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Kolofon

Notat om prisstigninger er udarbejdet af  
Markedsudvalget i Bygherreforeningen.
 
Udvalget arbejder med emner relateret til bygherrernes 
indkøb, forholdet mellem bygherre og marked,  
udbudsregler, sammenligninger af indkøbsprocesser  
på tværs af offentlige og private bygherrer m.v.
 
Læs mere om udvalgets arbejdet på  
www.bygherreforeningen.dk
 
Notatet er udarbejdet hen over februar og marts 2022  
og udgivet i april 2022.

Fotos: Kontraframe.



Håndtering af prisstigninger | 3

10 gode råd til bygherrens  
håndtering af prisstigninger 

Markederne er aktuelt pressede af både eftervirkninger af Corona-pandemien og senest konsekvenser af 
krigen i Ukraine. Byggeriet oplever i forlængelse heraf prisstigninger på materialer som træ, stål, glas/alu 
og isolering. Det presser bygherrernes budgetter, når nye projekter udbydes. Konsekvensen kan i mange 
tilfælde være, at der skal gennemføres sparerunder i projekterne, at udbuddene må gå om eller at projek-
ter helt må udskydes eller opgives. Nogle entreprenører viger også tilbage for at byde grundet den risiko, 
der ligger i et pris- og leverancemæssigt uforudsigeligt marked. Prisstigningerne kan betyde, at bygherrer-
ne i nogle tilfælde får krav om godtgørelse fra entreprenører, der oplever at priserne på materialer stiger 
efter de har afgivet tilbud.  

Området er reguleret i AB18 (§35) og ABT18 (§33), og dokumentationskravet ligger primært hos entre-
prenørerne, der skal dokumentere, at priserne for et materiale generelt er steget mere end 10 pct. fra 
tilbudstidspunktet til tidspunktet for indkøbet (eller tidspunkt for aftalt indeksregulering). De generelle 
regler for området er gennemgået i et notat fra Byggeri København, som er delt på Bygherreforeningens 
hjemmeside.  

Som supplement til gennemgangen af reglerne, har Bygherreforeningens markedsudvalg samlet en ræk-
ke gode råd til, hvordan bygherrerne håndterer prisstigningerne både i udbuddet og i projektet. Hensigten 
er at give bygherrerne ideer til at sikre, at prisstigningerne udfordrer projekterne mindst muligt.  

De første råd handler om, hvordan bygherren allerede i forbindelse med udbuddet kan forberede og ruste 
sit projekt til mødet med et marked med store prisstigninger. De efterfølgende råd handler om, hvad man 
kan gøre, når man har indgået kontrakt og står i situationen, hvor entreprenøren ønsker betaling for eks-
traordinære prisstigninger.  
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1 Fokusér på de vigtigste priselementer,  
 og vurder konsekvensen for budgettet  

 i dit projekt 

Erfaringsmæssigt har det især været vigtigt at 
indregne materialeprisstigninger for stål og træ 
(baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik). 
Men andre materialer har også i perioder svinget 
kraftigt i pris og tilgængelighed – og eksempelvis 
også tekniske installationer. Derudover er faktorer 
som energi, logistik og mandskab også vigtige at 
tage i betragtning. Vær opmærksom på, at der kan 
være indgået langsigtede aftaler og bonusordnin-
ger, som afdækker en del af risikoen for entrepre-
nøren. Lav følsomhedsberegninger i forhold til, 
hvor stor en effekt disse prisstigninger vil have på 
budgettet i dit projekt.  

Dette skal helst gøres allerede under projekte-
ringen – hvor man f.eks. vælger, om man laver 
konstruktioner i stål eller beton. Men det kan 
samtidig være svært at gøre tidligt i projektet, da 
der kan gå lang tid, før projektet skal i udbud og 
prissættes af entreprenørerne. Har man et projekt, 
hvor entreprenøren er tidligt med, er det oplagt 
at parterne sammen afsøger mulighederne for at 
vælge alternative løsninger, som styrer uden om 
de største prisstigninger. 

