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HOFOR retter henvendelse for at få afklaret spørgsmål relateret til: ”Høringsudkast til
Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB
18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og
anlægsvirksomhed (ABR 18)” herefter kaldet Høringsudkastet.

Spørgsmålene relaterer sig til Høringsudkastets rangorden for kontraktgrundlaget, som
forefindes i  Bilag 1 - § 6, stk. 3 men kunne ligeledes relatere sig til Bilag 2’s - § 4, stk. 6,
som er en tilsvarende bestemmelse.

I det følgende tages udgangspunkt i Bilag 1’s § 6, stk. 3, hvorom gælder:

Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes mod-strid mellem
aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen,
b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder

vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller
tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet,

c) Entreprenørens tilbud,
d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder

ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds-materialet, og som er senere
end udbuddet og tidligere end tilbuddet,

e) Bygherrens udbudsmateriale,
f) AB.

Det følger af ”Notat om AB-udvalgets overordnede overvejelser” pkt. 1.4 at; ”… en
fravigelse af AB-systemet kun sker i tilfælde, hvor fravigelse er velbegrundet og
nødvendig for indgåelse af aftalen.”.

Rangordnens prioritering og indhold er uhensigtsmæssigt for HOFOR, og vil i de fleste
sammenhænge skulle fraviges i sin helhed, hvilket har givet anledning til nedenstående
spørgsmål:

1. Skal der med AB-udvalgets overordnede overvejelser pkt. 1.4 forstås at enhver
fravigelse skal begrundes efter et ”forklar eller anvend” lignende princip?

2. Er der gjort overvejelser omkring de udbudsretlige problemstillinger ovenstående
rangorden kan medføre?

Jeg ser frem til at modtage jeres svar.

Med venlig hilsen

Joachim Machholm
Udbudskonsulent
Indkøb
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