonomi 
- funktion 
- miljø 

5. Konklusion og anbefaling 
- teknisk beskrivelse 
- tid 
- prisoverslag 
- resume af konsekvensvurderinger 
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Indledningen bør indeholde en beskrivelse af nedenstående elementer og kan 
struktureres som følger: 
 
1. Indledning (afværgeprogram) 
1.1 Baggrund 

1.2 Forudsætninger: 
- Adresse 
- Matrikelnummer 
- Eventuel lokalitetsnummer 
- Ejerforhold 
- rekvirent 
- Referencer til relevante undersøgelsesrapporter, udtalelser fra myndigheder 
- Eventuel konsulent 
- Lovgrundlag for oprydningen, eventuelle påbudsmuligheder 
 
Der gøres kort rede for de fremtidige planer for området: 
- lokal- og regionplaner for området 
- beskrivelse af nuværende og fremtidige eller potentiel arealanvendelse 
- evt. udnyttelse af grundvand 
- målsætning for overfladevand 

1.3 Formål: 
- Formålet med iværksættelse afværgeforanstaltninger angives. 
- Der skal tages stilling til krav/målkriterier, som skal være retningsgivende for  
  definitionen af  mulige projektideer 
 
Der angives eksempelvis: 
- forventede oprensningskriterier/stopkriterier 
- maksimal udstrækning af gravedybder og -fronter 
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2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering 
 
Afværgeprogram 
1. Indledning 

- baggrund 
- forudsætninger 
- formål 

2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projektideer 
4. Konsekvensvurderinger 

- tid 
- økonomi 
- funktion 
- miljø 

5. Konklusion og anbefaling 
- teknisk beskrivelse 
- tid 
- prisoverslag 
- resume af konsekvensvurderinger 

 
Sammenfatning af undersøgelsesrapport og risikovurdering bør indeholde en 
beskrivelse af nedenstående elementer og kan struktureres som følger: 
 
2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering (afværgeprogram) 
2.1 Forureningens omfang, mængdeopgørelse osv. 

2.2 Risikovurdering 
2.3 Fremtidig anvendelse 

2.4 Grundvands- og overfladevandsinteresser 
 
 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projektideer 
 
Afværgeprogram 
1. Indledning 

- baggrund 
- forudsætninger 
- formål 

2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projektideer 
4. Konsekvensvurderinger 

- tid 
- økonomi 
- funktion 
- miljø 

5. Konklusion og anbefaling 
- teknisk beskrivelse 
- tid 
- prisoverslag 
- resume af konsekvensvurderinger 
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Den overordnede tekniske  beskrivelse af alternative projektideer bør indeholde 
en beskrivelse af nedenstående elementer og kan struktureres som følger: 
 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projektideer 

(afværgeprogram) 
3.1 Kort projektbeskrivelse inkl. evt. drift og monitering af mulige ideer til afværgeløsninger

3.2 Princip i afværgeforslagene, figur 
3.3 Forventede stopkriterier, oprensningseffekt og –tid 

3.4 Positive og negative følgeeffekter,  f.eks. grundvand, arealanvendelse osv. 

3.5 Oversigt over nødvendige myndighedstilladelser 
 
 
4. Konsekvensvurderinger 
 
Afværgeprogram 
1. Indledning 

- baggrund 
- forudsætninger 
- formål 

2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projektideer 
4. Konsekvensvurderinger 

- tid 
- økonomi 
- funktion 
- miljø 

5. Konklusion og anbefaling 
- teknisk beskrivelse 
- tid 
- prisoverslag 
- resume af konsekvensvurderinger 

 
Konsekvensvurderinger bør inddrage de fire faktorer: tid, økonomi, funktion 
og miljø. I programfasen bør konsekvensvurderinger gennemføres på et 
overordnet niveau ud fra de på dette tidspunkt foreliggende oplysninger om de 
enkelte projektideer. Den overordnede konsekvensvurdering skal anvendes til 
valg af afværgemetoder til projektforslaget ud fra et samfundsøkonomisk 
perspektiv. Såfremt der foreligger en miljøhandlingsplan med en formuleret 
miljøpolitik og miljømål, skal konsekvensvurderingerne foretages med 
udgangspunkt i den formulerede miljøpolitik. 
 
Det er ikke muligt at økonomisere alle miljøeffekter og tillige meget 
omfattende at opgøre miljøeffekten for en lang række miljøpåvirkninger, 
specielt indenfor miljøbelastninger, hvorfor disse må opgøres som 
miljøpåvirkningen. I programfasen vil miljøpåvirkninger ofte kun 
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kunne angives kvalitativt som værende af betydning eller ikke betydning. Man 
skal være varsom med sammenligning af forskellige miljøeffekter og 
miljøpåvirkninger, da det ofte er svært at afgøre hvilke miljøeffekter, der er 
mest betydende. 
 
Konsekvensvurderinger kan struktureres som følger: 
 
4. Konsekvensvurdering (Afværgeprogram) 
4.1 Tid 

Grove overslag over tidsplaner udarbejdes for hver af de opstillede projektideer, 
omfattende alle projektets faser: projektering og udbud, udførelse og evt. drift og 
kontrol 

4.2 Økonomi 
Grove overslag over økonomi udarbejdes for hver af de opstillede projektideer, 
omfattende alle projektets faser: projektering og udbud, - udførelse, - evt. drift og 
kontrol 

4.3 Funktion 
Funktionsmæssige begrænsninger og effekter opstilles for hver af de opstillede 
projektideer. (F.eks. oprensningseffekt, arealanvendelsesbegrænsninger i 
opreningsperioden) 

4.4 Miljø 
Opstilling af miljøgevinster og miljøbelastninger for hver af de opstillede projektideer 
samt de deraf afledte miljøeffekter og økonomiske effekter. Se bilag 3.c. 

4.5 Konsekvensvurdering 
Der foretages en vurdering af de fire ovenfor beskrevne faktorers konsekvenser for 
hver af de opstillede projektideer.    
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5. Konklusion og anbefaling 
 
Afværgeprogram 
1. Indledning 

- baggrund 
- forudsætninger 
- formål 

2. Sammenfatning af undersøgelser og risikovurdering 
3. Overordnet teknisk beskrivelse af alternative projektideer 
4. Konsekvensvurderinger 

- tid 
- økonomi 
- funktion 
- miljø 

5. Konklusion og anbefaling 
- teknisk beskrivelse 
- tid 
- prisoverslag 
- resume af konsekvensvurderinger 

 
Konklusionen bør indeholde en beskrivelse af nedenstående elementer og kan 
struktureres som følger: 
 
5. Konklusion og anbefaling (afværgeprogram) 
5.1 Sammenfatning og anbefaling 

Den brede vifte af projektideer sammenstilles i en konklusion med en angivelse af en 
overordnet vurdering af økonomiske og miljømæssige konsekvenser. 
 
Der beskrives kort hvorfor visse foreliggende projektideer er fravalgt. Mulige gennem-
førlige projektideer anbefales til projektforslag. 

5.2 Teknisk beskrivelse af de(t) valgte projekt 
5.3 Overordnet tidsplan for de(t) valgte projekt 

5.4 Prisoverslag for de(t) valgte projekt 

5.5 Resume af konsekvensvurderinger 

5.6 Evt. supplerende undersøgelser 
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Bilag 3.b 
 

Forslag til disponering og indhold af projektforslag 
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Projektforslag - disposition 
Indholdet af projektforslaget kan disponeres som følger: 
 
Projektforslag 
1. Indledning 
2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 
3. Forslag til afværgeforanstaltninger 
4. Drift og kontrol 
5. Tidsplan og økonomi 
6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 
7. Konklusion og anbefaling 
 
I de følgende er givet forslag til disponering og indhold af de enkelte kapitler. 
 
 
1. Projektforslagets indledning 
 
Projektforslag 
1. Indledning 
2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 

3. Forslag til afværgeforanstaltninger 

4. Drift og kontrol 

5. Tidsplan og økonomi 
6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 

7. Konklusion og anbefaling 
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Indledningen bør indeholde en beskrivelse af nedenstående elementer og kan 
struktureres som følger: 
 
1. Indledning (projektforslag) 
1.1 Baggrund 

1.2 Forudsætninger: 
- Adresse 
- Matrikelnummer 
- Eventuel lokalitetsnummer 
- Ejerforhold 
- rekvirent 
- Referencer til relevante undersøgelsesrapporter, udtalelser fra myndigheder 
- Eventuel konsulent 
- Lovgrundlag for oprydningen, eventuelle påbudsmuligheder 
- Reference til afværgeprogram 
 
Der gøres kort rede for de fremtidige planer for området: 
- lokal- og regionplaner for området 
- beskrivelse af nuværende og fremtidige eller potentiel arealanvendelse 
- evt. udnyttelse af grundvand 
- målsætning for overfladevand 

1.3 Formål: 
- Formålet med iværksættelse afværgeforanstaltninger angives. 
- Der skal tages stilling til krav/målkriterier, som skal være retningsgivende for  
  definitionen af  mulige projektideer 
 
Der angives eksempelvis: 
- forventede oprensningskriterier/stopkriterier 
- maksimal udstrækning af gravedybder og -fronter 
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2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afvær-
geprogram 

 
Projektforslag 
1. Indledning 

2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 

3. Forslag til afværgeforanstaltninger 
4. Drift og kontrol 

5. Tidsplan og økonomi 

6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 

7. Konklusion og anbefaling 
 
Sammenfatning af undersøgelsesrapport, risikovurdering og afværgeprogram 
indeholde en beskrivelse af nedenstående elementer og kan struktureres som 
følger: 
 
2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram (projektfor-

slag) 

2.1 Forureningens omfang, mængdeopgørelse osv. 

2.2 Risikovurdering 

2.3 Fremtidig anvendelse 

2.4 Grundvands- og overfladevandsinteresser 

2.5 Afværgeprogram 
 
 
3. Forslag til afværgeforanstaltninger 
 
Projektforslag 
1. Indledning 

2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 
3. Forslag til afværgeforanstaltninger 

4. Drift og kontrol 

5. Tidsplan og økonomi 

6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 
7. Konklusion og anbefaling 
 
Baseret på programfasen beskrives (evt. alternative) projektforslag. Ligeledes 
beskrives resultaterne fra eventuelle supplerende undersøgelser. Den overord-
nede tekniske  beskrivelse af alternative projektideer bør indeholde en beskri-
velse af nedenstående elementer og kan struktureres som følger: 
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3. Forslag til afværgeforanstaltninger (projektforslag) 
3.1 Kriterier for valg af teknik 

3.2 Supplerende undersøgelser 
3.3 Projektbeskrivelse med tegninger 

3.4 Planer for fag- og miljøtilsyn 

3.5 Oversigt over nødvendige myndighedstilladelser 

3.6 Behov for supplerende undersøgelser 
 
 
4. Drift og kontrol 
 
Projektforslag 
1. Indledning 

2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 

3. Forslag til afværgeforanstaltninger 

4. Drift og kontrol 
5. Tidsplan og økonomi 

6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 

7. Konklusion og anbefaling 
 
Kapitlet omhandlende drift og kontrol bør indeholde en beskrivelse af neden-
stående elementer og kan struktureres som vist i nedenstående eksempel, der 
vedrører afværgepumpninger: 
 
4. Drift og kontrol, afværgepumpninger (programforslag) 
4.1 Beskrivelse af forventet forløb  

Afvigelser skal kunne følges op af fornyede vurderinger        

4.2 Prøvetagningsintervaller og rutiner for kontrol af drift af pumpe 

4.3 Plan for vurdering af resultaterne 

4.4 Stopkriterier for relevante parametre  
En plan for, hvor mange prøver der skal overholde stofkriterierne, før afværgepumpnin-
gen kan stoppes helt eller 

 
Ved afværgeprojekter overfor inde- og udeklima problemer, overfor påvirknin-
gen af vandløb eller andre projekttyper, der indebærer drift og/- eller kontrol, 
udarbejdes tilsvarende dokumentationsprogrammer. 
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5. Tidsplan og økonomi 
 
Projektforslag 
1. Indledning 

2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 
3. Forslag til afværgeforanstaltninger 

4. Drift og kontrol 

5. Tidsplan og økonomi 

6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 
7. Konklusion og anbefaling 
 
For hvert projektforslag gives en overordnet tidsplan og et overordnet prisover-
slag. Detaljeringsniveauet afhænger af projektets karakter. Afhængig af pro-
jekttype og detaljeringsgrad i forslagsfasen kan myndighederne vælge enten at 
basere sin godkendelse af afværgeprojektet på basis af projektforslaget eller 
hovedprojektet. Kapitlet bør indeholde en beskrivelse af nedenstående elemen-
ter og kan struktureres som følger: 
 

5. Tidsplan og økonomi (programforslag) 
5.1 Tidsplan indeholdende: 

- detailprojektering og udbud 
- udførelse af afværgeforanstaltningerne, herunder eventuel indkøring 
- eventuel drifts- og kontrolfase 
Afvigelser skal kunne følges op af fornyede vurderinger        

5.2 Økonomi, forventede udgifter/worst case, fordelt på: 
- udgifter til detailprojektering og udbud 
- tilsyn og tilsynsrapportering 
- udførelse og evt. indkøring 
- evt. drift og kontrol 
- eventuelle erstatninger 
- forsikringer 
- uforudsete udgifter 
 
Overslaget for udførelse og evt. indkøring skal opdeles i udgifter til eksempelvis: 
- entreprenør 
- jordrensning 
- vandrensning 
- analyser 
- arbejdsmiljøforanstaltninger 
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I bilag 2.a og 2.b er vist eksempler på tidsplaner og planer for økonomistyring. 
 
 
6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 
 
Projektforslag 
1. Indledning 

2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 
3. Forslag til afværgeforanstaltninger 

4. Drift og kontrol 

5. Tidsplan og økonomi 

6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 
7. Konklusion og anbefaling 
 
Der gennemføres en økonomisk og miljømæssig konsekvensvurdering af de fo-
religgende projektforslag. Konsekvensvurderingen er i princippet en detaljering 
på de udvalgte projektforslag af de tilsvarende overordnede vurderinger i pro-
gramfasen. Konsekvensvurderingen i projektforslaget kan gennemføres på 
mange niveauer, hvor niveauet må fastlægges ud fra det enkelte projekts stør-
relse, økonomi og ambitioner.  
 
6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger (Projektforslag) 
6.1 Tid  

Tidsplaner udarbejdes for hver af de udvalgte projektforslag, omfattende alle projektets 
faser: projektering og udbud, udførelse og evt. drift og kontrol 

6.2 Økonomi 
Overslag over økonomi udarbejdes for hver af de udvalgte projektforslag, omfattende al-
le projektets faser: projektering og udbud, udførelse og evt. drift og kontrol. Forholdet 
mellem anlægs- og driftsomkostninger vurderes. 

6.3 Funktion  
Funktionsmæssige begrænsninger og effekter opstilles for hver af de udvalgte projektfor-
slag 

6.4 Miljø  
Opstilling af miljøgevinster og miljøbelastninger for hver af de udvalgte projektforslag 
samt de deraf afledte miljøeffekter og økonomiske effekter. Se bilag 3.c 

6.5 Konsekvensvurdering  
For hver af de opstillede projektforslag foretages en økonomisk konsekvensberegning 
baseret på kapitel 4.2 og økonomiske effekter i kapitel 4.4 samt en vurdering af konse-
kvenserne af denne og de øvrige faktorer, der ikke kan økonomiseres 
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Såfremt der foreligger en miljøhandlingsplan med en formuleret miljøpolitik 
og miljømål, skal konsekvensvurderingerne foretages med udgangspunkt i den 
formulerede miljøpolitik. Konsekvensvurderinger kan struktureres som følger: 
 
Det er omfattende at opgøre miljøeffekten for en lang række miljøpåvirkninger 
specielt indenfor miljø-belastninger, hvorfor disse ofte må opgøres som 
miljøpåvirkningen. Mange miljøpåvirkninger kan opgøres kvantitativt 
(energiforbrug, spildevand m.v.), og foreligger ofte som baggrund for 
opstilling af driftsudgifter. Andre miljøpåvirkninger kan kun beskrives 
kvalitativt (rekreativ værdi, arbejdsmiljø mv.). Man skal være varsom med 
sammenligning af forskellige miljøeffekter og miljøpåvirkninger, da det ofte er 
svært at afgøre hvilke miljøeffekter, der er mest betydende. Det er muligt at 
omregne miljøpåvirkninger til miljøeffekter samt at lægge en politisk 
vægtning/prioritering ind i miljøeffekterne, således at de direkte kan 
sammenlignes.  
 
 
7. Konklusion og anbefaling 
 
Projektforslag 
1. Indledning 

2. Sammenfatning af undersøgelser, risikovurdering og afværgeprogram 

3. Forslag til afværgeforanstaltninger 

4. Drift og kontrol 
5. Tidsplan og økonomi 

6. Økonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger 

7. Konklusion og anbefaling 
 
Baseret på de vurderede projektforslag foretages en argumenteret indstilling af 
ét afværgeprojekt til hovedprojekt. 
 
I den forbindelse anbefales en egnet entreprise- og udbudsform.  
 
Valget af entrepriseform er afgørende for bygherrens mulighed for selv at styre 
projektet og omfanget af detailprojektering i bygherrens regi. 
 
I afsnit 4 og 5 er forhold vedrørende entreprise- og udbudsformer beskrevet. 
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Bilag 3.c 
 

Miljømæssige helhedsvurderinger 
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 Miljøpåvirkning Miljøeffekt økonomisk effekt 

Oprensning 

Miljøgevinst 
 

Ren lokalitet øget sundhed og sikkerhed for 
mennesker 
øget rekreativ værdi 
Formindsket belastning af omgivelserne 

øget grundværdi 
øget værdi af bebyggelse 
Fri planmæssige disponering 

 Rent grundvand Generelt forbedret vandkvalitet 
Formindsket risiko for 
kvalitetsforringelser 
Forbedret forsyningssikkerhed begrundet 
i anlægsmæssige forhold 

Værdi af vandforsyningsanlæg, som ellers 
ikke kunne anvendes 
Værdi af vand, som ellers ikke kunne 
indvindes 
Værdi af sekundavand 

 Rene vandområder Forøget afstrømning 
Forbedret vandkvalitet 
øget rekreativ værdi 

Sparede udgifter til drift af 
spildevandsrenseanlæg 
Ressourcemæssig værdi af søer 

Miljøbelastning Energiforbrug 
(El og brændstof) 

Mangel på knappe råstoffer 
Emissioner til luft: 
 Drivhuseffekt 
 Fotokemisk ozondannelse 
 Forsuring 
 Økotoksicitet 
 Toksicitet for mennesker 

 

 Forbrug af 
materialer (knappe 
råstoffer) 

Mangel på knappe råstoffer  

 Forbrug af vand Lokalt mangel på grundvand  

 Spildevand Forringelse af vandkvalitet 
Påvirkning af flora og fauna 
Forringelse af rekreativ værdi 

Udgifter til rensning af spildevand 

 Affald: 
- Genbrug 
- Forbrænding 
- Deponering 

Emissioner til luft 
Emissioner til vand 
mv. 

 

 Støj og vibrationer Gener for omgivelserne  

 Støv og lugt Gener for omgivelserne  

 Arbejdsmiljø Fysiske og psykiske skader  Arbejdsskadeerstatninger 

Ingen oprensning 

Miljøbelastning Forurening af 
lokalitet 

Risiko for menneskers sundhed og 
sikkerhed 
Belastning af omgivelser 
Tab af rekreativ værdi 
Ulemper for fremtidige bygninger og 
anlæg og ændring af arealanvendelsen  

Moniteringsudgifter 
Forringelse af grundværdi 
Forringelse af værdi af bebyggelse 
Ændring af planmæssige forhold 
(lokalplaner mv.) 