2 Undgå rådgivning afregnet  
 efter procenthonorar 

Det skaber uheldige incitamenter at indkøbe 
rådgivning med procenthonorar i et marked med 
volatile udførelsespriser. Det tilrådes derfor at 
indkøbe rådgivning i fast pris eller i regning – eller 
evt. en kombination. Man kan eksempelvis lade 
honoraret låse med entreprisetilbuddet, så det ikke 
efterfølgende følger prisstigninger (men husk, at 
fast pris også skal indekseres iht. ABR18). Det kan 
også være en mulighed at undtage ekstraordinære 
prisstigninger fra procenthonoraret. Samtidig må 
man dog have blik for, at rådgiverne måske pga. 
omprojektering kommer til at bruge flere timer for 
at overholde budgettet, hvis der er prisstigninger.  

Men tænk også rådgiverne ind som en mulighed 
for at undgå at løbe ind i prisstigninger på ma-
terialer. Rådgiverne kan måske være med til at 
minimere materialeforbruget eller indarbejde mere 

genbrug og genanvendelse i projektet. En sådan 
indsats kan koste flere rådgivningstimer, men så 
hentes omkostningen ind ved at reducere forbru-
get af dyre materialer.  

3 Gør ekstra meget ud af markedsdialog  
 med fokus på prisudvikling  

Har man som bygherre en formodning om, at ma-
terialepriserne vil udfordre budgettet, er det klogt 
at gennemføre markedsundersøgelser og -dialog 
forud for udbuddet for at afdække det aktuelle (og 
kommende) prisniveau, samt hvad der evt. kan 
gøres for at afbøde.  

Ser det ud til, at man vil få højere tilbudspriser end 
forudsat, fordi materialer med øgede priser (f.eks. 
træ, stål, glas/alu og isolering) udgør en betydelig 
del af projektet, må man vurdere, om man kan øge 
budgettet eller ændre i projektet inden udbud. Det 
er sjældent en god idé at fortsætte og håbe på at 
”blive reddet” af et billigt tilbud, hvis der er risiko 
for at budgettet sprænges og udbuddet må an-
nulleres. Det giver unødige omkostninger for både 
bygherre og tilbudsgivere.  

Tilsvarende må man overveje risikoen for at de by-
dende undlader at byde pga. risici og manglende 
realisme i udbuddet. Brug derfor også markeds-
dialogen inden udbud til at finde ud af, om der er 
vilkår eller risici, som får tilbudsgiverne til at afstå 
fra at byde på opgaven.  



4 Giv længere tid til tilbudsregning  
 for at få optimerede tilbud 

Det er ønskværdigt med længere perioder til 
beregning af tilbud, så entreprenørerne har tid til at 
få afdækket deres priser med leverandørerne og 
underentreprenørerne, herunder afsøge markedet 
for billigere alternativer og nye forsyningsveje. Ved 
at entreprenørerne kan få gennemarbejdet deres 
tilbud skabes større sikkerhed for leverancerne 
og for fastlæggelsen af det endelige budget og 
dermed mindre risici indeholdt i tilbudsgivningen 
for særligt total- og hovedentrepriser.

Brug evt. dialogen ifm. udbud med forhandling til 
at drøfte, om priserne holder, eller hvilke aftaler 
man kan lave for at sikre bestemte priser og leve-
ringstidspunkter. Husk, at entreprenørerne typisk 
ikke binder sig til leverandører eller underentrepre-
nører, før de selv har indgået en kontrakt. Tilstræb 
derfor en kort periode fra forhandling og tilbud, til 
aftalerne lukkes.  

I lyset af de volatile priser, kan det også overvejes 
at forkorte vedståelsesfristen for entreprenørens 
tilbud. Det er en måde at fjerne (unødig) risiko 
fra entreprenøren, der herved ikke holdes fast på 
frister, vilkår og priser, som entreprenøren ikke kan 
fastholde sine leverandører eller underentreprenø-
rer på.  

5 Reducér risiko ved at indføre mulighed  
 for regulering af udvalgte materialer  

Som en ekstraordinær forholdsregel kan bygher-
ren vælge at tage ekstra risiko for prisstigninger 
på sig, idet en reduceret risiko hos entreprenøren 
bør resultere i en betydeligt lavere tilbudspris for 
kontrakten. Det kan konkret gøres ved at indsætte 
ekstra bestemmelser om udvalgte materialer, som 
reguleres efter reel dokumenteret prisudvikling og 
dermed undtages fra begrænsningerne i den gene-
relle reguleringsmekanisme i AB18. Prisen på dis-
se materialer kan således reguleres op/ned efter 
officielle delindeks eller efter dokumenteret forskel 
mellem priser på tilbudsdato og indkøbsdato.  

