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1.Emnet
Denne rapport har til formål at belyse betydningen af begrebet alment teknisk fælleseje i entreprise- og
rådgiverretten og produktansvarsretten.
Begrebet alment teknisk fælleseje anvendes undertiden i byggefagtekniske miljøer og –udgivelser. F.eks.
anvendes begrebet af Fonden BYG-ERFA Således:
”Alment teknisk fælleseje er et sæt hjælpemidler inden for god kvalitetssikringsskik. De omfatter summen af
praktiske erfaringer, faglitteratur, undersøgelsesteknikker og rutiner på de enkelte tekniske områder. BYG-ERFAs
erfaringsblade, SBi´s anvisninger samt Træinformations publikationer er for eksempel en del af det almene tekniske
fælleseje. Byggeriets parter har pligt til at være bekendt med alment teknisk fælleseje. Man kan vælge at bruge
andre løsninger, end dem som alment teknisk fælleseje beskriver. Men så skal man dokumentere, at man træffer
et velbegrundet valg. Man har dermed en særlig bevisbyrde, hvis der viser sig problemer med de løsninger, man
har valgt.”2 3

Den retlige betydning af begrebet er imidlertid behæftet med usikkerhed. Betegnelsen alment
teknisk fælleseje anvendes stort set ikke i den entreprise- og rådgiveretlige terminologi. 4
Tankegangen om, at der i nærmere angivne professionelle miljøer findes en samlet, faglig og
teknisk vidensbase, der virker normerende for aftaleparters adfærd, er dog bestemt genkendelig
i en juridisk kontekst. Fagtekniske normer spiller en vigtig rolle for udfyldning og fortolkning af
såkaldte retlige standarder i kontrakt- og erstatningsretten, og forstået på denne måde er alment
teknisk fælleseje utvivlsomt retligt relevant.
For at forstå samspillet mellem retsregler og fagtekniske normer er det nødvendigt at kende til
den systematik og de grundprincipper, som er bærende for kontraktretten i almindelighed og for
entreprise- og rådgivningsaftaler. I afsnit 2 - 4 vil nogle almene kontraktretlige regler og
principper kort blive beskrevet. Herefter vil der i afsnit 5 og 6 blive redegjort for, hvordan retlige
standarder udfyldes og fortolkes under inddragelse af fagteknisk viden i entreprise - og
rådgiverretten ved fastlæggelse af parternes ydelser og ansvar.
Fra omkring 2009 og indtil 2015 vandt anvendelsen af såkaldte MgO-vindspærreplader stigende
anvendelse ved gennemførelsen af både bygningsrenoveringer og nybyggeri. I 2014 stod det klart, at
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https://byg-erfa.dk/ordbog/alment-teknisk-faelleseje.
Statens Byggeforskningsinstitut beskriver i tråd hermed alment teknisk fælleseje som viden, som
”professionelle parter har en pligt til at kende”, jf. https://sbi.dk/anvisninger/Pages/Faq.aspx.
4
Jf. dog f.eks. Bkg. 773 af 27. juni 2011 (Kvalitetssikringsbekendtgørelsen) § 4, stk. 2.
3
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MgO-pladerne var uegnede som vindspærreplader i Danmark, fordi de optog fugt fra luften. Brugen af
MgO-plader har afstedkommet et meget stort antal voldgiftssager, hvoraf flere stadig verserer. Der er
imidlertid truffet afgørelse i nogle vigtige principielle sager om, hvem der hæfter eller bærer ansvaret for
MgO-pladernes manglende anvendelighed.
Indtil videre er følgende kendelser om ansvar for MG-plader offentliggjort: TBB 2017 779 VBA, TBB 2018 907 VBA,
og T:BB 2019 369 VBA. Kendelsen T:BB 2019 151 VBA pålagde en underentreprenør ansvar for at bruge MGO-plader,
men med den begrundelse, at underentreprenørens valg af MGO-plader var i strid med den indgåede aftale, der
foreskrev vindspærreplader i fibercement. Yderligere er der på dette tidspunkt af Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed afsagt to utrykte (ikke offentliggjorte) voldgiftskendelser i sagerne C-14199 (7. maj 2019) og c14452 (5. juli 2019).

I lyset af MGO-sagskomplekset vil der i afsnit 7 blive redegjort nærmere for, hvordan de entreprise- og
rådgiverretlige grundprincipper om byggetidens viden og udviklingsskader fortolkes under inddragelse af
fagteknisk viden.
I afsnit 8 redegøres særligt for produktansvarsrettens regler om udviklingsrisiko, og i afsnit 9
sammenfattes rapporten og der gøres nogle betragtninger om alment teknisk fælleseje som retskilde.