 Forurening af 
grundvand 

Forøget risiko for kvalitetsforringelser 
Forringet forsyningssikkerhed begrundet 
i anlægsmæssige forhold 

Eventuelle udgifter til nedlæggelse af 
kildeplads 
Forøgelse af driftsudgifter i forbindelse 
med vandindvinding 
Moniteringsudgifter 

 Forurening af 
vandområder 

Nedsat afstrømning 
Forringelse af vandkvalitet 
Påvirkning af flora og fauna 
Forringelse af rekreativ værdi 

Udgifter til drift af 
spildevandsrensningsanlæg 
Udgift til senere oprensning af 
vandområde 
Nedsat ressourcemæssig værdi af søer 
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Bilag 4.a 
 

Paradigma for udbudsbrev ved begrænset licitation 
for tildeling af ordren 
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Indsættes på regionens brevpapir 
 
 
 
Sagsnavn, adresse 
 
På vegne af Region X fremsender (rådgiverens navn) udbudsmateriale til pro-
jektet "xxx xxxx xxxxxxxx", sag,nr: xxxxxxxxxxxx 
 
Entreprisen udbydes i begrænset licitation til i alt x entreprenører. 
 
Tildelingskriteriet for entreprisen er”laveste bud” [eller ”økonomisk mest for-
delagtige bud]”. 
 
Udbudsmaterialet, der fremsendes med nærværende brev, omfatter: 
• Nærværende udbudsbrev dateret xx.xx.xx. 
• Projektorganisation og -omfang, dateret xx.xx.xx 
• Særlige Betingelser (SB), dateret xx.xx.xx 
• Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB), dateret xx.xx.xx, med udbudstidsplan 

dateret xx xx xx  
• Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG), dateret xx.xx.xx 
• Tilbudsliste (TBL), dateret xx.xx.xx 
• Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse, herunder tidsplan 
• Bilag x-y 
• Erklæring om gæld til det offentlige 
• Licitationskuvert 
 
De bydende skal selv kontrollere, at det modtagne materiale er komplet i hen-
hold til oversigten. 
 
Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og må alene benyttes til udregning af 
tilbudet. Tilbage levering af udbudsmaterialet skal ske senest 5 arbejdsdage ef-
ter licitationstidspunktet. 
 
Tilbudet med den i udbudsmaterialet krævede dokumentation skal afgives ved 
aflevering af 2 eksemplarer af de udfyldte og underskrevne tilbudslister (TBL) 
i vedlagte licitationskuvert tydeligt mærket med: 
• Licitationsdato og tidspunkt 
• Entreprise: XXXXXXX 
• Sags nr.: XXXXXX 
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Indeholdt i tilbudet skal være navne på eventuelle underentreprenører. 
 
Hvis entreprenøren tager forbehold, skal der være henvist til disse i rubrikken 
på tilbudslisten. 
 
Regionen er i medfør af lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 forpligtet til 
at afkræve tilbudsgiveren en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang til-
budsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige. Det er en betingelse for afgivel-
se af tilbud, at der med tilbudet tillige afgives en sådan erklæring underskrevet 
af eventuelle underentreprenører. 
 
Licitationen afholdes: 
 

xxxdag den x. xxxx 200x kl. xx.xx i mødelokale xx 
 
hos: Region Xxxxxxx  
 Vej 
 By 
 
på hvilket tidspunkt tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der 
måtte være til stede. 
 
Alternative tilbud vil kun blive taget i betragtning, såfremt der samtidig afgives 
tilbud på udbudsgrundlaget. På tilbudslisten skal det angives, såfremt der sam-
tidigt afgives alternativt tilbud. 
 
Alternative tilbud modtages.  
 
Mindstekravene hertil er: (skal udfyldes jf. lovens §9)  
 
[eller 
 
Alternative tilbud vil ikke blive taget i betragtning.] 
 
Den bydende skal vedstå sit tilbud i [40] arbejdsdage. 
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Evt. spørgsmål til udbudsmaterialet kan stilles til rådgiveren (navn anføres) på 
tlf. xx xx xx xx senest (5) arbejdsdage før licitationen. Eller på spørgemødet 
der afholdes på regionsgården ddmmaa,  kl. xx. 
 
De bydende opfordres til at besigtige forholdene inden tilbudsafgivelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
xxxx xxxxxxxxx 
Projektleder 
 
 
 
Bilag: Udbudsmateriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc: Region Xxxxxx , Vej, By 
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Bilag 4.b 
 

Paradigma for projektorganisation og -omfang 
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Region X  
 

Lokalitet nr. xx-xxx XXXXXXXXX 
Projektorganisation og -omfang 

Måned 20xx 
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1.  Projektorientering 
 
1.2 Projektorganisation 
 
Bygherre: 
 
Region X  
Regionsgården 
Vej 
By 
 
Telefon: xx xx xx xx 
Telefax: xx xx xx xx 
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.dk 
 
Kontaktpersoner:  xxxx xxxx  
 xxxxx xxxx 
 
Rådgiver, projekterende: 
 
Navn 
Vej 
By 
 
Telefon: xx xx xx xx 
Telefax: xx xx xx xx 
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.dk 
 
Kontaktpersoner: xxx xxxxxxx 
 xxxx xxxxxxx 
 
Byggeadministration og tilsyn: 
 
Rådgiver (navn) i samarbejde med Region X . 
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1.2 Entreprisen 
 
Her beskrives i meget korte træk, hvad entreprisen omfatter, ex. opgravning og 
sortering af forurenet jord fra lokalitet nr. xx-xxx, adresse, se figur x. Retable-
ring skal efterfølgende foretages med rene materialer. Den forurenede jord 
skal bortkøres til xxxx. Etablering af afværgeboring til det sekundære grund-
vandsmagasin samt SRO-overvågning. 
 
Entreprisen omfatter: 
 
• Her listes punktvis, hvilke aktiviteter entreprisen omfatter med (om muligt) 

ca. mængder for afgravning af forurenet jord, retablering med rene mate-
rialer, etablering af antal afværgeboringer (incl. dimension og dybde hvor-
til de skal føres), etablering af evt. SRO-anlæg, lægning af antal m dræn 
m.m. 

 
Entreprisen omfatter ikke: 
 
• Her listes de leverancer entreprisen ikke omfatter, ex. omkostninger til 

rensning og slutdeponering af jord, analyseomkostninger.
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Bilag 4.c 
 

Paradigma for særlige betingelser (SB) 
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Region X  

 
Lokalitet nr. xxx-xxx 
xxxxxxxxx 
 

Særlige Betingelser 

Måned 20xx 
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Indholdsfortegnelse 

 
A. Aftalegrundlaget 
 
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
C. Entreprisens udførelse 
 
D. Bygherrens betalingsforpligtelser 
 
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelser 
 
F. Arbejdets aflevering 
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A. Aftalegrundlaget 
 
Almindelige bestemmelser 
 

Ad. §1 stk. 3 AB92 gælder med de supplerende bestemmelser, undtagelser og fravigelser, 
som er anført i nærværende supplerende betingelser, betegnet i det følgende 
Særlige Betingelser (SB).  
 

De enkelte punkter er angivet med reference til paragraf- og stk. numre i 
AB92. 
 
Bygherrens udbud 
 

Ad. §2 stk. 2 Grundlaget for entreprisen er i den angivne rækkefølge: 
 

• Tilbudsliste (TBL), 
 
• Rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen. 
 
• Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), "Tilbuds- og afregningsgrundlag" 

(TAG) samt tegning nr. x-y og bilag. 
 
• Alle gældende danske normer og vejledninger. 
 
Arbejdet skal udføres til fast pris og tid. Fastprisperioden er 12 måneder regnet 
fra licitationsdagen. 
 
Bestemmelser i Byggestyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om fast 
pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende. 
 

Ad. §2 stk. 3 Tidspunktet for opstart, evt. deltidsfrister og aflevering er angivet i 
udbudsplanen 

 
Entreprenørens tilbud 
 

Ad. §3 stk. 3 Såfremt Entreprenøren får arbejdet overdraget, skal Entreprenørens eventuelle 
regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på 
en måde, som kan godkendes af Bygherren og således, at den rettede tilbudsli-
ste er i overensstemmelse med den samlede tilbudssum. 
 

Ad. §3 stk. 4 Tilbudet skal være vedlagt en redegørelse for Entreprenørens plan for 
kvalitetsstyring samt en plan for sikkerhed og sundhed i skitsemæssig udform-
ning. 
 

Ad. §3 stk. 5 Den bydende skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage. 
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Entrepriseaftalen 
 

Ad. § 4 stk. 1 Ved tilbudets antagelse foretages en eventuel justering af tidsplanen for 
arbejdets gennemførelse.  

 
Entreprenøren skal oplyse om de månedlige udbetalingers forventede størrel-
ser. 
 
Entreprenøren skal inden 10 dage efter kontraktunderskrift til rådgiverens 
kommentering fremsende en endelig udgave af  plan for sikkerhed og sundhed. 
 
Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser m.m. 
 

ad §5 stk. 4 Der må ikke ske udskiftning af underentreprenører uden bygherrens accept. 
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B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
 

 Hvis entreprenøren ikke hæfter i 5 år jf. §36, skal sikkerhedsstillelsen frigives, 
når hæftelsen ophører. 
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C. Entreprisens udførelse 
 
Arbejdsplan og afsætning 
 

Ad. §9 stk. 1 På grundlag af udbudstidsplanen, jf. bilag x, udarbejder Entreprenøren en 
detaljeret arbejdsplan for arbejdets gennemførelse. 
 

Til arbejdsplanen stilles følgende krav: 
 
• Angivelse af entreprisens start- og afleveringstidspunkter samt evt. deltids-

frister, herunder om de udløser dagbod. 
 
• Evt. rækkefælge af de arbejder der skal udføres angives. 
 
• Planen skal udformes således, at ugentlig kontrol af arbejdets stade er mu-

ligt 
 
Entreprenørens ydelse 
 

Ad. §10 stk. 1 Entreprenøren skal deltage i orienterings/planlægningsmøder med berørte 
grundejere inden opstart  

 
Entreprisen omfatter arbejder, der enten er vist på tegninger, anført i beskrivel-
ser og betingelser SB og SAB eller anført i tilbudslisten TBL, uanset om det 
kun måtte være angivet et af stederne. 
 
Ydelserne skal alle medregnes i tilbudet, med mindre andet udtrykkeligt er an-
givet for de enkelte tilfælde. 
 
Entreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle fornødne afspærringer, afmærk-
ninger, oprydning, vandlænsning, tørholdelse og andre interims-
foranstaltninger. 
 
Projektgennemgang, dokumentation og prøver 
 

Ad. §11 stk. 1 Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang 
 
Forhold omkring Entreprenørens kontrol er anført i SAB. 
 
Ændringer i arbejdet 
 

Ad. §14 stk. 1 De i tilbudslisten anførte mængder er beregnet som anført i TAGén. 

De i TBL angivne mængder under supplerende enhedspriser er fiktive og skal 
kunne variere -100/+300%, uden at dette medfører ændring af enhedspriserne. 
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Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 
 

Ad. §15 I det omfang, der indtræffer uforudsete hændelser, skal der omgående rettes 
henvendelse til de relevante myndigheder og regionen/regionens rådgivere. 
 
Entreprenørens arbejdsledelse 
 

Ad. §18 stk. 1 Arbejdet skal ledes og kontrolleres af personale med dokumenterede erfaringer 
fra tilsvarende arbejder med forurenet jord. 
 
Udskiftning af nøglemedarbejdere hos Entreprenøren skal godkendes af byg-
herren. 
 
Byggemøder 
 

Ad. §19 stk. 1 Omfanget af byggemøder angives. 
 
Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort 
på det efterfølgende byggemøde. 
 
Bygherren indkalder til opstartsmøde. 
 
Samvirke med andre entreprenører 
 

Ad. §20 Evt. andre entreprenører som kan have indflydelse på nærværende arbejde 
oplyses (antal, arbejdes art mv.) 
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D. Bygherrens betalingsforpligtelser 
 
Betaling 
 

Ad. §22 Betaling finder sted som anført i AB 92 §22, stk. 1. 
 
En forudsætning for udbetaling af acontobeløb for et arbejde er, at de i Entre-
prenørens kvalitetsplaner foreskrevne ydelser for det pågældende arbejde er 
udført med tilfredsstillende resultat. 
 
(Såfremt der er truffet beslutning om, at der betales efter en betalingsplan, ret-
tes teksten til i overensstemmelse hermed.) 
 
A contobegæringen stiles til Region X, Vej, by, men fremsendes til rådgiverens 
påtegning. 
 
Betalingsfristen for anmodninger og slutopgørelser er 30 arbejdsdage regnet fra 
modtagelsesdato hos rådgiveren. 
 
Ekstraarbejder afregnes efter udført arbejde, såfremt der foreligger en under-
skrevet aftaleseddel forud for arbejdets udførelse. 
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E. Tidsfristforlængelse og forsinkelser 
 
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 
 

Ad. §24 stk.1  
Såfremt opstartstidspunktet forsinkes, forlænges tidsfrister tilsvarende. Dette 
berettiger ikke Entreprenøren til ekstrabetaling, med mindre han straks han får 
meddelelse om udskydelse af opstartstidspunktet meddeler og dokumenterer, at 
det medfører væsentlige ændringer i forudsætningerne for det angivne tilbud. 
 
Nedennævnte antal spilddage skal indregnes i entreprisens arbejdsplan, og der 
gives kun tidsfristforlængelse for godkendte spilddage udover de indregnede. 
 
Måned: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dage: 7 6 5 3 1 1 2 2 2 2 5 6 
 
 
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
 

Ad. §25 stk. 2 For hver påbegyndt uge, hvormed de for arbejdet sanktionsbelagte gældende 
deltidsfrist(er) og sluttidsfrist overskrides, skal Entreprenøren betale en bod på 
5‰ af entreprisesummen, dog mindst kr. 5.000. Sanktionsudløsende tidsfrister 
fremgår af udbudstidsplanen. Boden vedbliver at løbe, indtil arbejdet er fuld-
ført. 
 
Evt. bodstørrelse i relation til igangsætningen angives tillige. 
 
Boden vil blive modregnet i betalingen til Entreprenøren og/eller anfordret i 
sikkerhedsstillelsen, der dog ikke er udtryk for begrænsning af bodens størrel-
se. 
 
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 
 

Ad. §26 Bygherren har yderligere ret til tidsfristforlængelse 

• i forbindelse med forureningskontrol eller lignende, indtil videre arbejde 
er aftalt med myndighederne 

 
• når der træffes ukendt forurening i forbindelse med afgravning, kan ar-

bejdet standses, indtil prøver er analyseret, og videre arbejde er aftalt 
med myndigheden. Den typiske tidshorisont for analyse af prøver er ca. 
2-3 dage. 
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F. Arbejdets aflevering 
 

Ad. §28 stk. 1 Forinden aflevering finder sted, skal Entreprenøren fremskaffe de i SAB 
krævede attester samt have udført og dokumenteret alle krævede kontrolforsøg 
m.v. 
 

Ad. §28 stk. 4 Entreprisen afleveres samlet under et. (Såfremt regionen har behov for, at 
entreprisen bliver afleveret af flere omgange ændres teksten.) 
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Bilag 4.d 
 

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE  
INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
0. Projektorientering 
 
1. Arbejdsplads, indretning, ledninger, arbejdsmiljø m.v. 
1.1 Arbejdsplads 
1.2. Opmåling og nivellement 
1.3. Undersøgelser, forurening og geoteknik. 
1.4. Eksisterende ledninger/underjordiske installationer 
1.5. Sikkerhedsforanstaltninger 
1.6. Miljøledelse 
1.7. Kvalitetsstyring i udførelsesfasen 
1.8. Farlighedsvurdering af stoffer, der er fundet i jord og grundvand 
1.9. Eksponeringsrisiko ved jordarbejde 
1.10. Arbejdsmiljø 
1.11. Tilsynets kompetence 
 
2. Nedbrydning og rydning  
 
3. Jordarbejder 
 
4. Afvandingsarbejder 
 
5. Belægningsarbejder 
 
6. Borearbejder 
 
7. El-arbejder 
 
8. Vandbehandlingsanlæg 
 
9. Udbudstidsplan 
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Bilag 4.e 

 
Arbejdsmiljø 
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Arbejdsmiljø. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) 
 
I henhold til “Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af bygge-
pladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø” skal der for arbej-
der, der indebærer særlig fare, udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med arbejdspladsens indretning og drift. 
 
I PSS beskrives sikkerheds- og sundhedsforhold ved arbejder med forurenet 
jord og grundvand. Planen skal beskrive, hvordan arbejdet på forurenede area-
ler påtænkes udført forsvarligt. Planen skal indeholde oplysninger om bl.a.: 
 
• forureningens art og omfang 
• personlig sikkerhed, herunder anvendelse af personlige værnemidler 
• velfærdsfaciliteter 
• maskinel 
• tidspunkter for arbejdets udførelse 
• procedurer ved ulykker og uheld 
• sikkerhedsforanstaltninger vedr. eksternt miljø 
• kontrolforanstaltninger der udføres for at sikre arbejdsmiljøet 
• plan over arbejdspladsen 
• kompetencefordeling/organisation 
• involverede personer. 
 
Entreprenøren har ansvaret for, at alle på pladsen, inden arbejdet påbegyndes, 
instrueres om de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger jvf. PSS.  
 
Ved risici skal der blandt andet oplyses om: 
• Hvilke stoffer der forefindes i jorden 
• Hvad man kan pådrage sig, hvis man indtager eller indånder stofferne eller 

får dem på huden. 
 
Ved personlige værnemidler instrueres og trænes i: 
• Hvordan man sikrer sig at åndedrætsværn er tætte 
• Hvornår man skal skifte dragter, handsker og støvler, og efter hvilke krite-

rier de skal kasseres 
• At tilpasse værnemidlerne og tage dem af og på. 
 
Ved hygiejne: 
Det skal forklares, hvorfor personlig hygiejne er vigtig, herunder vask af hæn-
der ved pause, og bad ved arbejdets ophør 
 
Såfremt der er specielle forhold, entreprenøren skal være opmærksom på om-
kring f.eks. eksplosionsfare, skal det anføres. 
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Der laves en vurdering af relevante sundhedsfarlige stoffer, der er fundet i jord 
og vand. Grænseværdier for relevante stoffer i luft, jord og grundvand anføres. 
 
Der udarbejdes en sikkerhedsbeskrivelse for de enkelte mandskabsgrupper, så-
ledes at man sikrer sig, samtlige arbejdere på pladsen er beskyttet i overens-
stemmelse med arbejdstilsynets anvisninger. Beskrivelsen kan omfatte en over-
sigt over sikkerhedsudstyret, anvendelse af udstyret samt forhold vedrørende 
den personlige hygiejne. 
 
Det skal klart fremgå af udbudsmaterialet i hvor stor udstrækning, der under 
projektets gennemførelse forventes anvendt personlige værnemidler. Der skal 
være klare retningslinjer for anvendelsen af de personlige værnemidler, herun-
der om der skal anvendes standardudstyr eller specialudstyr. 
 
I tilfælde af problemer m.h.t. arbejdsmiljøet under gennemførelse af afværge-
foranstaltningerne anbefales det, at problemerne søges løst på stedet. Såfremt 
bygherren eller rådgiver vurderer, at der er behov for standsning af arbejdet på 
pladsen, kan bygherren på baggrund af rådgiverens anbefaling tage denne be-
slutning. Det er dog meget sjældent, at man som bygherre er nødt til at stoppe 
arbejdet. 
 