Det kan enten gøres som åben bog eller med 
aftalte tilgængelige listepriser. Hvis priserne 
falder igen, skal man være opmærksom på, at 
besparelsen som udgangspunkt også deles med 
bygherren. Evt. kan den øgede eller reducerede 
omkostning deles efter fordelingsnøgle mellem 
bygherre og entreprenør. Dette kan evt. suppleres 
med procentvis avance til entreprenøren lagt på 
ved opregulering.  

Bruger man denne mulighed, bør man som byg-
herre afsætte en særskilt reserve i projektet til 
prisstigninger - udover de almindelige reserver til 
uforudsigelige udgifter. 

6  Lad entreprenøren købe udvalgte  
 materialer ind til lager  

For at få øget forudsigelighed i omkostningerne er 
det en mulighed at indgå aftale om, at entreprenø-
ren kan indkøbe udvalgte materialer til lager tidligt. 
Det kan være en fornuftig forholdsregel, men vil 
dog typisk kræve, at bygherren betaler tidligere og 
evt. skal betale for lagerfacilitet. Ikke alle bygherrer 
har lov til at forudbetale, og der vil også være brug 
for at bygherre og entreprenør tydeligt afklarer 
ejendomsret, risikoens overgang, garantistillelse 
og forsikring ifm. oplagrede materialer. Der er 
naturligvis også en risiko ved at indkøbe til lager, 
hvor man risikerer at købe ”på toppen” af prisstig-
ningen.  
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7 Tag aktivt udgangspunkt i reglerne i  
 AB18 (§35) og ABT18 (§33) 

Når projektet er i gang og der optræder ekstraor-
dinære prisstigninger, er det vigtigt at være enige 
om spillereglerne. Det er nyt i AB18 og ABT18, at 
man har beskrevet håndteringen af prisstigninger 
udover indeksregulering. Derfor er det naturligt, 
at man aktivt arbejder inden for de fælles regler i 
AB-systemet, når man aftaler med entreprenører, 
hvordan man håndterer og løser udfordringer ifm. 
prisstigninger.  

Vær opmærksom på, at disse regler ikke er be-
skrevet i AB92 eller ABT93. Arbejder man i disse 
regelsæt skal der være særskilte aftaler for prisre-
gulering, f.eks. ved at have aftalt pris- og tid-cirku-
læret. Er entreprenørens tilbud antaget med Dansk 
Byggeris standardforbehold, vil entreprenøren dog 
have ret til en vis regulering.

8 Kræv dokumentation for de krav,  
 som entreprenøren rejser 

En af de vigtigste regler i AB18 på dette områ-
de handler om, at det er entreprenøren, der skal 
dokumentere prisstigningerne. Det er oplagt for 
bygherrerne at håndhæve denne regel for at sikre, 
at de krav om ekstrabetaling, som entreprenørerne 
kommer med, også har bund i reelle prisstigninger.  

En udfordring kan være, at materialerne er blandet 
sammen med timer o.a. i tilbudslisten, og derfor 
kan det være svært at pege på, hvilken del af pri-
sen, der reelt er ændret grundet unormale prisstig-
ninger. Er kravet ikke ordentlig dokumenteret, kan 
bygherren afvise det, eller parterne må forhandle 
sig frem til en løsning, som findes rimelig. Her kan 
bygherren eventuelt bruge hjælp fra tilsyn eller byg-
geledelse for at verificere eksempelvis mængder 
eller indkøbs- eller udførelsestidspunkter.  

Fem ting du skal være opmærksom  
på ifm. entreprenørens dokumentation  

Find et brugbart prisindeks. Det er ikke så let. 
Man kan ikke bruge Danmarks Statistik indeks 
for f.eks. isolering eller rustfrit stål. På stål er pri-
serne blandet sammen med andre varegrupper. 
Man kan godt ende i diskussioner om, hvornår 
materialerne afleveres i færdig form.  

Entreprenørerne skal dokumentere indkøbsda-
gen (og prisstigningen ift. tilbudsdatoen). Det er 
ikke godt nok at entreprenøren bare siger, at de 
har købt ind på den absolut dyreste dag. Dette 
forebygger også, at entreprenører først fakture-
rer efter fastprisperiodens udløb for at få indeks-
reguleret priserne. 

