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Til Trafik,-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Find venligst høringssvar vedlagt.

Venlig hilsen
Birthe Faurschou Boisen  -  Juridisk konsulent
Tlf.     + 45 7630 8000
Mobil + 45 2145 2248

Dansk Fjernvarme · Danish District Heating Association · Merkurvej 7 · DK-6000 Kolding
· Tlf. +45 7630 8000 · www.danskfjernvarme.dk

Nr. 29 af 12. marts 2018

mailto:bfb@danskfjernvarme.dk
mailto:ab-udvalget@tbst.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1evMOe-000Koz-4k&i=57e1b682&c=Zun2dyR_6vf4PVsESnFqgpplZF-KQN-5Q7dRXtxBNc1KGgFCnPbnHGfU9BGuSQ04TTzm0Jx-CUYXJu7kkF2KChWYboB6lPJK0w5sTrpupmYSyBxSWi6NRaG2bWAe0CEGwA6EdrVFLfiToHcTLig8CEpU0EgGkNaFZBoyVc5XnjjHZ7mM_vLHcqssuKSeIDM_3DQTsb3nOJNmb1w10jUg0kMgZWHVfIkoCkNcrG392eo














Side 1/1



12. marts 2018





Fjernvarmens Hus

Merkurvej 7

DK-6000 Kolding

Tlf. +45 7630 8000

mail@danskfjernvarme.dk

www.danskfjernvarme.dk

cvr dk 55 83 10 17









Side 2/2





		Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 

2300 København S





Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Høring over udkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Deres journalnummer BS0601-00007.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at af afgive høringssvar. 

Overordnet finder Dansk Fjernvarme, at de reviderede dokumenter giver et godt grundlag for større projekters gennemførelse, ligesom den indførte løsningstrappe bør medføre, at tvister bliver løst til gavn for såvel entreprenør som bygherre.

Særligt for AB18 må det forventes, at de foreslåede præciseringer omkring tids- og arbejdsplan samt kvalitetssikring giver øget fokus på, at projekterne gennemføres til korrekt tid og i korrekt kvalitet. 

På et punkt finder Dansk Fjernvarme dog, at AB18 bliver for restriktiv. I §6 stk. 3, er valgt en rangorden på aftaledokumenterne, hvor entreprenørens tilbud vægtes foran bygherrens udbudsmateriale. Bygherrens udbudsmateriale forventes at afspejle det produkt som bygherre ønsker. 

Dansk Fjernvarme finder at bygherres udbud bør prioriteres før entreprenørens tilbud. 

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere kommentarer.



Med venlig hilsen





Birthe Boisen   Juridisk Konsulent

Dansk Fjernvarme

bfb@danskfjernvarme.dk

Mobil 21452248
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Høring over udkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- 

og anlægsvirksomhed (AB 18) og Almindelige Betingelser for rådgivning og bi-

stand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) 

Deres journalnummer BS0601-00007. 

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at af afgive høringssvar. 

Overordnet finder Dansk Fjernvarme, at de reviderede dokumenter giver et godt grund-

lag for større projekters gennemførelse, ligesom den indførte løsningstrappe bør med-

føre, at tvister bliver løst til gavn for såvel entreprenør som bygherre. 

Særligt for AB18 må det forventes, at de foreslåede præciseringer omkring tids- og ar-

bejdsplan samt kvalitetssikring giver øget fokus på, at projekterne gennemføres til kor-

rekt tid og i korrekt kvalitet.  

På et punkt finder Dansk Fjernvarme dog, at AB18 bliver for restriktiv. I §6 stk. 3, er valgt 

en rangorden på aftaledokumenterne, hvor entreprenørens tilbud vægtes foran bygher-

rens udbudsmateriale. Bygherrens udbudsmateriale forventes at afspejle det produkt 

som bygherre ønsker.  

Dansk Fjernvarme finder at bygherres udbud bør prioriteres før entreprenørens tilbud. 

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere kommentarer. 
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Mobil 21452248 
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