Relevant litteratur: 
 
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, BAR Bygge& Anlæg: Plan for 
Sikkerhed og Sundhed. Branchevejledning, 2002. 
 
Dansk Byggeri, Danske Entreprenører,  Februar 2002: Opstilling af miljøkrav i 
udbudsmaterialet. En checkliste. 
 
Myndighedsbestemmelser vedr. arbejdsmiljø 
 
Arbejde i forurenet jord skal udføres i henhold til specielt følgende love, be-
kendtgørelser og anvisninger, alle i senest gældende udgave (pr. juli 2007). 
 
Love: 
Lov om forurenet jord 
 
Arbejdsmiljøloven 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelser: 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om Arbejdets 
udførelse. 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste ar-
bejdssteders indretning. 
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Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning 
af byggepladser og lignende arbejdssteder. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af per-
sonlige værnemidler, ændret ved bekendtgørelse nr. 186 af 14. marts 1994 
og bekendtgørelse nr. 942 af 16. december 1998. 
 
Bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til 
personlige værnemidler. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om Foran-
staltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og ma-
terialer. 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde 
med stoffer og materialer (kemiske agenser), ændret ved bekendtgørelse 
nr. 496 af 27. maj 2004. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indret-
ning af skurvogne og lignende. 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om bygherrers 
pligter, ændret ved bekendtgørelse nr. 1507 af 21. december 2004.. 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksom-
hedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, ændret ved bekendtgørelse nr. 
491 af 20. juni 2002, 557 af 17. juni 2004 og 1506 af 21. december 2004. 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekte-
rendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anven-
delse af tekniske hjælpemidler, ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. 
august 1995, bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998, og bekendtgø-
relse nr. 727 af 29. juni 2004. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af 
tekniske hjælpemidler, ændret ved bekendtgørelse nr. 669 af 7. august 
1995 og bekendtgørelse nr. 831 af 27. november 1998. 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 17. december 2001 om pligter 
efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. 
 
At-vejledninger: 
 
At-vejledning D.5.1. December 2005 om brug og vedligeholdelse af trykluft til 
åndedrætsværn. 
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At-vejledning C.0.1. April 2005. Grænseværdier for stoffer og materialer. 
 
At-vejledning C.1.3. Januar 2004. Arbejde med stoffer og materialer. 
 
At-vejledning C.2.1. Februar 2003. Kræftrisikable stoffer og materialer. 
 
At-vejledning D.5.4. Marts 2003. Åndedrætsværn. 
 
At-meddelelser: 
 
At-meddelelse Nr. 4.04.16 Maj 1990 Arbejde i jord, forurenet med sundheds-
skadelige kemikalier. 
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Bilag 4.f 
 

Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
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Region X  

 
Lokalitets nr. xxx-xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Tilbuds- og afregningsgrundlag, (TAG) 

Måned 20xx 
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Indholdsfortegnelse 
 
1. Generelt 
 
2. Tilbudslistens enkelte poster 
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1. Generelt 
 
Nærværende afsnit angiver de nærmere forudsætninger og retningslinier for 
udfyldelse af tilbudslisten og for anvendelse af samme afregningsgrundlag som 
ved entreprisens gennemførelse. 
 
Tilbudslisten angiver en opdeling af hvert arbejde på en række mere eller min-
dre detaljerede poster, hvilket har til formål at medvirke til, at alle ydelser med-
regnes i tilbudene, at sikre mod misforståelser af ydelsernes omfang samt at 
forenkle det administrative arbejde for såvel Entreprenøren som Bygherren un-
der arbejdets udførelse. Der tænkes her især på fastlæggelse af reguleringspri-
ser ved eventuelle ændringer af ydelsernes omfang. 
 
Ved afgivelse af tilbud skal alle tilbudslistens poster og rubrikker være udfyldt, 
og alle de i tilbudslisten ønskede oplysninger skal gives. Er dette ikke tilfældet, 
kan det pågældende tilbud blive betragtet som ukonditionsmæssigt. 
 
På hovedtilbudslisten (TBL 1) angives den samlede tilbudssum ekskl. moms. 
 
Den bydendes underskrift på hovedtilbudslisten er bindende for samtlige de i 
tilbudshæftet angivne priser, oplysninger m.v. 
 
I tilfælde af uoverensstemmelse gælder hovedtilbudslistens beløb, og priser for 
de øvrige arbejder må korrigeres tilsvarende. 
 
Vedrørende regulering af mængder som følge af forandringer eller fejl i til-
budsgrundlaget, jf. SB §14, samt ved bestemmelse af endelige mængder, der i 
tilbudslisten er fastsat fiktivt eller ved skøn, bestemmes reguleringsmængden 
efter samme retningslinier som er lagt til grund ved udregning af de i tilbudsli-
sten angivne mængder. Den tilbudte faste sum vil blive ændret i overensstem-
melse med de således konstaterede mængdereguleringer. 
Ved mængdereguleringer inden for variationsprocenterne anført i AB 92 §14 
stk. 3, benyttes de i tilbudslisten opgivne enhedspriser ved udregning af beta-
lingsjusteringen. Såfremt den totale mængdejustering overstiger den fastsatte 
variationsprocent, og ikke andet er anført i nærværende TAG for den enkelte 
post, afregnes den overskydende justeringsmængde som angivet i AB 92 §14 
stk. 2 og stk. 4. 
 
Alle mængder er fastsat som teoretiske geometrisk bestemte mængder i hen-
hold til boreprofiler, tegninger og arbejdsbeskrivelse og som yderligere define-
ret i nedenstående afsnit. 
 
Mængder er beregnet på grundlag af fast mål. 
 
Evt. omregning mellem fast mål og løst mål skal ske med faktor 1,8 for råjord. 
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For poster under supplerende enhedspriser, hvor mængden er fiktiv, skal afreg-
ningsmængden fastsættes ved opmåling i forbindelse med arbejdets udførelse. 
Såfremt arbejdet er af en sådan karakter, at grundlaget for fastsættelse af afreg-
ningsmængden forsvinder under eller efter udførelsen af arbejdet, skal mæng-
den fastsættes før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter Bygherren ale-
ne grundlaget. 
 
Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågæl-
dende arbejdes gode udførelse og færdiggørelse, herunder de forlangte prøver, 
kontroller, dokumentationer, beregninger m.v., samt spild, eventuelle mer-
mængder ud over de teoretiske m.v. 
 
Alle nødvendige ydelser og biydelser til arbejdernes fulde færdiggørelse i hen-
hold til aftalegrundlaget skal være indeholdt i den samlede tilbudssum. Såfremt 
evt. anvendelse af personlige værnemidler skal være indeholdt i tilbuddet, skal 
det anføres her. Såfremt det kan blive aktuelt med både standardudstyr og spe-
cialudstyr, anføres det, hvad der skal være indeholdt i tilbuddet, og hvad der 
afregnes i ex. regning. 
 
Såfremt der afgives alternative tilbud, skal disse ligeledes anføres på hovedtil-
budslisten med angivelse af, på hvilke hovedpunkter alternativet afviger fra 
hovedtilbudet. 
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2. Tilbudslistens enkelte poster 
 
De enkelte ydelser er opdelt i hovedposter, poster og underposter (under ét kal-
det poster). 
 
I de følgende afsnit er angivet specielle bestemmelser vedrørende omfanget og 
indholdet af ydelserne for de i TBL angivne poster. De angivne numre refererer 
til tilbudslistens postnumre. 
 
Alle enhedspriser og faste summer skal være ekskl. moms. 
 

ad post nr. 1 Arbejdsplads m.v. 
Underpost 1.1 
Der ønskes tilbudt en sum, der skal dække alle udgifter ved etablering, drift, 
rydning og fjernelse af arbejdsplads samt udgifter til nødvendige interimsfor-
anstaltninger i forbindelse hermed f.eks. skure, vand- og elinstallationer, ar-
bejdsbelysning, adgangsveje, udlægning af jernplader på tilkørselsveje, fjernel-
se og deponering af affald og flytning af materiel, samt afmærkning, skiltning 
og afspærring. 
 
Den af Entreprenøren i tilbudslisten anførte sum for indretning og rømning af 
arbejdspladsen, der ikke må overstige x % (f.eks. 5) af den samlede tilbudssum, 
bliver udbetalt efter følgende regler: 
- x %(f.eks. 50) for indretning af arbejdsplads 
- x % (f.eks. 0) for drift af arbejdsplads 
- x % (f.eks. 50) når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. 
 
Tilsynet træffer bestemmelse om, hvornår arbejdspladsen kan betragtes som 
værende henholdsvis indrettet og rømmet. 
 
Underpost 1.2 
Prisen skal indeholde alle udgifter til opretholdelse af alle ledninger og kabler. 
(Evt. opretholdelse af belysning af offentlig vej skal vurderes). 
 
Underpost 1.3 
Prisen skal indeholde levering, opsætning, vedligeholdelse, nedtagning og 
bortskaffelse af hegn inkl. porte. 
 
I det følgende er med kursiv anført, hvilke forhold, der skal tages stilling til. 
Der er givet forslag til formuleringer for nogle forhold. Dette er anført som 
understreget kursiv tekst. 
 
De poster, hvor det skønnes nødvendigt at præcisere ydelserne, bør beskrives i 
TAG'en. 
 



 

 

Bilag side 107

For alle underposternes vedkommende specificeres det, hvilke ydelser, der skal 
være indeholdt. Variationsprocenter, der gælder for de enkelte underposter, 
anføres. 
 
Det er vigtig at evt. grænseflader mellem posterne er defineret. 
 

ad post nr. x XXXXXX 
Forhold vedrørende opmåling, opgørelse af mængder anføres. Ex. "Mængden 
afregnes efter entreprenørens opmålinger, som skal godkendes af Tilsynet". 
 
I forbindelse med transport af jord til ex. rensning/deponering bør anføres 
"Evt. ventetid ved aflæsning og vejning hos Firma skal være indeholdt i en-
hedsprisen". 
 
"Udgifter til deponering skal ikke være indeholdt i enhedsprisen", hvis dette er 
en bygherreleverance. "Mængden afregnes på grundlag af vejesedler". 
 
"Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering, tilfyldning og kompri-
mering (inkl. komprimeringskontroller) samt dokumentation for, at det er rene 
materialer". Omfanget af kontroller skal være anført i SAB'en . 
 

Tillægsarbejder Udover de i det foregående angivne, og i tilbudet indregnede enhedspriser, 
ønskes følgende supplerende enhedspriser opgivet til brug ved eventuelle eks-
traarbejder og vinterforanstaltninger. Priserne skal angives i skema i TBL, 
side x. 
Det understreges, at ekstraarbejder ikke må iværksættes, før der foreligger en 
aftaleseddel underskrevet af både Entreprenør og Bygherre eller dennes Til-
syn. 
  
Variationsprocent +300/-100%. 
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Bilag 4.g 
 

Paradigma for tilbudsliste (TBL) 
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Tilbudsliste, TBL side 1 
 

NAVN 
TILBUD: Undertegnede Entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmate-

riale af måned 200x fra Rådgivers navn anføres for et samlet beløb EKSKL. MOMS  
 
 kr.: 
 
 skriver: 

HOVEDPOSTER: Overført fra TBL 

 1. Arbejdsplads mv. kr. 

 2.  kr. 

 3.  kr. 

 4.  kr.  

 5.  kr. 

 6.Supplerende enhedspriser kr. 

 Samlet tilbudssum (ekskl. moms) kr. 

 

FORBEHOLD: Evt. forbehold anføres her: 
 
 

UNDERSKRIFT: Undertegnede bekræfter, at der ikke i forhold til øvrige bilag er taget 
                                                          forbehold, der ikke direkte er omtalt i nærværende tilbudsliste. 
 
ENTREPRENØRENS NAVN: 
 
ADRESSE: 
 
TLF.: 
 
E-mail: 
 
FAX.: 
 
                                                             ________________________________ 
 Dato Entreprenørens underskrift                   

FORHANDLINGSBEMYNDIGET PERSON: 
 
                                                            _                                                  _________________________________ 
 Navn                          Tlf. 

 
BILAG JVF. SB 
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XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
   

ALTERNATIVER, OG SÆRLIGE OPLYSNINGER: 

Alternativt tilbud:   
 
Særlige oplysninger, herunder ydelser, der tilbydes uden for tilbudssummen: 

 

 

 

UNDERENTREPRENØR(ER): 
 
 
                                                                           _______________________________________ 
 Arbejde Navn 
 
 _______________________________________ 
 Adresse 
 
 
                                                                           ________________________________________ 
 Arbejde Navn 
 
 ________________________________________ 
 Adresse 
 
 
                                                                           ________________________________________ 
 Arbejde Navn 
 
 _________________________________________ 
 Adresse 
 
 
                                                                           _________________________________________ 
 Arbejde Navn 
 
 __________________________________________ 
 Adresse 
 

 
TILBUDET ER AFGIVET UNDER HENSYNTAGEN TIL BYGHERRENS UDSENDELSE: 
Rettelsesblad nr.          af          20xx.      
Rettelsesblad nr.          af          20xx.      
Rettelsesblad nr.          af          20xx.     
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POST 

 

 
ARBEJDETS ART 

 
ENHED 

 
MÆNGDE 

 
ENHEDSPRIS 

 
IALT 

1. ARBEJDSPLADS MV.     

1.1 Indretning, drift og afvikling af arbejds-
plads 

 Fast sum   

1.2 Opretholdelse og drift af alle ledninger og 
kabler 

 Fast sum   

1.3 Levering, opsætning, vedligeholdelse, 
nedtagning og bortskaffelse af 2,0 m højt 
trådhegn. 

m    

1. At overføre til TBL side 1     
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POST 

 
 
ARBEJDETS ART 

 
 

ENHED 

 
 

MÆNGDE 

 
 

ENHEDSPRIS 

 
 

IALT 

2. RYDNING     

2.1      

2.2      

2.3      

2. At overføre til TBL side 1     
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POST 

 
 
ARBEJDETS ART ENHED 

 
 

MÆNGDE 

 
 

ENHEDSPRIS 

 
 

IALT 

3.      

3.1.      

3.2      

3.3      

3. At overføre til TBL side 1     
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POST 

 
 
 ARBEJDETS ART ENHED 

 
 

MÆNGDE ENHEDSPRIS 

 
 

IALT 

4.      

4.1.      

4.2      

4.3      

4.4      

4.5      

4.6      

4.7      

4.8      

4.9      

4. At overføre til TBL side 1     



 

 

Bilag side 115

 
POST ARBEJDETS ART ENHED MÆNGDE ENHEDSPRIS 

x. SUPPLERENDE ENHEDSPRISER/ TILLÆGS-
ARBEJDER 

   

x.1 Formand time   

x.2 Specialarbejder time   

x.3 Lastvogn med grab (3-akslet) time   

x.4 Lastvogn med tip (3-akslet) time   

x.5 Lastvogn med hænger (3-akslet) time   

x.6 Lastvogn med hænger (4-akslet) time   

x.7 Transport til kontrolleret losseplads time   

x.8 Rendegraver time   

x.11 Gravemaskine (900 liter skovl) time   

x.12 Pladevibrator time   

x.13 Kompressor med tryklufthammer time   

x.14 Lænsepumpe 4" 20 l/s v. 10 mVs døgn   

x.15 Leje af presenninger inkl. udlægning., vedligeholdelse 
og fjernelse 

m2/uge   

x.16 Brug af jernplader 2x3 m, t=12 mm stk/uge   

x.17 Levering og udlægning af uvasket singles m3   

x.18 Afstivning af eksisterende bygningsfundamenter i for-
bindelse med af- og udgravninger 

lbm   

x.19 Levering og leje af vintermåtter m2   

x.20 Håndtering af vintermåtter m2   

x.21  Levering, opstilling, vedligeholdelse, nedtagning og 
bortkørsel af orienteringsbelysning i perioden 01.10 til 
30.04 

stk.   

x.22 Retablering af vejareal/p-plads inkl. asfalt m2   

x.23 Leje af 2 m højt trådhegn, jf. tegn. nr. x, inkl. vedlige-
hold 

dg   

x. At overføre til TBL side 1    
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Bilag 4.h 
 

Paradigma for sammenstilling af tilbud ved tildelingskriteri-
et ”laveste bud” 
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Region X 
Lokalitet nr. xxx – LICITATIONSRESULTAT 

 
 
 

Fra 
Hovedtilbudsliste 

Entreprenør 
A 

Entreprenør 
B 

Entreprenør 
C 

Entreprenør 
D 

Entreprenør 
E 

ENTREPRISESUM 
(Excl. moms) 

     

Prissætning af forbehold      

Sum      

Difference      

Placering      

Underentreprenører      

Forbehold      

Plan for sikkerhed og 
sundhed 

     

Kvalitetsplan      

Tidsplan      

Bemærkninger      
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Bilag 4.i 
 

Paradigma for entrepriseaftale 
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ENTREPRISEKONTRAKT 

 
Region XX  
 
 

Lokalitets nummer: XXXXX 
 

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 
 

ENTREPRISEKONTRAKT  
 
 
 
 
Mellem     ............................... 
 
 
som bygherre og  ............................... 
 
 
som entreprenør  ............................... 
 
 
 
indgås herved følgende aftale om udførelse af entreprisen: 
 
[Navn, evt. sagsnr.] 
 
på ejendommen beliggende ......... 
 
 

§ 1 
 

Kontraktsdokumenter 
 

1. Nærværende kontrakt. 
[De i udbudsbrevet nævnte dokumenter samt rettelsesblade]  
2. Projektorganisation og omfang, dateret xx xx xx. 
3. Særlige betingelser (SB), dateret xx xx xx. 
4. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) dateret xx xx xx. 
5. Rettelsesblad nr. 1 ..., dateret xx xx xx. 
6. Tidsplan dateret xx xx xx. [evt. revideret under kontraktsforhandlingerne] 
7. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse. 
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8. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret xx xx xx. 
9. Tilbudsliste (TBL) dateret xx xx xx. 
10. Entreprenørens tilbud dateret xx xx xx. 
 
Ved uoverensstemmelse mellem kontrakts dokumenterne er disse gældende i 
ovennævnte rækkefølge, med mindre der er tale om rettelsesblade, der direkte 
ændrer ældre daterede dokumenter. 
 
Ved sin underskrift nedenfor bekræfter entreprenøren at være i besiddelse af 
samtlige dokumenter. 
 

§ 2 
 

Entreprisesum 
 

Entreprisesummen udgør ekskl. moms  
 

kr. xxxxxxx 
 

[I det omfang entreprisens karakter og omfang nødvendiggør det kan den spe-
cificeres nærmere med følgende tekst: 
 
Entreprisesummen fremkommer således: 
 
... ...] 
 
Entreprisesummen er fast indtil entreprisens færdiggørelse  
 
[Alternativt, afhængigt af udbudet: 
Entreprisesummen reguleres i overensstemmelse med reglerne i Byggestyrel-
sens cirkulære af 10. oktober 1991.] 
 
 

§ 3 
 

Sikkerhedsstillelse 
 

Entreprenøren stiller sikkerhed i henhold til AB 92 § 6. 
 
Sikkerhedsstillelsen udgør  
 

kr.xxxxxx 
 
og er ekskl. moms. 
 
Bygherren stiller ikke sikkerhed. 
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§ 4 
 

Godkendte forbehold. 
 

Alle forbehold i henhold til tilbud eller tidligere drøftelser som ikke udtrykke-
ligt fremgår af nærværende kontrakt, betragtes som bortforhandlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................          ......................... 
        Region X     som entreprenør 
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Bilag 4.j 
 

Paradigma for rådgiveraftale 
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 (EDB TRYK AF 
STANDARDFORMULAR) 

 
DECEMBER 1995 

Aftaleformular for 
aftale om rådgivning og bistand 
 
 
Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Råd-
givning og bistand, ABR 89. 
 
Udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I. 
 
 
 
1. Parterne 
1.1 Undertegnede 
 
 
 
 
 i det følgende kaldet klienten, og 
1.2 medundertegnede 
 
 Rådgiver 
 Vej 
 By 
 
 i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået følgende aftale. 
 
2. Opgaven 
2.1 Aftalen omfatter rådgivning og bistand vedrørende 
 
 
 
2.2 Til opgaven er knyttet følgende øvrige rådgivere 
 
 
 
2.3 Som projekteringsleder er udpeget 
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3. Aftalegrundlag 
3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning af bistand, ABR 

89 med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende af-
tale. 

 
 
3.2  Følgende klientmateriale 
 
 
 
3.3  Andet 
 
 
 
4.  Rådgiverens ydelser 
 Der henvises til den for opgaven udarbejdede ydelsesbeskrivelse 

vedlagt som bilag 1. 
 
 
 
5. Klientens ydelser 
 
 
 
6. Tidsfrister 
 
 
 
7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 
 
 
 
8. Honorar 
 Honorar beregnes efter medgået tid, idet det beregnes som konteret 

løn med et dækningsbidrag på XXX%. 
 
 
 
9.  Udlæg 
 Udlæg (herunder trykning, transport, leje af udstyr, EDB og tekst-

behandling) refunderes uden administrationstillæg. 
 
 
 
10.  Udbetaling af honorar og udlæg 
  Afregning månedsvis bagud. Betalingsfrist: 30 dage. 



 

 

Bilag side 125

11.  Ansvar 
11.1 Rådgiveren er ansvarlig i henhold til ABR89, afsnit 6, fastlagt til 

kr. xxxxxx. jf., ABR89 pkt. 6.2.2 
 
 
 
12. Forsikring 
 Rådgiveren er forsikret i XXXXX Forsikring under FRI’s ramme-

forsikring i henhold til police nr. xxxxxxxxxxxx med en dæknings-
sum ved personskade på kr. xxxxxxxx,- ved tingskade og/eller tab 
på kr. xxxxxxx,- og en selvrisiko ved enhver ting- og/eller formue-
skade på kr. xxxxxxx,-. 

 
 
 
13. Tvister 
 
 
 
14. Særlige bestemmelser 
 
 
 
Til aftalen hører følgende bilag: 
 
Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse for opgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
dato 

 
klient 

  
dato 

 
rådgiver 
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Bilag 5.a 

 
Liste over dokumenter vedrørende aftalegrundlag 
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Regler og vejledning for entreprenør- og rådgivervalg samt 
indgåelse af kontrakter 
 
• Lov nr. 572 af 6 juni 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssek-

toren, som ændret ved lov nr. 572 af 6. juni 2007 og dermed nu " Lov om 
indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter". 

• Bekendtgørelse nr. 595 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og 
anlægssektoren 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 
om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareind-
købskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter  

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/17/EF af 31. marts 2004om 
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for 
vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ("forsyningsvirksom-
hedsdirektivet")  

• Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk-
somhed, AB 92 

• Almindelige betingelser for totalentreprise, ABT93 
• Dansk Byggeri. Standardforbehold af januar 2007. 
• Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10.10.91 samt vejledning af 1993 om 

pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. ("Fastpriscirkulæret") 
• Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR89 
• Danske Arkitektvirksomheders og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers 

standardforbehold af juni 2007. 
 
 
 
Konkurrencestyrelsens vejledninger (findes på 
http://www.ks.dk/udbud/vejledning): 
  

• Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, 2006 

• Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode 
(september 2006) (PDF) 

• Udbudsreglerne - så kan du lære det  

• Fakta om tærskelværdier og kontraktberegninger  

• 2004-02-12: Ny vejledning om håndtering af udbud i forbindelse med 
kommunalreformen 

• Sociale hensyn ved offentlige indkøb – en vejledning i mulighederne 
for at tage sociale hensyn ved udbud (2004)  
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• Offentlige grønne indkøb – en vejledning i mulighederne for at varetage 
miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud (2002)  

• Princippet om ligebehandling af tilbudsgivere, herunder reglerne om 
teknisk dialog (1997)   

• Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005  
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Kommissionens meddelelser og vejledninger, som bl.a. findes på Konkurren-
cestyrelsens hjemmeside http://www.ks.dk/udbud/vejledning: 

• Kommissionens fortolkningsmeddelelse om kontrakter, der ikke eller 
kun delvist er omfattet af EU's udbudsdirektiver (2006) 

• Kommissionens håndbog ‘Buying green: how public authorities can 
help save the environment and taxpayer’s money’ (2004) 

• Kommissionens fortolkningsmeddelelse om inddragelse af sociale hen-
syn (2001)  

• Kommissionens fortolkningsmeddelelse om miljøhensyn (2001)  
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Benyttede forkortelser 
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AB92  
Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 
af 1992. 
 
ABR 89:  
Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand, 1989. 
 
ABT93:  
Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993. 
 
Fastpriscirkulæret: 
Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på 
bygge- og anlægsarbejder m.v.  
 
JFL:  
Jordforureningsloven. 
 
Tilbudsloven: 
Lov nr. 572 af 6 juni 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, 
som ændret ved lov nr. 572 af 6. juni 2007 og dermed nu " Lov om indhentning af 
tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter" 
 
Udbudsdirektivet: 
• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om 

samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskon-
trakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskon-
trakter  
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Bilag 5.c 
 

AB92 
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AB92  
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed (AB92)  
 
"Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfær-
diget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: 
 
Boligselskabernes landsforening 
Byggefagenes kooperative landssammenslutning 
Byggesocietetet 
Dansk industri (Tidligere industrirådet) og det danske handelskammer 
Entreprenørforeningen 
Håndværksrådet 
Praktiserende arkitekters råd og forening af rådgivende ingeniører 
Amtsrådsforeningen og kommunernes landsforening, Københavns kommune  
og Frederiksberg kommune 
Boligministeriet 
Samordningsudvalget vedr. den statslige ejendomsforvaltning (SEF)  
(tidligere koordinationsudvalget vedr. statsbyggeri (KVS)) 
Trafikministeriet 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 
              
 
Indhold: 
 
Aftalegrundlaget  
Sikkerhedsstillelse og forsikring  
Entreprisens udførelse  
Bygherrens betalingsforpligtelse  
Tidsfristforlængelse og forsinkelse  
Arbejdets aflevering  
Mangler ved arbejdet  
1-og 5-års eftersyn  
Særligt om ophævelse  
Tvister  
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A.  Aftalegrundlaget 
              
Almindelige bestemmelser 
§ 1.  Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i byg-

ge- og anlægsvirksomhed.*)  
 *) "Almindelige Betingelser for Totalentreprise" forventes at foreligge i 1993. 
Stk. 2.  Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen og "entreprenøren" som sælge-

ren. Ved underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren og 
"entreprenøren" som underentreprenøren. 

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

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

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

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

Stk. 7.  Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. 
 
Bygherrens udbud 
§ 2.  Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. 
Stk. 2.  Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette 

materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes 
omfang og indhold. 

Stk. 3.  Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. 
Stk. 4.  Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejen-

dommen, jf. § 16. 
Stk. 5.  Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse 

for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel 
og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks 
frigives, 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 udfærdiges med ri-
melig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. 

Stk. 7.  Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvil-
ken 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 til-
kendegivet ved tilbudet. 
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Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele binden-
de for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på 
grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. 
Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. 

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegnin-
ger, 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 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedstå-
elsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. 

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

Stk. 7.  Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 
 
Entrepriseaftalen 
§ 4.  Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept 

af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumen-
ter, som har dannet grundlag for aftalen. 

Stk. 2.  Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. 
 
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m. v. 
§ 5.  Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. 
Stk. 2.  Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold 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 an-

dre. 
Stk. 4.  Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvan-

ligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. 
Stk. 5.  Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med 

stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at 
gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandø-
rer, jf. § 10, stk. 4. 

 
B.  Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
§ 6.  Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejds-

dage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forplig-
telser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller spare-
kassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 

Stk. 2.  Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entre-
prisesummen. 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 afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav 
om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er af-
hjulpet. 
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Stk. 5.  Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, med-
mindre 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 skrift-
ligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, 
medmindre entreprenøren for inden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring 
om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I 
så fald gælder reglerne i § 46. 

Stk. 8.  Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af af-
taleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejde og tilbagebetaling af 
for meget udbetalt entreprisesum. 

 
Bygherrens sikkerhedsstillelse 
§ 7.  Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejds-

dage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforplig-
telser 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 gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af en-
treprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal 
måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvi-
delse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis 
vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det 
halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. 

Stk. 3.  Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
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 ud-
betalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 

Stk. 4.  Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anled-
ning af aftaleforholdet, 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 entre-
prenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sik-
rede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde 
på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning 
skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er 
genstand for om- eller tilbygning. 

Stk. 2.  Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. 
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Stk. 3.  Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsik-
ring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entrepre-
nøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 

              
C.  Entreprisens udførelse 
            
Arbejdsplan og afsætning 
§ 9.  Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejds-

plan. 
Stk. 2.  Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (ko-

ter), 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. Materialer skal - 
for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. 

Stk. 2.  Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbej-
dets færdiggørelse. 

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

Stk. 4.  Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøran-
svar 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 aner-
kendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne 
gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en 
leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. 

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

              
Projektgennemgang, dokumentation og prøver 
§ 11.  Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projekt-

gennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af 
prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for an-
vendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren 
skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i pro-
jektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i 
entreprenørens ydelse.  

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prø-
ver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposi-
tion ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kon-
traktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald 
skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. 



 

 
    

Bilag side 138

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

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

Stk. 5.  Entreprenøren skal løbende foretage 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 entreprenø-
rens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagel-
se heraf og indtil arbejdets aflevering. 

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 ibrugtagningen. 
              
Forhold til myndigheder 
§ 13.  Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne her-

ved. 
Stk. 2.  Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-

skaffer 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 natur-

lig 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. Forhand-
lingen herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. 

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

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

Stk. 5.  Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de 
udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, 
hvor om der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, min-
drearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. 
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Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 
§ 15.  Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag 

ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 
Stk. 2.  Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den ind-

gåede 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 forlæn-
gelse 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 ud-
budsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal for-
anstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

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

              
Fortidsminder 
§16.  Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ænd-

res eller flyttes. 
Stk. 2.  Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygher-

ren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. 
Stk. 3.  Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til 

bygherren. 
Stk. 4.  Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. 
              
Bygherrens tilsyn 
§ 17.  Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsføren-

de, 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 ar-

bejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser ved-
rørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisnin-
ger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres 
indbyrdes forhold. 

Stk. 4.  Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. 
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Entreprenørens arbejdsledelse 
§ 18.  Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsen-

tant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udfø-
relse. 

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

              
Byggemøder 
§ 19.  Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der 

snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. 
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 entreprenører på byggepladsen og i tide for-

handle 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 af-
talens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjem-
sted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens veg-
ne, og med hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlin-
ger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning 

 
D. Bygherrens betalingsforpligtigelse     
 
Betaling 
 § 22.  Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren en gang hver måned ret til 

betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse 
af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kon-
traktsmæssige arbejder og materialer for. 

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

Stk. 3.  Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på bygge-
pladsen 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 betalings-
plan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprise-
summen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvil-
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ke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Be-
taling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen 
angår, er præsteret. 

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

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

Stk. 7.  Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, 
herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modta-
get denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - 
bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. 

Stk. 8.  Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen frem-
sendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriser 
dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse at slutopgørelse 60 arbejdsda-
ge. 

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, forta-
ber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbej-
der, samt for løn- og prisstigninger. 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 
Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelo-vens rente-

sats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entrepre-

nøren skriftlig meddelelse herom. 
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som 

parterne er enige om. 
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger 

tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 
46 anvendelse, hvis en part begærer det. 

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entre-
prenørens 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 entre-

prenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. 
Stk. 2.  Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller be-

talingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygher-
rens 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 bygher-
ren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggen-
de 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 ændringer i arbejdets art og omfang, kræves af bygherren, jf. § 14, bygher-
rens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, forhold, der opstår uden entreprenø-
rens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige natur-
begivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk, nedbør, lav temperatur, stærk 
vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig fo-
rekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid 
og egn, eller offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne for-
hold.  

Stk. 2.  Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispo-
sitioner, 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 ind-
trådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

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

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

ningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. 
Stk. 3.  Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres byg-

herrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 
 
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 
§ 26.  Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 

følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, 
stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, 
stk. 1, nr. 1. 

Stk. 2.  Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositi-
oner, 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 bygher-

rens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 
anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftale-
parts ansvarspådragende forsinkelse.  

Stk. 2.  Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til§ 
24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende 
bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, 
dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 
forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. 
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Stk. 3.  Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren 
hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. 

              
F.  Arbejdets aflevering      
              
Afleveringsforretningen 
§ 28.  Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig 

meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter en-
treprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter 
det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

Stk. 2.  Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, 
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 færdiggørelse. Tilsvaren-
de gælder for ny afleveringsforretning 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 
§ 29.  Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori an-

føres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygher-
ren. l tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stil-
lingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 
Stk. 3.  Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemfø-

res uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give 
den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og 
om indholdet af afleveringsprotokollen. 

 
G. Mangler ved arbejdet     
 
Mangelsbegrebet 
§ 30.  Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 

overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der 
en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse 
i forbindelse med arbejdet. 

Stk. 2.  Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, fore-
ligger der mangler. Dette gælder dog ikke når entreprenøren i tilfælde af frit materia-
levalg godtgør, at kontraktsmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på 
grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller når bygherren har krævet anven-
delse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at frem-
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skaffe disse i kontraktsmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entre-
prenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. 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 arbejdet lider af mangler, hvad enten dis-

se på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. 
 
Mangler påvist ved afleveringen 
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. 
Stk. 2.  Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 

længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er . 

Stk. 3.  Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget en-
treprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ik-
ke 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 entreprisesum-
men, jf. § 34. 

 
Mangler påvist efter afleveringen 
§ 32.  Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der på-

vises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. 
Stk. 2.  Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skrift-

lig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opda-
get. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt 
forhold. 

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

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

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

 
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v. 
§ 33.  Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 
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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 entreprisesum-
men, 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, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgen-
de måder: enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprise-
sum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i 
den foreliggende stand, eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden 
mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.  

Stk. 4.  Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reg-
lerne 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 
§ 36.  Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod 

entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. 
Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmel-
serne 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, at entreprenø-
ren har påtaget sig at indestå i længere tid, at det ved afleveringen konstateres, at af-
talt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller at der foreligger groft uforsvarligt for-
hold fra entreprenørens side.  

Stk. 3.  Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret 
efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis man-
gelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: Reglen i 
§ 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører. Entreprenøren 
kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar. Tidsrummet for af-
hjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år. Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn 
finder ikke anvendelse. 
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H. 1- og 5-års eftersyn     
 
1-års eftersyn 
§ 37.  Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted 

senest et år efter afleveringen. 
              
5-års eftersyn 
§ 38.  Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som 

skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleverin-
gen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

Stk. 2.  Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygher-
ren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages 
varsel. 

              
Fælles regler for eftersyn 
§ 39.  Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, 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 dokument (eftersynsprotokol) hvori anføres 

påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. 

Stk. 3.  Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 
Stk. 4.  Hvis en part ikke er repræsenteret ved efter synet, kan dette gennemføres uden den 

pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part 
skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynspro-
tokollen. 

  
I. Særligt om ophævelse    
 
Bygherrens hæveret 
§ 40.  Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entrepriseaftalen hvis 

der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væsentlig forsinkelse fra entrepre-
nørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 
ulemper for bygherren, eller hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væ-
sentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, 
medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gen-
nem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller hvis det 
udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entre-
prenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.  

              
Entreprenørens hæveret 
§ 41.  Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse 

hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren 
ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt. 

Stk. 2.  Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve entreprise-
aftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til 
forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis 
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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 konkurs-

lovens regler ikke er til hinder derfor.  
Stk. 2.  Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet 

efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt 
det vil indtræde. 

Stk. 3.  Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 
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 entrepriseafta-
len. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet eller på den anden parts 
opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 
7. 

Stk. 4.  Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, 
hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen 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 sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

Stk. 5.  Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 
              
En parts død 
§ 43.  Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, 

stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 
Stk. 2.  Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne beretti-

get til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte-
fælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er el-
ler bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

Stk. 3.  Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en le-
der af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er 
arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan 
forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted. 

Stk. 4.  Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 
 
Fælles regler om ophævelse 
§ 44.  Ophævelse skal ske skriftligt. 
Stk. 2.  Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt 

indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst 
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 ar-
bejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

Stk. 3.  Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsproto-
kol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskri-
ves af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand ud-
meldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45. 

Stk. 4.  Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretnin-
gen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part 
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skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registreringens gen-
nemførelse og om registreringsprotokollens indhold. 

Stk. 5.  Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som 
befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre 
bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

Stk. 6.  Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 
dansk rets almindelige regler.              

 
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 Voldgiftsnævnet 
for bygge- og anlægsvirksomhed, København. 

Stk. 2.  Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af oplysning om, hvilke parter sa-
gen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer, en skriftlig fremstilling, 
hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom 
skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet), de dokumenter, der er af betydning 
for sagen, eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden 
og angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet 
som hastesag.  

Stk. 3.  Der udmeldes i almindelighed en skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er 
anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder fle-
re 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 fin-
der, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er 
indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om suppleren-
de syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. 

Stk. 5.  Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne 
herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvi-
sten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødven-
dighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter 
i så fald skønsmandens honorar. 

Stk. 6.  Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og fle-
re parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. 

Stk. 7.  For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og an-
lægsvirksomhed. 

              
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m. v. 
§ 46.  På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslut-

ning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigel-
sen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes 
uenighed som nævnt i § 22, stk. 14. 

Stk. 2.  Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af 
flere sagkyndige. 
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Stk. 3.  Begæringen skal indeholde de oplysninger mv. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af 
begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. 

Stk. 4.  Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den 
sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at 
fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyn-
dige 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. Voldgifts-
nævnet fastsætter størrelsen af honoraret. 

Stk. 5.  Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entre-
prenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse 
om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. 
Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i 
særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 
47. 

Stk. 6.  Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 
med indtil 10 arbejdsdage. 

Stk. 7.  Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 
senest 3 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 afgørelser er endelige. 
Stk. 2.  Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Vold-

giftsnævnet. 
Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse 

parters adresse og telefonnummer, klagerens påstand samt en kort fremstilling af de 
kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og 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 præ-
sidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaf-
fenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan 
bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens formand. 

Stk. 5.  Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet 
eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med 
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestem-
mes, 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 
fremsætte 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 Vold-

giftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. 
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Stk. 8.  Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og fle-
re parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. 
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Bilag 6.a 
 

Begæring om forsikring til Kommuneforsikring 
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Bygning(er) under opførelse 
Kilde: http://www.kgf.dk  hentet den 25-10-2000.  
 
Nedenstående findes ikke mere på nettet, men giver en fornemmelse af forsikringstyper. 
Forsikringsbranchen udvikler hele tiden nye produkter, og det anbefales at kontakte for-
sikringsselskaberne, når forsikringsbehovet kan konkretiseres. 
 
1. Introduktion 
De fleste entreprisekontrakter indgås i henhold til “Almindelige betingelser for arbejdere 
og leverandører i bygge- og anlægsvirksomheder af 10. december 1992” også kaldet “AB 
92”. Det er heri fastlagt, at bygherren har pligt til at tegne og betale bygningsbrand- og 
stormskadeforsikring for hele arbejdet fra dets begyndelse til endelig aflevering eller 
ibrugtagning. Kommunale bygherrer kan dog kræve sig stillet som selvforsikrer. 
 
