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APP 18
ALMINDELIGE BETINGELSER I  
BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

AB 18
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HØST GEVINSTERNE AF DET NYE  
AFTALESYSTEM SOM BYGHERRE

Bygherreforeningen har fra 2015 til 2018 repræsenteret bygherrernes  
interesser i forhandlingerne om byggeriets nye aftalesystem. Det har 
ført til reelle nyskabelser, der giver bygherrerne mulighed for et bedre, 
billigere og mere effektivt byggeri.

Derfor er det nu, at du som bygherre skal have styr på at anvende de 
nye aftaler bedst muligt i praksis, så du bliver klar til at etablere sam- 
arbejder og gennemføre projekter med styr på mangler, ekstraregninger 
og konflikter.

Med vores unikke indsigt i tilblivelsen af det nye aftalesystem, har vi 
udviklet en række tilbud, der skal hjælpe dig på vej til dette.

Bl.a. har vi en kursuspakke, hvor nogle af landets førende entreprise- 
jurister samt bygherrerepræsentanter, der har deltaget i forhandlingerne, 
underviser i udvalgte aspekter af det nye system. 

Derudover finder du på www.bygherreforeningen.dk/ab18 et AB-univers, 
hvor der foruden de officielle aftaledokumenter også findes en vejviser 
med opmærksomhedspunkter, gode råd og konkrete værktøjer samt en 
hotline og spørgsmål/svar.

Vi hjælper dig til at bruge aftalesystemet aktivt i din hverdag som  
bygherre.
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APP 18 DRIFTSKRAV
Aftaletekst
Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Drifts-
krav) 

Tillægsbetingelser til AB 18
§ 2 Anvendelse
Bestemmelserne i dette appendiks er udarbejdet med henblik på aftaler 
om entreprise i bygge- og anlægsvirksomhed med driftskrav, således at 
bestemmelserne supplerer eller fraviger AB 18. Bestemmelserne finder 
anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

§ 2 Definitioner 
Ved driftskrav forstås krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne efter afle-
vering og ibrugtagning, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen.

§ 3 Bygherrens udbud
Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om 
 a) driftskravets indhold og forudsætninger samt 
 b) målingen af, om driftskravet og forudsætningerne er opfyldt efter  
  afleveringen, herunder hvilke(n) driftsperiode(r) målingen skal angå,  
  hvordan, af hvem og hvornår målingen skal udføres, samt hvorvidt  
  påbegyndelse af målingen er betinget af, at entreprenøren har  
  afleveret aftalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale.

§ 4 Måling af driftskrav
Bygherren indkalder entreprenøren til målingens påbegyndelse og afslutning. 

Stk. 2. Efter målingens afslutning udfærdiger bygherren snarest muligt en 
protokol for målingen, hvori bygherren anfører, hvad resultatet har været, 
herunder om driftskravet anses for opfyldt. Protokollen sendes til entrepre-
nøren med frist for bemærkninger, herunder forslag til eventuel afhjælpning. 

Stk. 3. Bestemmelsen i AB 18 § 46, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse 
på målingen. 

Stk. 4. Såfremt for sen aflevering af aftalt drifts- og vedligeholdelsesmate-
riale udskyder målingen, således at den først kan afsluttes senere end 1 år 
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efter afleveringen af arbejdet, nedskrives entreprenørens sikkerhed først, 
når målingen er afsluttet. 

§ 5 Hurtig afgørelse
Adgangen til hurtig afgørelse efter AB 18 § 68 på grundlag af anmodning 
fra en part gælder også måling og opfyldelse af driftskrav, jf. AB 18 § 68, 
stk. 1, litra k. 

Tillægsbetingelser til ABT 18
§ 2 Anvendelse
Bestemmelserne i dette appendiks er udarbejdet med henblik på aftaler 
om totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed med driftskrav, således 
at bestemmelserne supplerer eller fraviger ABT 18. Bestemmelserne finder 
anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

§ 2 Definitioner 
Ved driftskrav forstås krav til arbejdets driftsmæssige tilstand eller ydeev-
ne efter aflevering og ibrugtagning, som ikke kan konstateres opfyldt ved 
afleveringen.

§ 3 Bygherrens udbud
Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om 
 a) driftskravets indhold og forudsætninger samt 
 b) målingen af, om driftskravet og forudsætningerne er opfyldt efter  
  afleveringen, herunder hvilke(n) driftsperiode(r) målingen skal angå,  
  hvordan, af hvem og hvornår målingen skal udføres, samt hvorvidt  
  påbegyndelse af målingen er betinget af, at entreprenøren har  
  afleveret aftalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale.

§ 4 Måling af driftskrav
Bygherren indkalder entreprenøren til målingens påbegyndelse og afslutning

Stk. 2. Efter målingens afslutning udfærdiger bygherren snarest muligt en 
protokol for målingen, hvori bygherren anfører, hvad resultatet har været, 
herunder om driftskravet anses for opfyldt. Protokollen sendes til entrepre-
nøren med frist for bemærkninger, herunder forslag til eventuel afhjælpning. 
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Stk. 3. Bestemmelsen i ABT 18 § 44, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse 
på målingen. 

Stk. 4. Såfremt for sen aflevering af aftalt drifts- og vedligeholdelsesmate-
riale udskyder målingen, således at den først kan afsluttes senere end 1 år 
efter afleveringen af arbejdet, nedskrives entreprenørens sikkerhed først, 
når målingen er afsluttet. 

§ 5 Hurtig afgørelse
Adgangen til hurtig afgørelse efter ABT 18 § 66 på grundlag af anmodning 
fra en part gælder også måling og opfyldelse af driftskrav, jf. ABT 18 § 66, 
stk. 1, litra i. 
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NETVÆRK, INDFLYDELSE OG UDVIKLING 
FOR PROFESSIONELLE BYGHERRER

Bygherreforeningen er interesseorganisationen for professionelle bygherrer 
i Danmark. Som aktiv partner i byggeriet påvirker vi rammerne gennem dia-
log og samarbejde med andre interesseorganisationer, offentlige styrelser, 
ministerier og brugere.

I Bygherreforeningen får du gennem netværk, kurser og arrangementer et 
sted at udveksle erfaringer og videndele med andre professionelle bygher-
rer. Som medlem af Bygherreforeningen indgår du dermed i en eksklusiv 
kreds af dedikerede, professionelle bygherrer med ambitioner om at bygge 
værdiskabende og produktivt for både brugere og samfund.

Meld dig ind nu og få masser af fordele, der kan styrke dine kompetencer, 
faglige udvikling og bygherrernes rolle i samfundet.
www.bygherreforeningen.dk/medlemskab
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