Er det svært direkte at dokumentere indkøbs-
tidspunktet, er det vigtigt, at tilsynet har opgjort 
stadet løbende, så man ved, hvilke arbejder, der 
er udført i fastprisperioden. 

Det er ikke altid, at materialemængden fremgår 
af udbudsmaterialet eller tilbudslisten, og derfor 
må der nogle gange foretages mængdeverifi-
kation af byggeledelsen/rådgiveren. Bygherren 
skal ikke betale prisstigninger på materialer, der 
er spild eller interimskonstruktioner – kun det, 
der indbygges. 

Det kan være vanskeligt for en hoved-/tota-
lentreprenør at få dokumentation fra unde-
rentreprenører/underleverandører. Priser fra 
underentreprenører/underleverandører kan 
være underlagt fortrolighedsaftaler. Det gør det 
vanskeligt at fastlægge prisen på tilbudsdagen. 
I så fald kan man anvende generelle prisindeks 
– eller bygherren kan afvise kravet pga. mang-
lende dokumentation.  

Entreprenører (og bygherrer) kan finde vejled-
ning til dokumentation af prisstigninger hos DI 
Byggeri her

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/regler-og-vejledning/byggejura-til-erhverv/materiale-prisstigninger/ 
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AB 18 § 35 Ekstraordinære reguleringer 

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, 
der er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har 
ført til væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke 
er dækket af anden regulering. Reguleringen 
sker iht. meddelelse fra en statslig styrelse. 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godt-
gørelse for ekstraordinær prisstigning på mate-
riale, som i færdig form eller på sædvanlig måde 
indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte 
benyttes til arbejdet, medmindre den godtgøres 
efter stk. 1. 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 

A. være indtrådt efter tilbudsdagen og inden 
aftalt indeksregulering er trådt i kraft,   

B. være generelt forekommende, og 
C. fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 
 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på 
det pågældende materiale eller brændstof på 
tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 
procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 
mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 
Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, 
hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, 
kan ikke medregnes. 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 
godtgørelse efter stk. 2, at summen af de be-
regnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 
entreprisesummen. 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underen-
treprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, 
skal tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren 
af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbin-
delse med betalingen for den del af arbejdet, der 
berøres af reguleringen, og på grundlag af en 
dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 

9 Vær beredt til dialog om prisstigninger  
 ved selv at søge prisdata  

Det kan være svært for entreprenøren at finde 
fyldestgørende dokumentation for prisstigningerne, 
og derfor kan der let opstå uenighed om, hvorvidt 
dokumentationen er tilstrækkelig. I nogle tilfælde 
kan det derfor være nødvendigt, at bygherren selv 
finder relevante prisdata for at være bedst rustet i 
dialogen om prisstigninger.  

Man kan eksempelvis lede efter officielle prislister 
eller historiske data, hvis indekstal fra Danmarks 
Statistik ikke kan bruges (eksempelvis er rustfrit 
stål her i kategori med andre materialer). Man 
kan søge efter nationale eller internationale tal – 
eksempelvis har stålvalseværker på verdensplan 
nogle officielle priser, som bygherrerne kan støtte 
sig op ad i forhandlingerne. Hvis man selv har 
føling med markedsudviklingen, bliver det en mere 
ligeværdig og fair dialog. 

10 Tænk langsigtet som bygningsejer  
 ift. disponering af projekter  

  – og genbrug, når det er muligt 

De høje priser er et ekstra incitament til at genbru-
ge bygninger og materialer i et marked, hvor mate-
rialepriserne er høje. Omdisponér arealer, og reno-
ver den eksisterende bygningsmasse i stedet for at 
bygge nyt. Genbrug materialer i så vid udstrækning 
som muligt. 

Gør brug af langsigtede ejendomsstrategier til at 
forudsige behov, og få lagt grundstenene til pro-
jekter længe før opstart, herunder tilpasninger i 
lokalplaner og miljøundersøgelser. Det giver mu-
lighed for at opstarte projekter under forbedrede 
konjunkturforhold.  

Udskyd de projekter, hvor brugerne bedst kan vente 
samt de projekter med størst indhold af prisføl-
somme materialer. Renovering er som regel mere 
arbejdsintensivt end nybyggeri, som ofte er mere 
materialeintensivt.  





Yderligere information:

Kontakt til markedsudvalget kan ske via direktør i 
Bygherreforeningen Henrik L. Bang,  
hlb@bygherreforeningen.dk