Der skal derfor som minimum, med mindre andet aftales i entreprisekontrakten, tegnes en 
brand- og stormskadeforsikring for byggeriet/anlægsarbejdet. 
 
I visse tilfælde er brand- og stormskadeforsikringen utilstrækkelig - f.eks. på grund af 
byggeriets karakter - og det vil derfor være hensigtsmæssigt at tegne en mere omfattende 
forsikring. Der kan derfor tegnes en kombineret entrepriseforsikring, der består af en all-
risks forsikring for selve byggeriet, eventuelt en all-risks forsikring for bygninger og/eller 
løsøre tilhørende bygherren og eventuelt en ansvarsforsikring. 
 
Samme pligt gør sig gældende, når der er tale om til- eller ombygninger, hvor kommunen 
eller regionen også skal forsikre entreprenøren mod brand og storm, hvis entreprenøren 
opfordrer til det, hvilket de praktisk talt altid gør.  
 
Ved at medtage entreprenørerne som sikrede opnås det, at brand- og/eller stormskadefor-
sikringen ikke - bortset fra groft uforsvarlige forhold - kan gøre regres mod skadevolder-
ne, entreprenører og disses ansvarsforsikringsselskaber for udbetalte erstatningsbeløb. 
 
KgF’s kunder kan normalt vælge én ud af tre løsninger, når de skal tegne disse forsikrin-
ger for bygninger under opførelse: 
 
- De kan tegne en tillægsforsikring til de allerede eksisterende bygningsforsikringer. 

Denne fremgangsmåde benyttes typisk, når der er tale om ombygninger af ejen-
domme, som KgF allerede forsikrer. 

  
-  De kan tegne en korttidsforsikring for brand- og stormskade, der automatisk med-

forsikrer entreprenøren for selve entreprisen. 
  
-  De kan tegne en kombineret entrepriseforsikring, der både dækker brand og storm-

skade og indeholder en all risks dækning for bygherrens bygning og løsøre. Hertil 
kan man vælge at lægge en ansvarsforsikring for bygge riet. 
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For alle tre typer gælder, at begæringen skal indsendes i god tid, før selve arbejdet påbe-
gyndes. Det er ofte nødvendigt med en udførlig gennemgang af projektet og evt. besigti-
gelse af byggepladsen, når forsikringssummen skal beregnes. Forsikringen skal tegnes fra 
den dag, hvor der befinder sig forsikrede værdier på arbejdspladsen, og forsikringen kan 
normalt slet ikke tegnes, hvis byggeriet først er gået i gang.  
 
2. Bygning(er) under opførelse 
Dette afsnit omhandler brand-, stormskade - og/eller entrepriseforsikring (også kaldet all-
risksforsikring) for bygnings- og/eller anlægsarbejder under op-/udførelse. 
 
3. Brand- og stormskadeforsikring 
De fleste entreprisekontrakter indgås i henhold til “Almindelige Betingelser for arbejdere 
og leverandører i bygge- og anlægsvirksomheder af 10. december 1992” også kaldet “AB 
92”", og det er heri fastlagt, at bygherren har pligt til at tegne og betale bygningsbrand- og 
stormskadeforsikring for hele arbejdet fra dets begyndelse til endelig aflevering eller 
ibrugtagning. Kommunale bygherrer kan dog kræve sig stillet som selvforsikrer. 
 
På KgF's brand- og stormskadeforsikring for bygning(er) under opførelse er entreprenører 
automatisk med som sikrede. Denne automatik vedrører dog kun brand- og stormskade-
forsikring for selve entreprisen. 
 
Efter opfordring fra entreprenører og underentreprenører skal disse tillige kunne medfor-
sikres som sikrede på brand- og stormskadeforsikring for de bygninger, der om- og/eller 
tilbygges og som tilhører bygherren. Bemærk i denne forbindelse Entreprenørforeningens 
standardforbehold af juni 1993, hvori det bl.a. forudsættes at entreprenører medforsikres.  
 
Ved at medtage entreprenørerne som sikrede, opnås der, at brand- og/eller stormskadefor-
sikringen ikke - bortset fra groft uforsvarlige forhold - kan gøre regres mod skadevolder-
ne, entreprenører og disses ansvarsforsikringsselskaber for udbetalte erstatningsbeløb. 
 
Da de eksisterende bygningsbrand- og husejerforsikringer, har en bestemmelse om, at sel-
skabet skal have underretning om nybygninger, tilbygninger og værdiforøgende ombyg-
ninger, skal der i de fleste tilfælde af bygge- eller anlægsaktivitet tegnes særskilte forsik-
ringer. Brand- og stormskadeforsikring for ombygninger tegnes sædvanligvis på de eksi-
sterende bygningsforsikring, medens der ved ny- og/eller tilbygninger tegnes separat kort-
tidsforsikring. Ved om- og tilbygningsarbejde, hvori der indgår varmt arbejde (åben ild 
eller gnister ved f.eks. tagdækning, vinkelslibning eller svejsning) og hvor entreprise-
summen overstiger 100.000 kr. skal dette oplyses til KgF, så forsikringen kan udvides 
med den relevante dækning. 
 
 
4. Forsikringssum og præmieberegning 
Den samlede genopførelsessum, dvs. den samlede entreprisesum excl. moms, men inkl. 
ingeniør- og arkitekthonorar danner grundlag for præmieberegningen. Grundudgifter og 
udgifter til jordarbejder skal ikke medregnes. Oprydningsomkostninger er automatisk 
medforsikret, højst med kr. 3.400.000,-, og skal derfor ikke medregnes med særlig sum. 
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Forsikringen tegnes normalt på grundlag af den samlede entreprisesum for hele byggepe-
rioden, og den af KgF anvendte præmiesats er beregnet under denne forudsætning. 
 
5. Begæring 
For at sikre en tilstrækkelig dækning er det vigtigt, at begæring er indsendt i god tid, in-
den arbejdets påbegyndelse. Forsikringen skal tegnes fra den dag, værdier, der skal omfat-
tes af forsikringen, befinder sig på byggepladsen. 
 
6.  Ombygning/værdiforøgelse 
Ved rene ombygningsarbejder vil det, foruden entreprisesummen, være nødvendigt at få 
oplyst den værdiforøgelse af eksisterende bygning(er), som ombygningen medfører. Ved 
værdiforøgelse forstås, at genopførelsesværdien (kvadratmeterprisen) for den berørte del 
af ombygningen bliver ændret, f.eks. fordi gamle bygningsdele er blevet erstattet med nye 
af bedre og dyrere kvalitet. 
 
7. Stormskaderisiko på eksisterende bygning 
Da den eksisterende husejerforsikring ikke dækker ved til- og ombygninger, vil det være 
nødvendigt at få oplyst, om arbejdet medfører en forøget stormskaderisiko for den eksi-
sterende bygning, således at denne risiko medforsikres. 
 
8. Kombineret entrepriseforsikring 
I stedet for at tegne brand- og stormskadeforsikring for om-, til-og nybygningsarbejder 
kan der tegnes en kombineret entrepriseforsikring. En kombineret entrepriseforsikring be-
står af en all-risks forsikring for selve byggeriet, eventuelt en all-risks forsikring for byg-
ninger og/eller løsøre tilhørende bygherren og eventuelt en ansvarsforsikring. 
 
9. All-risks forsikringens omfang 
I modsætning til de almindelige forsikringsbetingelser for f.eks. brandforsikring og lig-
nende der angiver hvilke skader, der dækkes, er ideen i en all-risks forsikring, at den 
dækker tab af og skade på de forsikrede genstande af en hvilken som helst årsag, der ikke 
i policen eller i forsikringsbetingelserne er angivet som undtaget. 
 
Som eksempler på typiske tab og skader, som kan være omfattet af en all-risks forsikring, 
kan nævnes sammenstyrtning, sætning, frost, påkørsel, hærværk, tyveri fra byggeplads, 
vandskader, oversvømmelse af byggegruben, højvande, storm, skypumpe, skader på 
grund af væltet byggekran. 
 
All-risks forsikringen vil i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, indeholde en brandforsik-
ringsdækning med henvisning til det relevante afsnit i forsikringsbetingelserne. 
 
Den kombinerede entrepriseforsikring er dog ikke en garanti for, at entreprisekontraktens 
bestemmelser er opfyldt, hvorfor forsikringen ikke dækker den omstændighed, at et byg-
geri ikke opfylder sit formål, eller at det på anden måde ikke er kontraktmæssigt udført. 
 
10. Undtagelser 
Af de væsentligste undtagelsesbestemmelser kan nævnes, at entrepriseforsikringen ikke 
dækker: 
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I. normal afhjælpning af fejl eller mangler, 
II.   forsinkelse og manglende fuldførelse, 
III.  driftstab af enhver art,  
IV. tab og skade der skyldes: 
A.  slid, korrosion, rust eller anden gradvis forringelse, 
B. mangelfuld arbejdsudførelse, 
C. mangelfulde eller ikke-konditionsmæssige materialer, 
D. mangelfuld udførelse af projektering, beregning, og konstruktion. 
  
Følgeskader fra de i punkt 4) nævnte undtagelser, der rammer andre dele af entreprisear-
bejdet, er dog dækket. 
  
11. Forsikrede genstande 
Forsikringen tegnes, så den omfatter alle entrepriser ved det pågældende bygge- eller an-
lægsarbejde. Dækningen omfatter alle permanente eller midlertidige arbejder inkl. materi-
aler, der er anvendt eller skal anvendes hertil. 
 
12. Forsikring for bygherrens eksisterende bygning(er)/løsøre 
Forsikringen kan udvides til at dække tab af og fysisk skade på tilstødende omliggende 
bygninger, anlæg og løsøre, der tilhører bygherren, dog kun for skade, som er en direkte 
følge af entreprisearbejdets fysiske udførelse.  
 
Normalt er entreprenøren ikke sikret på forsikring for eksisterende bygning og/eller løsøre 
tilhørende bygherren. Entreprenøren kan dog i meget specielle/sjældne tilfælde medtages 
som sikret. 
 
Entreprenørens maskiner, materialer, redskaber m.v. er ikke dækket, medmindre policen 
ved særlig påtegning er udvidet hertil. 
 
13.Hvem er dækket? 
Såvel bygherrer som entreprenører og disses underentreprenører er dækket af all-risks 
forsikringen. 
 
14.Hvor dækkes der? 
Forsikringen dækker på arbejdspladsen for entreprisens udførelse, men materialer og byg-
ningsdele er ikke dækket, mens de under indenlandsk transport er på vej til arbejdsplad-
sen. Dette kan dog medforsikres mod en tillægspræmie. 
 
15.Hvornår dækkes? 
Forsikringen begynder ved entreprisens igangsættelse og løber til entreprisen er afleveret 
eller taget i brug af bygherren, samt under 12 måneders afhjælpningsperiode, i det om-
fang, hvori der ifølge entreprisekontrakten består pligt til udbedring af skader, når disse i 
øvrigt er omfattet af forsikringens dækning. 
 
16. Selvrisiko 
For all-risks forsikringen aftales normalt en individuel selvrisiko. For mindre byggeri vil 
der sædvanligvis være en selvrisiko på kr. 7.500,- af enhver skade. Selvrisikoen kan opta-
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ges i udbudsmaterialet og således indgå som en byrde for den sikrede entreprenør i entre-
priseaftalen. 
 
17. Stormskader 
Som nævnt omfatter all-risks forsikringen også stormskader. I modsætning til den almin-
delige stormskadeforsikring, der kun dækker skade ved storm, orkan eller skypumpe, når 
der er konstateret mindst vindstyrke 8, er stormskader på all-risks forsikring dækket på 
samme vilkår som alle øvrige all-risksskader. Den ovenfor anførte selvrisiko gælder ikke 
for skader, der ville være omfattet af en almindelig stormskadeforsikring. 
 
Da den almindelige stormskadeforsikring undtager skade på glas, betyder det f.eks., at der 
er selvrisiko for stormskader på glas, men ikke på den øvrige bygningsskade, der er for-
voldt ved storm. 
 
18. Ansvarsforsikring 
Kommunens generelle ansvarsforsikring har ingen dækning for “byggeskader” eller ar-
bejde udført af andre end kommunens eget personale, hvorfor der normalt bør tegnes spe-
ciel ansvarsforsikring i forbindelse med den kombinerede entrepriseforsikring for byggeri 
eller anlægsarbejder - i hvert fald af nogen størrelse, se i øvrigt side 6.4.14. 
 
Den specielle ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, sikrede (bygherre og entre-
prenører) pådrager sig ved beskadigelse af ting under udførelse af entreprise. Endvidere 
dækkes det erstatningsansvar, bygherren pådrager sig ved personskade på tredjemand. 
 
19. Hvornår tegnes ansvarsforsikring? 
Hvorvidt der bør tegnes ansvarsforsikring for et konkret bygge- eller anlægsarbejde, beror 
på en vurdering af den aktuelle byggesag. 
 
Ansvarsforsikring kan som hovedregel kun tegnes sammen med all-risks forsikringen af 
selve bygge- eller anlægsarbejdet. Ansvarsforsikring bør altid overvejes i forbindelse med 
arbejder, hvis udførelse bærer en nærliggende risiko for skade, f.eks. i forbindelse med 
nedrivning, udgravning, undermuring, pilotering, spunsning, grundvandssænkning eller 
indgriben i eksisterende konstruktioner. 
 
I de tilfælde, hvor bygherrens bygning/løsøre er udsat for risiko for skade, som følge af 
entreprisens fysiske udførelse, men hvor bygherrens bygninger/løsøre ikke er en naturlig 
del af selve entreprisen, f.eks. kloakarbejder, sidestiller man på ansvarsforsikringen byg-
herren med 3. mand og får på den måde meddækket bygherrens bygning/løsøre under en-
trepriseforsikringens ansvarsdel. 
 
20. Selvrisiko 
Også i forbindelse med ansvarsforsikringen aftales der normalt en selvrisiko, hvis størrel-
se varierer fra sag til sag. 
 
21. Kombineret entrepriseforsikring på reguleringsbasis  
For kommuner/amtskommuner, der jævnligt tegner kombineret entrepriseforsikring, er 
der mulighed for at tegne disse forsikringer på en årspolice på reguleringsbasis. 
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Produktet vil blive nærmere beskrevet i mappen “Forsikringstjenesteydelser”, der udsen-
des først i år 2000. 
 
Ønskes yderligere oplysninger, kan KgF’s policeteknik kontaktes. 
 
22. Begæring 
Det er vigtigt, at begæring om forsikring indsendes i god tid før bygge- eller anlægsarbej-
det påbegyndes, og forsikring kan normalt ikke tegnes efter, et byggeri er gået i gang, fx 
efter en udgravning er påbegyndt.  
 
Ikke mindst i forbindelse med tegning af kombineret entrepriseforsikring er det vigtigt, at 
begæring om forsikring indsendes i god tid før arbejdet påbegyndes, idet præmien fast-
sættes på grundlag af en bedømmelse af projektet med arbejdsbeskrivelse og tegningsma-
teriale. Ved store eller komplicerede arbejder kan det yderligere være nødvendigt for sel-
skabet at besigtige forholdene, forinden forsikringen accepteres. 
 
Der skal måske også være tid til for bygherren at gennemgå de omliggende, truede byg-
ninger for ved fotos og beskrivelse at fastslå disse bygningers tilstand, således at eksiste-
rende revner og skavanker ikke senere kan påstås at være opstået som følge af det aktuelle 
byggeri. 
 
Den af selskabet specielt udarbejdede begæringsblanket om entrepriseforsikring bedes 
anvendt i forbindelse med tegningen. 
 
23. Hvem bør tegne kombineret entrepriseforsikring? 
Det er bygherren, der bør tegne den kombinerede entrepriseforsikring. På denne måde har 
han indflydelse på, hvorledes forsikringen bliver tegnet og sikkerhed for, at den bliver be-
talt og at sikrede er både bygherre og entreprenør. Pålægger man entreprenøren at tegne 
den, bliver præmien alligevel indregnet i tilbuddet. 
 
Følgende forslag til tekst, der kan anvendes i udbudsmaterialet: 
 
24. Tillæg til udbudsmateriale vedrørende kombineret entrepriseforsikring. 
 
24.1 All-risks forsikring 
Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner bygherren all-
risks forsikring for byggeriet. Den i AB 92, § 8, stk. 1 nævnte brand- og stormskadefor-
sikring er indeholdt i all-risks forsikringen. 
 
For forsikringen gælder en selvrisiko på 7.500 kr. af enhver skade. Selvrisikoen betales af 
entreprenøren, bortset fra brand- og stormskadeforsikring, der er pligtig i henhold til AB 
92, § 8, stk. 1. 
 
Sikrede under all-risks forsikringen er bygherren samt entreprenører og disses underen-
treprenører.  
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All-risks forsikringen omfatter entreprisen, herunder materialer der er beregnet til indfø-
jelse i entreprisen og midlertidige anlæg til brug for entreprisen, som er sikredes ejendom, 
eller som sikrede bærer risikoen for, medens de befinder sig på byggepladsen. 
 
Forsikringen omfatter ikke entreprenørens maskiner, materiel, spuns, redskaber, anlæg, 
udstyr og midlertidige bygninger. 
 
Forsikringen gælder for den fastsatte byggeperiode og omfatter tillige 12 måneders af-
hjælpningsperiode. 
 
Forsikringen indeholder en række undtagelser og dækker blandt andet ikke for normal af-
hjælpning af fejl og mangler eller mangelfuldt udført arbejde, bortset fra følgeskader her-
af. 
 
24.2 All-risks forsikring for bygherrens bestående bygninger 
Forsikringen er suppleret med en all-risks forsikring af bygherrens bestående bygningsde-
le med bygherren som sikret. Dækningssummen udgør kr. X.XXX.XXX. Der er en selvri-
siko på 7.500 kr. for skade på bygherrens bestående bygningsdele. Selvrisikoen betales af 
entreprenøren. 
 
24.3 Ansvarsforsikring 
Forsikringen er suppleret med en ansvarsforsikring med en dækningssum på kr. 
X.XXX.XXX, der dækker bygherrens erstatningsansvar for person- og tingsskade samt en-
treprenørens erstatningsansvar for tingsskade, dog ikke entreprenørers ansvar for skade, 
der er eller ville være omfattet af en på sædvanlige danske betingelser tegnet erhvervsan-
svarsforsikring. Det forudsættes, at entreprenøren har tegnet en sådan forsikring, og byg-
herren er berettiget til at kræve dokumentation herfor. 
 
For forsikringen gælder en selvrisiko på 15.000 kr. i alt for skade på hver omliggende 
bygning og 7.500 kr. af enhver anden tingskade. Selvrisikoen betales af entreprenøren. 
 
Såfremt skade er opstået eller må forudses at ville opstå, eller såfremt erstatningskrav er 
rejst eller forudses at ville blive rejst, skal sikrede, for at være dækket ifølge forsikringen, 
så hurtigt som muligt give meddelelse til bygherren, således at fornødne forholdsregler 
kan blive truffet. 
 
Disse oplysninger om forsikringen er til entreprenørens orientering, idet det juridiske 
grundlag for dækninger er forsikringsaftalen mellem bygherre og forsikringsselskabet. 
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BEGÆRING 
om brand-, stormskade- og/eller entrepriseforsikring ved nytegning eller ændring af 
forsikring for bygnings- og/eller anlægsarbejder under op-/udførelse.  
 

Hermed begæres bygnings/anlægsarbejde forsikret på selskabets almin-
delige forsikringsbetingelser omfattende nedennævnte med X anførte 
dækning(er). 

Navn  
Kundenr.:  
Tlf.nr.  
Opkrævningsadresse:  
Postnr.:  
By:  
Eventuel kontaktperson vedr. 
denne begæring  

Faxnr.:  

Forsikrings- 
tager 

E-mailadresse:  
Forsikrings- 
sted 

Byggepladsen er beliggende 
på følgende forsikringssted:  

Ejendommens/institutionens 
eventuelle navn:  

Postnr.:  
By:  
Matr. nr.:  
    
Er der tale om en selvejende institution bedes vedtægter 
og/eller driftsoverenskomst indsendes, hvis ikke tidligere 
fremsendt. 

Selvejende institution? Ja Nej 
Institutionen drives jf. lov om 
social service § nr.?  

  

Fælleskommunal - dvs. ejes 
af mere end et amt / en kom-
mune? 
ELLER: 

Fælleskommunal  
 

Selvstændig 
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Selvstændig - dvs. intet for-
valtningsmæssigt tilhørsfor-
hold til amt / kommune? 

Brand- og stormskadefor-
sikring iht. AB92: 

Kombineret Entreprisefor-
sikring: 

Brandforsikring 
Begæringens punkt 1 og 2 ud-
fyldes 

All-risks forsikring af 
selve entreprisen 
Begæringens punkt 1, 2 , 3a og 
4  udfyldes 

Stormskadeforsikring 
Begæringens punkt 1 og 2 ud-
fyldes 

All-risks forsikring for 
bestående bygninger/løsøre 
tilhørende bygherren. 
Begæringens punkt 1, 2, 3b og 
4  udfyldes 

  
Ansvarsforsikring  

Begæringens punkt 1, 2, 3c og 
4  udfyldes 

Vil der under entreprisens ud-
førelse forekomme varmt ar-
bejde? 

Ja Nej 

Fx tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning jf. 
Dansk Brandteknisk Instituts "Brandteknisk Vejledning nr. 
10" samt vejledningerne 10a (tagdækning) og 10b (metalfor-
arbejdning). 

Ønskes tilbud tilsendt? Ja Nej 

Omfang 

I bekræftende fald træder forsikringen først i kraft efter accept 
af tilbudet. Ellers kan forsikringen træde i kraft fra det tids-
punkt, begæringen er modtaget af selskabet under forudsæt-
ning af, at forsikringen kan antages. 

1 Generelle oplysninger   
A: Bygherre (udfyldes hvis 
denne ikke er den samme som 
forsikringstager) 

 

B: Entreprenører (eventuel 
entreprenørliste kan fremsen-
des i stedet) 

 
Byggeriets 
parter 
  

C: Rådgivende ingeniør (pro-
duktudarbejdende og tilsyns-
førende) 
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Beskrivelse 
af entrepri-
sen 

 
Bygnings- beskrivelse 

  Bygningens  
anvendelse Fundament Ydervægge Tag Etage- 

areal 
Pris pr.  
m2 

Antal  
etager 

       

       

       
  

Ved fundament oplyses, hvorvidt bygningen er opført på muret/støbt fundament, på 
sokkelsten, eller lignende. 

Startdato   Bygge- 
periode 

Afleveringsdato   

A. Bygningsentrepriser:  Kr. 

B: Inventarentreprise:  Kr. 

C: Maskinentreprise  Kr. 

D: Bygherreleverancer:  Kr. 
E: Arkitekt- og ingeniørhono-
rar:  Kr. 

Entreprise- 
sum 

Samlet entreprisesum ekskl. 
moms  Kr. 

2 Specielle oplysninger  

A. Nybyggeri/nyanlæg?  Ja Nej 

B.  Om- og tilbygning?  Ja Nej 

  
Oplys policenr. for bygherrens 
bygningsforsikringer på forsik-
ringsstedet 

  

Medfører arbejdet åbning til det 
fri (indgriben i tag)?  Ja Nej 

  
Medfører arbejdet åbning til det 
fri (indgriben i facade)?  Ja Nej 

  Medfører arbejdet indgriben i 
de bærende konstruktioner?  Ja Nej 
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  Skal stormskade på bygherrens 
bestående medforsikres?  Ja Nej 

  I bekræftende fald med hvilken 
forsikringssum?  kr 

  
Denne sum er en førsterisikosum, som er det maksimale der kan 
udbetales ved een og samme skadesbegivenhed. Summen skal 
være inkl. moms, såfremt bygherren ikke er momsregistreret. 

  
Ved om- / tilbygning: Hvilken 
værdistigning medfører bygge-
riet? 

 kr 

  

Har entreprenører begæret sig 
medforsikret på bygherrens be-
stående forsikringer? (fx ved 
Entreprenørforeningens stan-
dardforbehold) 

 Ja Nej 

  

Hvis ja, er bestemmelserne i 
AB92 vedrørende forsikring 
fraveget?  
Hvis ja, skal denne fravigelse 
forlægges KommuneForsikring

 Ja Nej 

3 Kombineret entrepriseforsikring 
A. All-risks forsikring for selve entreprisen 

 

Såfremt byggeriet/anlægsarbejdet medfører risiko for skader, der 
ikke er omfattet af brand- og stormskadedækningen, bør all-risks 
forsikring tegnes. Dækningen omfatter ikke brandskader, så sær-
skilt dækning skal tegnes herfor (ved afkrydsning af brandforsik-
ring på begæringens forside). 

 Følgende dokumenter skal altid særskilt fremsendes til Kommu-
neForsikring: 

 

o Relevante arbejdsbeskrivelser, snit- og facadetegninger   

o Situationsplan  

o Eventuel geoteknisk rapport  

o Tidsplan  

 Er dokumenterne sendt? Ja Nej  

 
Længde af afhjælp-
nings/garantiperiode (12 måne-
der hvis intet anføres): 

måneder 
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Skal forsikringen udvides til at 
omfatte maskinhavari for en 
eventuel maskinentreprise 
(montageforsikring)? 

Ja Nej  

 Hvis ja, angiv længde af testpe-
riode uger 

 Ønskes selvrisiko kr. 

 Hvis intet beløb anføres vil følgende minimums selvrisiko være 
gældende: 7.500 kr. af enhver skadesbegivenhed. 

B. All-risks forsikring for bygherrens bestående bygnin-
ger/løsøre. 

 

Såfremt byggeriet/anlægsarbejdet medfører risiko for skade på 
bygherrens egne bygninger eller løsøre, bør all-risks forsikring for 
bygherrens bestående bygninger/løsøre tegnes. Dækningen omfat-
ter ikke brandforsikring, idet det formodes, at denne allerede er 
tegnet for bestående bygninger og løsøre. 

 Anfør ønsket forsikringssum 

 500.000 kr.  
 1.000.000 kr.  
 Andet kr. 

 
Denne sum er en førsterisikosum, som er det maksimale, der kan 
udbetales ved een og samme skadesbegivenhed. Summen skal 
være inkl. moms, såfremt bygherren ikke er momsregistreret. 

 Ønsket selvrisiko: kr. 

 Hvis intet beløb anføres vil følgende minimums selvrisiko være 
gældende: 7.500 kr. af enhver skadesbegivenhed. 

C. Ansvarsforsikring. 

 

Såfremt byggeriet/anlægsarbejdet medfører risiko for skade på si-
ne omgivelser, bør ansvarsforsikringen tegnes, idet den generelle 
ansvarsforsikring ikke omfatter skade som følge af arbejde udført 
af fremmed personale. Forsikringen erstatter ikke entreprenørens 
egen erhvervsansvarsforsikring, idet skader, som er eller ville væ-
re omfattet af denne, ikke dækkes herunder. 

 Anfør ønsket dækningssum pr. forsikringsbegivenhed: 

 1.000.000 kr.  
 2.500.000 kr.  
 5.000.000 kr.  
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 Andet kr. 

 Tilhører nogle af de omliggen-
de bygninger bygherren? Ja Nej 

 

Har bygherren opfyldt de i 
gældende byggelov anførte be-
stemmelser om sikring af an-
denmands grund, bygning og 
ledningsanlæg? 

Ja Nej 

 Ønsket selvrisiko kr. 

 

Hvis intet andet beløb anføres vil følgende minimums selvrisiko 
være gældende: 15.000 kr. for skade på hver omliggende bygning, 
dog max. 30.000 kr. pr. skade, og 7.500 kr. af enhver anden ting-
skade. 

 
Eksisterende skader op omliggende bygninger og anlæg skal foto-
registreres (opbevares hos forsikringstager) inden arbejdet påbe-
gyndes. 

4 Risikooplysninger 
Nedrivnings- 
og rydnings- 
arbejder 

Anvendes større nedrivnings-
materiel? Ja Nej 

  Anvendes svingende eller fal-
dende lod? Ja Nej 

  Anvendes sprængstoffer? Ja Nej 

  

For udførelse af sprængningsopgaver kræves uddannelse i civil 
sprængningsteknik, anvendelse af anerkendte materialer og be-
regningsmetoder, afspærring af området og overholdelse af gæl-
dende forskrifter og sikkerhedsbestemmelser. 

Kloak-, 
jord-, 
vej- og grave- 
arbejder 

Anfør jordbundens art og be-
skaffenhed  

  Udgravningsdybde? meter 

  Max. længde af åben udgrav-
ning eller sektionslængde? meter 

Grundvands- 
sænkning 

Skal der i forbindelse med en-
treprisen foretages grundvands-
sænkning? 

Ja Nej 

  Vandspejlets niveau i forhold 
til bunden af udgravningen? meter over 
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under 

  Hvor meget holdes vandspejlet 
sænket? meter 

  Hvor længe? uger 

  I byggegruber skal grundvandssænkningsanlæg sikres mod pum-
pesvigt med nødstrømsforsyning og alarmanlæg. 

Pilotering Forekommer der i løbet af en-
treprisen pilotering? Ja Nej 

  
Angiv antal, længde og dimen-
sion af pæle samt indsend pæ-
leplan 

 

  Skal der foretages pilotering 
ved ramning? Ja Nej 

  skal der foretages pilotering 
ved presning? Ja Nej 

  skal der foretages pilotering 
ved boring? Ja Nej 

  Hvis anden metode beskrives 
denne:  

Spunsning Skal der foretages spunsning 
ved ramning? Ja Nej 

  Skal der foretages spunsning 
ved vibration? Ja Nej 

  Fjernes spunsen efter endt ar-
bejde? Ja Nej 

  Hvorledes? Statisk træk Vibration 

Undermuring Skal der foretages undermu-
ring? Ja Nej 

  
Vil arbejdet blive udført i sek-
tioner af højst 1,5 meters læng-
de? 

Ja Nej 

5 Særlige bemærkninger / evt. ønsket bogføringskontonummer 

  

 

Klar 
  

Sæt hak i 'Klar' når formularen er 
klar til afsendelse, klik derefter 

på "Send"    Send   
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Bilag 7.a 
 

Paradigma for lodsejeraftaler 
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Lodsejeraftaler 

 
Nedenfor er givet et eksempel på aftale om accept af gennemførelse af aktiviteter på en 
given ejendom. 
 
 Undertegnede ejer af ejendommen ............................. (adresse og matr.nr.) erklærer 

sig herved indforstået med, at der foretages aktiviteter på ejendommen som beskre-
vet og vist på vedlagte tegningsmateriale (tegn.nr. angives), og som oplyst ved ori-
enteringsmødet afholdt den "dato". 

 
 Som ejer af ejendommen  På vegne af Region X  
 
 
 Dato       ..................................... Dato ..................................... 
 
 .................................................... ...................................................... 
 
 
I forbindelse med aftale om retablering af beplantning kan nedenstående tekst anvendes: 
 
 Undertegnede ejer af ejendommen ............................. (adresse og matr.nr.) erklærer 

sig herved enig i, at der for alle udgifter til retablering af beplantning efter afgrav-
ning af forurenet jord på ejendommen som beskrevet i detailprojektet (navn angi-
ves) og vist på vedlagte tegningsmateriale (tegn. nr. angives) udbetales et fast beløb 
på 

 
    kr. xx.... 
 
 
 skriver kroner ..................................... kr. 
 
 Beløbet dækker alle udgifter inkl. moms til retablering af beplantningen. 
 
 Som ejer af ejendommen På vegne af Region X 
 
 
 Dato   ..................................... Dato ..................................... 
 
 .................................................... ...................................................... 
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Bilag 7.b 
 

Paradigma for referat af opstartsmøde 
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Region Xxxxxxxx  

Etablering af afværgeforanstaltninger 
Xxxx, Xxxxxx Kommune 
 
 
REFERAT AF OPSTARTMØDE 

 
Mødetid/-sted:  - 
    - 
 
Mødedeltagere: For regionen :  - 
   For kommunen : -  
   For hovedentreprenøren : -  
   For underentreprenøren : - 
   For tilsynet : - 
   
 
 
 
   
Fordeling: Til mødedeltagere  
 
   Til andre involverede parter 
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0. ORGANISATION 
 
Bygherre : Region Xxxxxxx  
 Adresse : - 
 Kontaktpersoner : -  
 Telefon : - 
 E-mail: - 
 
Hoved- 
entreprenør: Navn : - 
 Adresse : - 
 Kontaktpersoner : - 
 Telefon : - 
 E-mail: - 
 
Under- 
entreprenør: Navn : - 
 Adresse : - 
 Kontaktpersoner : - 
 Telefon : - 
 E-mail: - 
 
   
Tilsyn: Navn : - 
 Adresse : - 
 Kontaktpersoner : - 
 Telefon : - 
 E-mail: - 
  
 

1. ADMINISTRATIONSPRAKSIS 
 

1.01 Præsentation af entreprenørens organisation - herunder oplysning om, hvem 
der er ansvarlig, daglig leder af arbejdspladsen. 
 

1.02 Præsentation af tilsynets organisation og eventuelle rådgivende. 
 

1.03 Praksis for afholdelse af byggemøder og udsendelse af byggemødereferater. 
 

1.04 Fastlæggelse af kommandoveje og kontakter. 
 

1.05 Praksis for entreprenørens daglige meddelelser. 
 

1.06 Praksis for optælling af effektive arbejdsdage/spilddage. 
 

1.07 Praksis for entreprenørens relationer til arbejdsformidlingen. 
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1.08 Praksis for administration af bygherreleverancer. 
 

1.09 Praksis vedrørende vejrforanstaltninger. 
 

1.10 Praksis vedrørende entreprenørens udarbejdelse af tegninger, beregninger og 
specifikationer samt fremsendelse af disse og af materialeprøver m.v. til til-
synets bedømmelse. 
 

1.11 Praksis vedrørende rettelse af tegninger. 
 

1.12 Praksis for entreprenørens igangsætning af delarbejder. 
 

1.13 Praksis for entreprenørens kontrolarbejde og rapportering heraf. 
 

1.14 Praksis for entreprenørens klarmelding af delarbejder. 
 

1.15 Praksis vedrørende mængdeopgørelser under arbejdets gang og registrering af 
disse. 
 

1.16 Praksis vedrørende tillægsarbejde. 
 

1.17 Praksis vedrørende a´contobegæringer og afregning af tillægsarbejde. 
 

1.18 Oplysninger fra entreprenøren til brug for anmeldelse til arbejdstilsynet. 
 
 

2. TERRÆN 
 

2.01 Præsentation af terrænet og kote fixpunkt. Krav vedrørende sikring af kote 
fixpunkt. 
 

2.02 Overdragelse af arbejdsområder. 
 

2.03 Placering af entreprenørens arbejdsplads og depoter. 
 

2.04 Placering af adgangsveje til arbejdsområdet. 
 
 

3. PROJEKT 
 

3.01 Udlevering af yderligere eksemplarer af projektmateriale. 
 

3.02 Udlevering af eventuelt supplerende projektmateriale, f.eks. tegninger, 
mængdeberegninger, geoteknisk forundersøgelser, tekniske vejledninger, 
afsætningsdata og ledningsprotokoller. 
 

3.03 Præcisering af specielle krav. 
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4. ARBEJDSPLAN 

 
4.01 Gennemgang af terminer for overdragelse af arealer og af specielle forhold 

vedrørende lodsejere. 
 

4.02 Gennemgang af protokoller for ledningsforretninger. 
 

4.03 Gennemgang af relationer til andre entreprenører i området. 
 

4.04 Gennemgang af forhold vedrørende den offentlige trafik. 
 

4.05 Aftale om eventuelle møder, foranlediget af 4.01 - 04, dvs. med lodsejere, 
ledningsejere, andre entreprenører, vejbestyrelser og politi. 
 

4.06 Gennemgang af bygherreleverancer m.v. 
 

4.07 Foreløbig gennemgang af entreprenørens arbejdsprogram, herunder personel-
indsats, materielindsats, materialeleverancer, laboratorium og 
relationer til arealoverdragelsesterminer, ledningsarbejder, andre 
entrepriser og bygherreleverancer. 
 
 

5. NÆSTE MØDE 
 
Fastlæggelse af tid og sted. 
 
 

6. EVENTUELT 
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Bilag 7.c 
 

Paradigma for referat af byggemøde 
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 Region Xxxxxxxx  

Etablering af afværgeforanstaltninger 
Xxxx, Xxxxxx Kommune 
 
 
REFERAT AF BYGGEMØDE NR. ___ 

 
Mødetid/-sted: - 
  - 
 
Mødedeltagere: For regionen : - 
  For hovedentreprenøren : -  
  For underentreprenøren : - 
  For tilsynet : - 
   
 
 
 
   
Fordeling: Til mødedeltagere  
 
  Til andre involverede parter 
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1. SIDSTE REFERAT 
 
Godkendelse af sidste referat. 
 
 

2. VEJRFORHOLD 
 
Antal tabte arbejdsdage på grund af vejret siden sidste byggemøde noteres. 
 
Antal tabte arbejdsdage på grund af vejret siden tidsfristens start noteres. 
 
 

3. ARBEJDETS STADE 
 
Arbejdets stade i forhold til arbejdsprogram. 
 
Arbejdets absolutte stade for vigtigere arbejdskategorier. 
 
 

4. MATERIEL 
 
Gravemaskine antal 
 
Dozer antal 
 
 

5. ARBEJDSSTYRKE 
 
Antal Ingeniører 
 - Laboranter 
 - Formænd 
 - Faglærte 
 - Ufaglærte 
 
 

6. TEKNISKE SPØRGSMÅL  
 
Kvalitetshåndbogen og sikkerhedsplanen gennemgås. 
 

7. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE SPØRGSMÅL 
 
A conto begæringer, afregning af tillægsarbejder m.v. 
 
Relationer til ledningsejere, andre myndigheder m.v. 
 



 
 

 
    

Bilag side 177

 

 
8. PLANLAGTE AKTIVITETER 

 
Nært forestående aktiviteter (indtil næste byggemøde). 
 
 

9. NÆSTE BYGGEMØDE  
 
Fastlæggelse af tid og sted. 
 
 

10. EVENTUELT 
 



 
 

 
    

Bilag side 178

 

 
 
 

 
 
 

Bilag 7.d 
 

Paradigma for Tilsynsdagbog og -kontrol 
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 SAG: 
 
 LOKALITET: 

  
 Ankomst kl.: 
 Afgang kl.: 

 Dato: 
 Sag nr.: 
 Init./Tilsyn: 

 Vejr:  Temperatur:  Vindretning: 

 
 Møde- og sluttid for arbejdsdag: 
 
 
 
 Mandskab: 
 
 
 
 Materiel: 
 
 
 

 
 Benyttet sikkerhedsudstyr: 
 
 
 
 

 
 Udført arbejde siden sidste tilsynsbesøg: 
 
 
 
 

 Dagbogsnotater, herunder aftaler med entreprenør, myndigheder, ledningsejere, grundejere m.v. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planlagte aktiviteter: 
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Bilag 7.e 
 

Paradigma for aftaleseddel 
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 REGION XXXXXXX  
 Aftaleseddel nr. ____ 
Mellem bygherre og entreprenør er på samme grundlag, som er gældende for oven-
nævnte entreprise indgået følgende tillægsaftale: 

 Fast sum 
 
 Aftalt enhedspriser 
 
 Tilbudslistens enhedspriser 
 
 Regningsarbejde 
 

 Mængdejustering 
 
 Tillægsarbejder 
 
 Tilbud kr. 
 
 Overslag kr. 
 

 Tillæg    Fradrag 

Beskrivelse af arbejdet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mængdeberegning: 
 
 
 
 

Prisberegning: 
 
 
 
 

 
Aftalen indgået den _______________                Arbejdet afsluttet den ____________ 
 
For entreprenøren:_________________              For entreprenøren:_________________ 
 
For bygherren:_____________________            For bygherren:_____________________ 
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Bilag 7.f 
 

Eksempel på køreseddel til forurenet jord 
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Error! Objects cannot be created from editing field codes.
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Bilag 7.g 
 

Paradigma for retableringserklæring 
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Entreprise :  
 
 
Bygherre :  
 
 
Entreprenør :  
 
 
Tilsyn :  
 
 
Adresse :  
 
 
Matr. nr. :  
 
 
Lodsejer :  
 
 
Retableringen af den del af ejendommen, der har været berørt af afværgeprojektet, er 
udført tilfredsstillende og i overensstemmelse med indgåede aftaler. 
 
Eventuelle bemærkninger : 
.............................................................................................................................................
.. 
 
.............................................................................................................................................
.. 
 
.............................................................................................................................................
.. 
 
.............................................................................................................................................
.. 
 
.............................................................................................................................................
.. 
 
 
 
............................. ........................................................ 
Dato Grundejer 
 
............................. ........................................................ 
Dato Entreprenør 
 
............................. ........................................................ 
Dato Bygherre 
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Bilag 8.a 
 

Afleveringsprotokol og vejledning 
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Bilag 8.b 
 

Checkliste for sagsafslutning 
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Checkliste ved sags afslutning 
 
Sags identitet:  
journal nr.:_________________    Lokalitets nr.:_____________     Anden 
id:_________ 
 
Sags navn:________________________________________________________ 
 
Sagen afsluttet den:___________   af:__________________ 
 
Gennemførte faser:  

 Historik  Kortlægningsundersøgelse  Omfattende undersøgel-
ser    

 Programfase  Projektfase   Hovedprojekt               
 Afværgefase  Monitering   Drift 

 
Sagens parter:  
1. Rådgiveren Slutregning  Rapporter  
  Budgetopfølgning Plan for eftersyn  
2. Entreprenør Slutregning  Boreprofiler  
 DGU     Nedskrivning af garanti 
3. Laboratorier Slutregning Analyserapporter    
4. Grundejeren Slutbrev  Godkendelse af retablering

  
5. Andre interesseret Slutbrev  Evt. godkendelser  
6. Forsikring Af/Tilmeldt   
7. Miljøstyrelsen   ROKA  
8. Hypotekbank Afmeldt   
9. Regionen interne Økonomi  ERFA   

10. Status for matriklen på nuværende tidspunkt:_______________  (Kortlagt, Frigi-
vet, Delvist frigivet, Afmeldt. Vedlæg et oversigtskort magen til det tinglysnings-
kontoret har) 

 
Opfølgning: 
 
Eftersyn: 
 Aftale om 1 års eftersyn: _______________________ 
 
 Aftale om 5 års eftersyn: _______________________ 
 
Monitering: Moniteringsplan afleveret: ______________________ 
 
 Varetages af: ________________________________ 
  
 Indsat i moniteringsoversigten: __________________ 
 
Drift:              Driftsaftaler med:______________  -   ____________ 
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Fakta status. Økonomi, tid, resultater 
 
Indsæt i skemaet: 
 
Aktivitet Tilbud Tillæg Sum Resultat 
Rådgivning     
Entreprenør 1     
Entreprenør 2     
Jordrens     
Vandafledning     
Forsikring     
Andet     
     
Sum     
 
Vedlæg kopi af tilbudslister med opgørelse af de enkelte poster. 
 
Tid: 

Total forventet projektperiode: _______________ mdr. 
Resultat:                                    _______________ mdr. 
 

Resultat: 
 
Fjernede mængder Forventet 

mængde 
Aktuel  

mængde 
Enhed 

Forurenet jord   m3 
Ren Jord   m3 
Afværgevand   m3/h 
Renset luft    
 
 
Restmængder Forurenet 

jord (t) 
Grundvand 

(m3) 
Max. konc. 

Stof 1    
Stof 2    
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Bilag 8c 
 

Protokol for  
almindeligt eftersyn og aflevering  

 
(Tidligere Københavns Amt) 
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ENTREPRISE: * 
 
 

 
PROTOKOL 

 
FOR 

 
ALMINDELIGT EFTERSYN OG AFLEVERING 

 
 
Efter at entreprenøren for ovennævnte entreprise * havde meddelt , at entreprisear-
bejdet var så langt fremskredet, at aflevering kunne finde sted, jf. AB 92, ' 28, foreta-
ges almindeligt eftersyn og aflevering. 
 
Deltagere:  For entreprenøren 
 
  For rådgiveren  
 
  For Københavns Amt 
 
 
Man enedes om følgende: 
 
1. at  kontraktarbejderne er så langt fremskredet at aflevering kunne finde sted, 
 
2. at der endnu står tilbage at udføre følgende arbejder: 
  (eller der endnu står tilbage at udføre de på vedlagte mangelliste nævnte 

arbejder), 
 
      for hvilke mangelarbejder der tilbageholdes kr.___________ 
 

Manglerne skal være afhjulpet for de under punkt nævnte arbejder inden 
den _______, 

 
3. at arbejdet i øvrigt  er tilfredsstillende udført efter entreprisekontraktens 
  bestemmelser,  
  dog har man konstateret __________________________, 
 
4. at  den i kontrakten fastsatte tidsfrist den ________ er overholdt, 
 
5. at  bygherren fra dags dato overtager driften samt den almindelige vedlige-

holdelse af det afleverede, for mangelarbejder dog først fra disses færdig-
gørelse af godkendelse.  

 
Det bemærkes, at ifølge indgået aftale mellem Amtet og Amtets rådgiver 
er denne ansvarlig for anlæggets drift i indkøringsperioden fra den _____  
til den ______. 
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6. at den garantiperiode, i hvilken entreprenøren skal afhjælpe eventuelle mang-

ler 
 
  for _________ udløber den __________________ 
  for _________ udløber den __________________, 
 
7.         at el-måleren  for det permanente anlæg står på _______________ kwh.  
 
8. at samtlige entreprenørens krav på bygherren i anledning af entreprisen, inkl.  
  tillægsarbejder skal være bygherren i hænde senest den ___________, 
 
9. at bygherrens regres over entreprenøren bevares - uanset overtagelsen - med 

hensyn til de forpligtelser overfor offentlige eller private, som entreprenø-
ren eventuelt måtte have pådraget sig som følge af entreprisen, 

 
 
 
 
 
 
 
den  _______________________ 
 
 
 
For entreprenøren:   ____________________________ 
 
For rådgiver:    ____________________________ 
 
For Amtet:    ____________________________  
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ENTREPRISE: * 
 
 
 

Mangelliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den  _______________________ 
 
 
 
For entreprenøren:  ________________________________ 
 
For rådgiver:   _________________________________ 
 
For Københavns Amt:_____________________________________  
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Bilag 9a 
 

Almindelige betingelser for vedligeholdelse 
og reparation - NU98 
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Bilag 10.a 
 

Vurdering af mulighederne for EU-udbud af  
afværgeprojekt i Nordjyllands Amt  
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Telefax: 96 35 14 70 
Nordjyllands Amt 
Forvaltningen for Teknik og Miljø 
Niels Bohrs Vej 30 
9220  Aalborg Øst 
 
Att.: Helle Hansen, Natur- og Miljøkontoret 

Hans Raaschou,  
 
 
 
 
 
23. maj 2000 
KAH/lpe/01 J.nr. 507527 
 
 
Udbud af afværgeforanstaltninger vedrørende tjæreforurenet jord i Skagen. 
 
Hermed som aftalt:  
 
(I) En foreløbig vurdering af og angivelse af retningslinjer med hensyn 

til hvilket af direktiverne Bygge- og Anlægsdirektivet (93/37 EØF, 
som ændret ved direktiv 97/52 EP) eller Tjenesteydelsesdirektivet 
(direktiv 92/50, som ændret ved direktiv 97/52 EP), der – såfremt 
tærskelværdien i det relevante direktiv i øvrigt er overskredet – skal 
anvendes, og  

 
(II) Bemærkninger til det fremsendte udkast vedrørende prækvalifikati-

on. 
 
I. Direktivvalg. 
 
1. Faktiske oplysninger. 
 
Entreprisen består efter det oplyste i følgende opgaver: 
 
• Rydning af haver for træer, hække, flisegange, hegn og terrænkonstruktio-

ner. 
• Opgravning, bortkørsel og deponering af ca. 15.000 m3 tjæreforurenet jord. 
• Levering og tilfyldning af råjord og muld. 
• Retablering af haver. 
 
Værdien af de enkelte delelementer i entreprisen er endnu ikke klarlagt. 
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Dette skyldes bl.a., at det, for så vidt angår deponeringen af den forurenede 
jord, ikke er endeligt afklaret, hvad der skal ske med denne.  
 
En mulighed er, at jorden bygges ind i en støjvold i et af Vejdirektoratets byg-
ge- og anlægsarbejder.  
 
Hvis dette ikke er muligt, vil jorden indtil videre blive deponeret på en losse-
plads i Skagen. Skulle slutresultatet blive, at der mere permanent sker egentlig 
deponering på en beskyttet losseplads, vil deponeringydelsen blive særdeles 
bekostelig. Eventuel deponering vil være en bygherreydelse. En eventuel mel-
lemdeponering i Skagen sker ligeledes for amtets regning. 
 
Samlet set antages det, at den samlede værdi af de ydelser entreprenøren skal 
udføre, vil overstige tærskelværdien i Tjenesteydelsesdirektivet, men ikke tær-
skelværdien i Bygge- og Anlægsdirektivet. 
 
2. Retsgrundlaget. 
 
Overordnet om direktivernes definitioner på omfattede arbejder og ydelser. 
 
Bygge- og Anlægsdirektivet definerer bygge- og anlægsopgaver omfattet af di-
rektivet ved  
 
(i) en henvisning til direktivets bilag II som nærmere oplister bestemte 

former for bygge- og anlægsarbejder (nedrivning, opførelse af byg-
ning, anlægsvirksomhed, installationsvirksomhed og færdiggørelse 
af bygninger), jf. art. 1, litra a, eller  

(ii) som "resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig 
selv at udfylde en økonomisk og teknisk funktion", jf. art. 1, litra a, 
jf. litra c, eller  

(iii) "ved et hvilket som helst middel at lade et bygge- og anlægsarbejde 
udføre, som svarer til de af den ordregivende myndighed fastlagte 
behov", jf. art. 1, litra a. 

 
Den første definition (i) drøftes nærmere i næste afsnit. Hvad der nærmere lig-
ger i den under (ii) nævnte definition er ikke særlig klart.3 Umiddelbart synes 
der at være tale om en henvisning til, hvad der "normalt" anses for et bygge- og 
anlægsarbejde, hvilket for så vidt burde være klarlagt allerede ved bilag II's op-
listning af omfattede kategorier af arbejder. 
 
Tjenesteydelsesdirektivet indeholder i bilag I A en oplistning af fuldt udbuds-
pligtige tjenesteydelser, som bl.a. omfatter "...ingeniørvirksomhed ... og her-
med beslægtet teknisk-videnskabelige konsulentvirksomhed, teknisk afprøv-
                                                
3  Med hensyn til (iii) er der tale om at ramme tilfælde, hvor en ordregivende myndighed 

nøje definerer, f.eks. hvorledes en bygning, der skal leje skal indrettes (d.v.s. en måde at 
ramme omgåelse). 
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ning og analyse" (pkt. 12) og "Kloakering og affaldsbortskaffelse, rensning og 
lignende tjenesteydelser" (pkt. 16).  
 
Hvilken nomenklatur skal anvendes ? 
 
Både Bygge- og Anlægsdirektivet og Tjenesteydelsesdirektivet indeholder så-
ledes bilag, der nærmere specificerer hvilke opgaver, der er udbudspligtige ef-
ter direktiverne. Bygge- og Anlægsdirektivet henviser herved i bilag II til den 
systematiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fælles-
skaber (NACE) – klasse 50, gruppe 502. Den udgave af NACE, der henvises til 
i direktivet er fra 1970. Den systematiske fortegnelse er efterfølgende blevet 
revideret adskillige gange, uden at dette imidlertid er kommet til udtryk i Byg-
ge- og Anlægsdirektivets bilag.  
 
Endvidere har man i EU-regi udarbejdet mere detaljerede produktklassifikatio-
ner.  
 
Kommissionen har i den forbindelse i en henstilling 96/527/EF af 30. juli 1996 
anmodet om, at ordregivende myndigheder anvender CPV-glossariet (Common 
Procurement Vocabulary), som er en langt mere udbygget nomenklatur udar-
bejdet i EU-regi, til beskrivelse af kontraktgenstanden om aftalen om offentlige 
indkøb. Ved den danske gennemførelse af Bygge- og Anlægsdirektivet i be-
kendtgørelse 799 af 10. november 1998 henvises i overensstemmelse med den-
ne henstilling i bilag 3 til dette CPV-glossar. 
 
Tjenesteydelsesdirektivet henviser i bilag IA (fuldt udbudspligtige tjeneste-
ydelser) ligeledes til en nomenklatur. I Tjenesteydelsesdirektivet henvises 
imidlertid til en FN-nomenklatur, nemlig Central Product Classification (CPC).  
Der henvises også i Tjenesteydelsesdirektivet til en ikke længere gældende ud-
gave, nemlig Provisional Central Product Classification fra 1991.4 Endvidere 
har man som nævnt i EU-regi udarbejdet mere detaljerede produktklassifikati-
oner, navnlig CPV-glossaret, som Kommissionen også henstiller anvendes ved 
klassifikation af tjenesteydelser.  
 
Det fremgår imidlertid af EF-Domstolens afgørelse i sag C-76/97, Tögel, Saml. 
1998 I, s. 5357, præmis 36, at Tjenesteydelsesdirektivets henvisning til CPC-
nomenklaturen er bindende. Da direktivet henviser til den oprindelige udgave 
af nomenklaturen, er det tillige den oprindelige udgave, der må skulle lægges 
til grund. 
 
Tögel-dommen må ligeledes betyde, at NACE klassifikationen og ikke CPV-
glossaret er afgørende, for så vidt angår Bygge- og Anlægsdirektivet. Ligeledes 
må det antages, at det er den oprindelige udgave, som direktivet henviser til, 
                                                
4  FN series M  No. 77). Denne foreløbige klassifikation er afløst af en endelige klassifika-

tion United Nations 1998, Central Product Classification, Version 1.0, Statistical Pa-
pers, Series M, No. 77, ver. 1.0. 
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der er afgørende for, hvad der skal anses for bygge- og anlægsopgaver omfattet 
af direktivet. 
 
Hvad følger af klassifikationerne ? 
 
I Bygge- og Anlægsdirektivet angives som en af de omfattede typer af bygge- 
og anlægsvirksomhed, jf. bilag II, pkt. 502.2; Jordentreprenører. Dette synes 
umiddelbart at omfatte den opgave der består i at rydde haver m.v. samt at op-
grave og bortkøre jorden og levere og tilfylde ny råjord og muld samt retablere 
haver. 
 
Selvom CPV-glossariet ikke kan anses for retligt bindende ved definitionen af, 
hvad der udgør bygge- og anlægsarbejder, kan det dog udgøre et fortolknings-
bidrag ved forståelsen af den meget kortfattede angivelse i bilag II i Bygge- og 
Anlægsdirektivets gengivelse af NACE, hvorefter "jordentreprenører[s arbej-
de]" er omfattet af direktivet.  
 
At de ovenfor anførte arbejder falder under Bygge- og Anlægsdirektivet støttes 
af CPV-glossaret, under bygge- og anlægsarbejder angiver, at følgende er om-
fattet: 
 
- pkt. 45112000-5; Jordarbejder,  
- pkt. 45112200-7; Afrømning af overjord,  
- pkt. 45112400-9; Udgravning og jordflytning, i.a.n.,  
- pkt. 45112430-8; Landskabsarkitektur samt  
- pkt. 45112490-6; Forvaltning af affalds- og kuldeponier samt andre de-

ponier og andre jordflytningsarbejder, i.a.n. 
 
Der hvor en tvivl om muligheden for at anvende Bygge- og Anlægsdirektivet 
kan opstå, er i relation til selve deponeringen af den tjæreforurenet jord. Dette 
gælder i hvert fald for så vidt som der herved er tale om egentlig deponering på 
en kontrolleret losseplads.  
 
Denne opgave må således mest nærliggende anses for en tjenesteydelsesopga-
ve, jf. herved Tjenesteydelsesdirektivets bilag IA, pkt. 16, hvori henvises til 
CPC ref. nr. 94 om bl.a. affaldsbortskaffelse og de nærmere definitioner i CPC-
nomenklaturen. 
 
I "Provisional Central Product Classification" angives herved som et under-
punkt under pkt. 94 9402, 94020; Refuse Disposal Services. I de forklarende 
noter, side 277, defineres dette nærmere som: 
 
 "Refuse collection and disposal services. Collection services of garbage, 

trash, rubbish and waste, whether from households or from industrial 
and commercial establishments, transport services and disposal services 
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by incineration or by other means. Waste reduction services are also in-
cluded." (min understregning). 

 
"Disposal services by incineration or by other means" synes at omfatte depon-
ering. Dette understøttes af den mere udbyggede endelige CPC-klassifikation 
fra 1998, der indeholder følgende underpunkter til pkt. 942; Refuse disposal 
service. 
 
- Pkt. 94212; Non-hazardous waste treatment and disposal services: 
 

I de forklarende noter angives: 
 
 "This subclass includes: 

- disposal of non-hazardous waste by incineration 
- disposal of non-hazardous waste by means other than incineration 

i.e. dumping, composting, etc. 
 

-  ..." 
 

- Pkt. 94222; Hazardous waste treatment and disposal services: 
 
 I de forklarende noter angives: 
 
 "This subclass includes: 

- waste treatment and disposal services for hazardous liquid and 
solid waste (toxic, corrosive, reactive, flammable or pathological 
waste) by incineration, secure, chemical land filling or storage 

- specialised treatment of polluted soils" 
 
I den endelige version af CPC indeholdte tabel over korresponderende be-
stemmelser i den midlertidige version angives pkt. 94020 i Provisional CPC, at 
svare til bl.a. pkt. 94212 og pkt. 94222 i den endelige udgave.  
 
Endvidere fremgår det, at der ikke blot er tale om delvis korrespondance mel-
lem bestemmelserne, men at de er fuldstændige identiske. Da de citerede be-
stemmelser og forklarende noter fra den endelige udgave af CPC dækker depo-
nering, må det antages, at det mindre fuldstændigt beskrevne punkt i den fore-
løbige udgave,  ligeledes indeholder deponering. 
 
Selvom CPV-nomenklaturen ikke direkte afgør, hvilket direktiv en ydelse hø-
rer under, jf. herved Tögel-dommen, er det dog af interesse at notere, at depo-
nering også efter denne nomenklatur falder under en kategori af tjenesteydel-
ser, som svarer til de, der efter Tjenesteydelsesdirektivets bilag IA anses for 
fuldt udbudspligtige.5  
                                                
5  Afdeling 90 i CPV-Glossariet angiver således at forbrænding af affald pkt. 90002200-3; 

Forbrænding af affald, pkt. 90002300-4; Bortskaffelse af affald, i.a.n., pkt. 90002400-5; 
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Deponeringen må herefter anses for en ydelse omfattet af Tjenesteydelsesdi-
rektivet, medens øvrige opgaver er omfattet af Bygge- og Anlægsdirektivet. 
 
Betydningen af, at deponering er en bygherreydelse. 
 
At deponeringen er en bygherreydelse kunne umiddelbart indikere, at depone-
ringen for det første ikke skal indgå ved beregning af tærskelværdi og at ydel-
sen ikke kan tillægges betydning for, hvilket direktiv, der skal anvendes i rela-
tion til entreprisen som sådan. 
 
Det forhold, at deponeringsydelsen er en bygherreleverance ændrer imidlertid, 
hvis deponeringen i øvrigt anses for en "delydelse" til entreprisen, ikke på, at 
deponeringen skal medregnes ved beregning af tærskelværdi efter Bygge- og 
Anlægsdirektivet, jf. direktivets art. 6, stk. 5. Som en konsekvens heraf synes 
en del at tale for, at deponeringen også må skulle indgå ved en vurdering af, 
hvilket direktiv, der skal anvendes.6 
 
Tjenesteydelsesdirektivet indeholder ikke en tilsvarende og direkte bestemmel-
se om, at bygherreleverancer skal medregnes ved beregning af tærskelværdi. 
Bestemmelsen i direktivets art. 7, stk. 3, hvor opdeling af tjenesteydelser med 
henblik på at omgå udbudspligt forbydes samt bestemmelsen i stk. 4 om sam-
mentælling af delydelsers værdi ved beregning af tærskelværdi, kan imidlertid 
tale for, at deponeringsydelsen, uanset aftale om deponering indgås særskilt 
med en anden end den entreprenør, der foretager jordafrydning m.v., skal med-
tælles ved beregning af tærskelværdi og dermed tillige må – med nogen usik-
kerhed - skulle tillægges betydning ved valg af direktiv.  
 
Det afgørende er herefter om deponeringsydelsen må anses for en delydelse til 
den øvrige entreprise.  
 
Dette må væsentligst bero på, hvorvidt det er sædvanlig praksis, at depone-
ringsydelsen indgår som en ydelse, entreprenøren skal forestå i en entreprise 
som den foreliggede. Hvis dette er praksis, må det antages, at deponeringen 
skal anses som en delydelse, der skal indgå ved beregning af tærskelværdi og 
ved vurdering af, hvilket direktiv, der skal anvendes.  
 
Hvis derimod deponering sædvanligvis er en særskilt ydelse, som der indgås 
separat aftale om (f.eks. svarende til, hvad der gælder teknisk rådgivning i en-
treprisesager), kan deponeringsydelsen ikke anses for en delydelse som skal 
indgå ved beregning af tærskelværdi m.v.  

                                                                                                                            
Behandling af specielle former for affald, samt pkt. 90002490-2; Bortskaffelse af giftigt 
affald og anden behandling og bortskaffelse af specielle former for affald, i.a.n., er tje-
nesteydelser omfattet af hovedafdeling 90; Kloakvæsen, renovationsvæsen og rengøring 
m.v., som ses at svare til CPC-nomenklaturens afsnit 94. 

6          Der er ikke praksis herom. 
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Herudover kan det også spille en vis rolle, i hvilket omfang entreprenøren er 
involveret i deponeringen og rent faktisk påtager sig en ansvar for den. Hvis så-
ledes, at forholdet alene er, at amtet betaler deponeringsafgiften, medens entre-
prenøren i øvrigt i forhold til lossepladsen, står som den ansvarlige, må depo-
neringen anses for at være en sådan del af den udbudte ydelse, at den skal med-
tælles. Hvis derimod entreprenørens ydelse alene består i at køre jorden hen på 
en losseplads, som det i øvrigt er amtet, der indgår aftale med, kan dette tale 
for, at deponeringsydelsen ikke skal anses for en delydelse, som skal medtælles 
ved udregning af tærskelværdi (og som dermed tillige skal indgå ved vurderin-
gen af, hvilket direktiv, der finder anvendelse). 
 
I det fremsendte udkast til tekst til prækvalifikationen fremtræder det nærmest 
som om entreprenøren har et egentligt ansvar for deponeringen, jf. at det ikke 
blot angives, at entreprenøren skal køre den forurenede jord til deponering, 
e.lign. I så fald må deponeringen anses for en delydelse, som indgår ved bereg-
ning af tærskelværdi og formentlig tillige ved vurderingen af, hvilket direktiv, 
der skal anvendes. 
 
Sluttelig bemærkes, at hvis deponeringen ikke anses for en delydelse, men som 
en selvstændig ydelse, vil deponeringen, hvis tærskelværdien i Tjenesteydel-
sesdirektivet i relation til denne enkelte ydelse overskrides, skulle udbydes ef-
ter Tjenesteydelsesdirektivet. 
 
"Blandede aftaler". 
 
Afhængig af, om deponeringen skal medtælles, må entreprisen ud fra bilagene 
til direktivernes definitioner anses for en "blandet" aftale som både indeholder 
et tjenesteydelseselement (deponering) og bygge- og anlægsarbejder (øvrige 
opgaver). Den under (ii) nævnte yderligere definition på bygge- og anlægsar-
bejder omfattet af Bygge- og Anlægsarbejder ses ikke at ændre herpå, da det 
formodentlig7 må anses for overensstemmende med sædvanlig praksis om, 
hvad der anses for bygge- og anlægsarbejder at anse jordrydningsarbejder, ha-
veentreprisen m.v. for bygge- og anlægsarbejder. 
 
Ved "blandede" aftaler, må det anses for afgørende for valg af direktiv, hvad 
opgaven hovedsageligt vedrører. 
 
For så vidt angår afgrænsningen mellem indkøb og tjenesteydelser fremgår det 
således direkte af Tjenesteydelsesdirektivets art. 2, at værdien af henholdsvis 
tjenesteydelses- og indkøbselementet i den udbudte aftale afgør, hvilket direk-
tiv, der skal anvendes. 
 

                                                
7 Bemærk dog, at dette alene er baseret på min umiddelbare lægmandsfornemmelse for, hvad 
der normalt anses for r bygge- og anlægsarbejder. 
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Med hensyn til afgrænsningen mellem tjenesteydelser og bygge- og anlægsop-
gaver gælder ikke en ligeså klar regel.  
 
Af EU-praksis8 følger blot, at en "blandet" aftale, som indeholder både tjene-
steydelseselementer og bygge- og anlægsvirksomhed, ikke er bygge- og an-
lægsvirksomhed, hvis bygge- og anlægsdelen er accessorisk. Hvad dette nær-
mere indebærer, er der ikke klar praksis om.  
 
Den højere tærskelværdi for bygge- og anlægsopgaver kan betyde, at rubrice-
ring af en opgave som bygge- og anlægsopgave, fremfor en tjenesteydelsesop-
gave, gør, at opgaven slet ikke skal udbydes. Dette selvom tærskelværdien i 
Tjenesteydelsesdirektivet på 1,5 mio. kr. er overskredet. Klagenævnet for Ud-
bud vil formentlig udøve en ganske skrap kontrol med, om det i sådanne tilfæl-
de er berettiget at udelade udbud og hermed formentlig også kræve, at bygge- 
og anlægsdelen er ret klart overordnet en egentlig tjenesteydelsesaftale.  
 
På grund af de nævnte tvivlsspørgsmål bør der udvises tilbageholdenhed med 
at rubricere en blandet aftale, som den foreliggende, som en bygge- og anlægs-
opgave. Dette medmindre tjenesteydelsesdelen er mere bagatelagtig. Vejleden-
de kan det formentlig antages, at hvis tjenesteydelseselementet  svarer til eller 
ligger under det rådgivningselement (kvantitativt og kvalitativt), der ligger i en 
traditionel totalentrepriseaftale på bygge- og anlægsområdet, må den samlede 
opgave anses for en bygge- og anlægsopgave. 
 
II. Vedrørende prækvalifikation. 
 
Med hensyn til det fremsendte udkast til prækvalifikationsannonce henviser 
jeg, for så vidt angår de generelle krav til udbudsannoncer der sættes i EF-
tidende, til vedlagte uddrag af udkast til bidrag til jordforureningshåndbogen 
(afsnit 3 i udkastet).  
 
Jeg bemærker, at der ikke er tale om et færdigt udkast, men det fremsendte kan 
dog give en introduktion til, hvilke krav der stilles. 
 
Vedrørende den fremsendte annonce bemærkes mere specifikt, at systematik-
ken i de udbudsannoncer, der er indeholdt i Bygge- og Anlægsdirekti-
vet/Tjenesteydelsesdirektivet skal anvendes (hvilket direktiv der skal anvendes, 
beror – forudsat deponering skal anses for en integreret del af opgaven (en del-
ydelse) - som nævnt ovenfor på den indbyrdes fordeling af værdier vedrørende 
de forskellige opgaver, der skal udføres).  
 
Endvidere gør jeg opmærksom på, at den nederst i annoncen angivne oplysning 
om, at prækvalificering af firmaer i væsentligt omfang sker på baggrund af 
                                                
8  EF-Domstolens dom i sag C-331/92, Gestión Hotelera Internacional, Saml. 1992 I-

1329, fastslår, at når de bygge- og anlægsarbejder, der skal udføres kun er accessoriske i 
forhold til selve genstanden, er der ikke tale om en bygge- og anlægskontrakt. 
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ovenstående oplysninger ikke i et EU-udbud er lovlig. Prækvalificeringen skal 
således alene ske på baggrund af de oplysninger, de bydende giver. 
 
---oo0oo--- 
 
Ovenfor under I er skitseret rammerne for valg af direktiv. En endelig afgørelse 
forudsætter yderligere oplysninger, bl.a. om hvad der teknisk er praksis med 
hensyn til inkludering af deponeringsydelsen i en opgave som den foreliggen-
de.  
 
De er velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse, nu eller når dis-
se oplysninger foreligger. Ligeledes uddyber jeg gerne det under II angivne om 
prækvalifikation. 
 
Med venlig hilsen 
Jens Jordahn 
 
Katja Høegh 
 
 

c.c. Lars Kaalund og Arne Rokkjær, Amternes Videncenter for Jordforu-
rening. 
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31-08-2000/jkp 
 

Lossepladsundersøgelser i EU-udbud 
 
Af Jørn K. Pedersen, Sønderjyllands Amt, og Michael C. Hansen, Carl Bro as 
 
Grundvandsafdelingen, Sønderjyllands Amt, gennemførte i efteråret 1999 et 
EU-udbud på en række indledende lossepladsundersøgelser. Baggrunden for at 
udbyde undersøgelserne på denne måde var  et ønske om at leve op til bestem-
melserne i EU's tjenesteydelsesdirektiv. Samtidig lå der en udfordring i at af-
prøve og opnå erfaring med dette udbudssystem. Formålet med denne artikel er 
at orientere om systemet samt at viderebringe vore foreløbige erfaringer til en 
større skare. 
 
Ifølge Tjenesteydelsesdirektivet skal en tjenesteydelsesopgave for en amtslig 
ordregiver i EU-udbud, når den forventede udgift til tjenesteydelsen (rådgiv-
ningen) overstiger tærskelværdien på ca. 1.5 mio. kr. For den enkelte losse-
pladsundersøgelse var den forventede udgift til tjenesteydelser meget mindre 
end tærskelværdien, men direktivet forudsætter endvidere, at ensartede opgaver 
skal lægges sammen over en 4-årig periode, når sammenligningen med tær-
skelværdien foretages. Med et udbud omfattende ensartede undersøgelser på 
ca. 40 lossepladser var det forventet, at tærskelværdien ville blive overskredet, 
og at Tjenesteydelsesdirektivet derfor skulle anvendes. En forespørgsel hos 
Konkurrencestyrelsen bekræftede dette. Det skal fremhæves, at det ifølge di-
rektivet ikke er tilladt at opdele en opgave i mindre delopgaver med henblik på 
at komme under tærskelværdien og dermed undgå et EU-udbud. 
 
Før arbejdet med selve EU-udbudsmaterialet blev sat i gang, undersøgte vi, om 
der tidligere var gennemført EU-udbud på lignende opgaver indenfor jord- og 
grundvandsområdet i Danmark. Det viste sig desværre, stik imod vore forvent-
ninger, ikke at være tilfældet, og vi stod derfor overfor en ’pioneropgave’. For 
at andre opgaver i afdelingen ikke skulle blive nedprioriterede og for at sikre 
kvaliteten i udbudsmaterialet, bad vi et rådgivende firma (Carl Bro as, Århus) 
om at forestå gennemførelsen af udbudsforretningen; naturligvis under den 
forudsætning, at firmaet dermed var afskåret fra selv at byde på opgaven. 
 
For at begrænse antallet af mulige tilbudsgivere lå det fra starten fast, at der 
skulle anvendes ’begrænset udbud’, en to-delt procedure, hvor der først udvæl-
ges en gruppe af tilbudsgivere, dernæst bedømmes de indkomne tilbud. Grup-
pen af tilbudsgivere udvælges ved en prækvalifikationsrunde, hvor interessere-
de leverandører på baggrund af en udbudsbekendtgørelse kan anmelde deres 
interesse for opgaven hos ordregiveren. Både ved udvælgelsen af tilbudsgiver-
ne og ved bedømmelsen af de indkomne tilbud skal der opstilles konkrete krite-
rier for udvælgelsen. Den to-delte procedure i et begrænset udbud er forholds-
vis langvarig, idet man må påregne, at der går mindst tre måneder fra afsendel-
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se af den første udbudsbekendtgørelse til der kan skrives kontrakt med den ud-
valgte leverandør. 
 
Normalt vil de interesserede leverandører have 37 dage efter afsendelse af ud-
budsbekendtgørelsen til at anmelde deres interesse for opgaven. Ventetiden kan 
ordregiveren naturligvis benytte til at færdiggøre det egentlige udbudsmateria-
le, som skal sendes til de udvalgte tilbudsgivere. Det skal imidlertid sikres, at 
der er fuld overensstemmelse mellem indholdet i udbudsbekendtgørelsen og 
udbudsmaterialet, hvorfor det er hensigtsmæssigt at have et meget præcist og 
detaljeret udbudsmateriale på plads, allerede før udbudsbekendtgørelsen afsen-
des. En meget væsentlig forskel mellem et EU-udbud og de traditionelle dan-
ske udbudsformer er nemlig, at der ikke åbnes mulighed for forhandling af de 
indkomne tilbud, hverken med hensyn til pris eller indhold. 
 
Både udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet skal overordnet beskrive de 
udvælgelseskriterier, man agter at anvende. Selve udvælgelsesproceduren skal 
kunne dokumenteres, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt meget tidligt at 
opstille detaljerede kriterier, så man ved udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse 
og udbudsmateriale sikrer sig et godt grundlag i tilbudsmaterialet til brug for 
udvælgelsen. I den forbindelse bør man forsøge at opstille udvælgelseskriteri-
erne således, at man ikke altid er tvunget til at acceptere den laveste tilbudspris, 
med mindre laveste pris er et helt afgørende kriterium for en konkret opgave.  
 
Vore foreløbige erfaringer med EU-udbuddet vedrørende de indledende losse-
pladsundersøgelser er positive. I alt 13 rådgivere (alle danske) anmodede om at 
blive prækvalificerede; heraf blev syv udvalgt og dermed opfordret til at give 
tilbud på opgaven. Ved udvælgelsen blev det først vurderet, om tjenesteyderen 
havde givet de oplysninger, som var forudsat i udbudsbekendtgørelsen. Der-
næst blev tjenesteyderens organisation og faglige kvalifikationer, referencer 
samt kvalitetssikringssystem vurderet ud fra et vægtet  pointsystem. Alle syv 
prækvalificerede afgav efterfølgende tilbud, som opfyldte betingelserne i ud-
budsbrevet, og tilbudene blev derpå igen vurderet ved hjælp af et vægtet point-
system omfattende en redegørelse for opgavens løsning, organisation og kvali-
tetssikring, nøglepersonernes CV samt pris. Tilbudene var alle af en sammen-
lignelig høj kvalitet, hvorfor laveste pris alligevel endte med at blive afgørende 
for udvælgelsen.  
 
Både efter prækvalifikationen og efter den endelige udbudsrunde blev alle tje-
nesteyderne orienteret om de konkret anvendte udvælgelseskriterier og om ud-
vælgelsens resultat. De forbigåede tjenesteydere kunne således klart se, hvorfor 
opgaven var gået til en anden. 
 
Den valgte tjenesteyder igangsatte undersøgelserne af de ca. 40 lossepladser i 
januar 2000. Carl Bro as blev i den forbindelse antaget til at fortsætte på opga-
ven som bygherrerådgiver for amtet. Opgavens løsning følges gennem jævnlige 
statusmøder, hvor tjenesteyder, bygherrerådgiver og amtet deltager, og ved am-
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tets løbende tilsyn med feltaktiviteterne. Hele opgaven forventes afsluttet og 
afrapporteret til årsskiftet. 
 
Det er vor opfattelse, at den høje kvalitet i tilbudsmaterialet blandt andet var et 
resultat af et i forhold til opgavens indhold meget detaljeret udbudsmateriale. 
De afgivne tilbud afspejler en hård konkurrence på pris, idet fire af de syv til-
bud prismæssigt var forholdsvis tæt på det valgte tilbud. Prisspændet i de syv 
tilbud afspejles af, at et enkelt tilbud var tæt på den oprindeligt forventede pris, 
men hele 80 % dyrere end det valgte tilbud. Sammenlignes tjenesteydelsesde-
len af det valgte tilbud med tærskelværdien viser det sig, at opgaven i princip-
pet kunne have været udbudt udenom EU-systemet, men det er meget tvivl-
somt, om den samme lave pris kunne være opnået gennem et ”almindeligt 
dansk udbud”. 
 
I den konkrete opgave blev der kun modtaget anmodning om prækvalifikation 
fra danske leverandører, hvilket blandt andet kan tilskrives opgavens karakter. 
Det er imidlertid sandsynligt, at interesserede leverandører fra f.eks. Tyskland 
vil dukke op ved kommende opgaver indenfor jord- og grundvandsområdet i 
Danmark, eksempelvis i forbindelse med større afværgeprojekter, forudsat at 
opgaverne udbydes i overensstemmelse med Tjenesteydelsesdirektivet.  
 
Netop direktivets bestemmelser om sammenlægning af ensartede opgaver over 
en fire-årig periode betyder, at amterne kan have en række opgaver, som skal i 
EU-udbud. På den baggrund er Amternes Videncenter for Jordforurening i øje-
blikket i gang med at udarbejde et tillæg til ’Amternes projekthåndbog’ om 
EU-udbud. Det skal fremhæves, at Tjenesteydelsesdirektivet naturligvis ikke 
kun er gældende på jordforureningsområdet. Eksempelvis arbejder vi i Sønder-
jyllands Amt i øjeblikket på et EU-udbud vedrørende den geofysiske kortlæg-
ning af grundvandsmagasinerne. 



 
 

 
    

Bilag side 218

 

 
 

Bilag 10.c 
 

Konkurrence Sekretariatet  
udtalelse vedr. 

Rådgivning om og oprydning på forurenede grunde  
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