2.Kontraktret, entrepriseret og retskilder
I juridisk sammenhæng anvendes begrebet kontraktret ofte som samlebetegnelse for de juridiske regler,
der gælder for aftalers indgåelse, gyldighed og fortolkning (aftaleret) og for de retsfølger, som aftaler
medfører for parterne, herunder eventuelt krav om erstatning i tilfælde af misligholdelse
(obligationsret).5 I Danmark findes der ikke en samlet lov om kontraktretten. Navnlig for aftaler, der
indgås mellem professionelle aftaleparter og forbrugere, findes der dog en del love, der har til formål at
beskytte forbrugere imod urimelige eller ubalancerede aftalevilkår, og som derfor indeholder mange
regler, der ikke kan fraviges ved aftale, dvs. er præceptive.6 Uden for forbrugerretten findes der imidlertid
også lovregler, der dermed gælder for rent professionelle aftaleforhold. Der er i hovedsagen tale om det,
der i juridisk teori beskrives deklaratorisk ret eller baggrundsret, dvs. regler, der gælder medmindre
parterne har aftalt noget andet. Som eksempel på denne type lovgivning kan nævnes købeloven (§§ 171, der gælder for handelskøb), erhvervslejelovens regler samt visse bestemmelser i f.eks. søloven om
søtransportaftaler. Kun undtagelsesvis findes der præceptive kontraktretlige regler, som gælder for
erhvervsdrivende.7 De regler, der gælder for entrepriseaftaler er ikke fastsat ved lov.
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Jf. f.eks. Stig Jørgensen, Kontraktsret, 1. bind (1971), s. 20ff.
Jf. f.eks. købelovens §§ 72-87.
7
Jf. f.eks. erhvervslejelovens § 5 og 6, § 27, stk. 2-3 og § 28 mfl.
6
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Reglerne, der gælder for aftaleforholdet mellem en bygherre og dennes entreprenør(er) beskrives ofte
med en samlebetegnelse som entrepriseret.8 Ofte anses retsforholdet mellem bygherren og dennes
tekniske rådgiver(e) - nogle gange betegnet som rådgiveretten - også som en del af entrepriseretten.
Sondringen mellem entrepriseret og rådgiverret beror på, at aftalen mellem bygherren og entreprenøren
traditionelt har været karakteriseret som en resultatforpligtelse, fordi entreprenøren påtager sig at
frembringe et bygge- eller anlægsarbejde9, mens rådgiverens opgave i forhold til bygherren har karakter
af en indsatsforpligtelse, der går ud på at yde bygherren råd og vejledning i forbindelse med
byggeprojektet.10 Produktionsformerne i nutidens byggeri har dog i stigende grad medvirket til en
udviskning af denne sondring11, bl.a. fordi entreprenøren i stigende grad også rådgiver bygherren og
bidrager til projekteringen. På trods af denne udvikling bruges i det følgende begrebet entrepriseret som
en betegnelse for de retsregler, der gælder for aftaleforholdene mellem bygherren og entreprenøren,
mens aftalen mellem bygherren og dennes tekniske rådgiver(e) særligt vil blive betegnet som en
rådgivningsaftale. Hvor det findes nødvendigt, vil der blive gjort særlige bemærkninger om de tilfælde,
hvor entreprenøren tillige optræder som bygherrens rådgiver. Adskilt herfra er reglerne, der gælder for
aftaleforholdet mellem entreprenøren og dennes leverandør(er) af materialer, idet disse kategoriseres
som køb, der som udgangspunkt er omfattet af købelovens regler.12
Produktansvarsretten udgør et selvstændigt retsområde, der kan have betydning for forståelsen af
begrebet alment teknisk fælleseje i en retlig kontekst inden for entrepriseretten. Produktansvarsretten
omfatter regler, der regulerer ansvaret for produkter, der på grund af en defekt forvolder skader på
personer eller andre ting end produktet selv.13 Inden for byggeri kan for eksempel tænkes på anvendte
materialer, der indeholder sundhedsskadelige stoffer, der forårsager personskader ved anvendelse eller
kontakt, eller som på grund af produktionsfejl er farlige og kan forvolde skader på andre dele af byggeriet.
Produktansvar ifaldes ikke kun over for kontraktparten men over for en hvilken som helst skadelidt.
Reglerne er således ikke begrænset til at angå partnerne i et byggeri men kan også være relevante for
helt udenforstående tredjemænd, som kommer til skade, jf. nærmere nedenfor i afsnit 8.
Som nævnt findes der ikke nogen lov om entrepriseaftaler i Danmark. Det betyder, at entrepriserettens
regler ikke er fastlagt af folketinget ved den demokratisk proces. Retsstillingen mellem byggeriets parter
beror først og fremmest på de aftaler, som indgås for det konkrete byggeri. De ”Almindelige betingelser
8

Jf. f.eks. Torsten Iversen, Entrepriseretten (2016), s. 25ff.
Jf. f.eks. Anders Vestergaard Buch, Entrepriseretlige mangler (2006) s. 42.
10
Jf. f.eks. Jørgen Hansen, Teknikeraftalen (1984), s. 232 f om rådgivningsansvaret.
11
Jf. Ole Hansen i T:BB 2005 s. 95.
12
Jf. købelovens § 1a.
13
Jf. Vibe Ulfbeck, Erstatningsretlige Grænseområder, 2010, p. 189 ff.
9
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for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” og ”Almindelige betingelser for rådgivning og
bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB-systemet), der senest er revideret i 2018, har dog i mange år
haft en fremtrædende betydning som retskilde, dvs. som grundlag for at udlede, hvad der er gældende
ret mellem parterne i de tilfælde, hvor den konkrete aftale ikke – eller ikke klart – giver noget svar.14 ABsystemets regler er blevet til og er løbende revideret efter forhandling mellem bygge- og anlægssektorens
mest toneangivende interesseorganisationer, dvs. repræsentanter for bl.a. både bygherre-, entreprenør, rådgiver- og leverandørinteresser. Det har i Danmark været en tradition, at revisionen af AB-reglerne
har fundet sted i et ministerielt udvalg, og udvalgets arbejde har været understøttet fra offentlig side
gennem udarbejdelse af et kommissorium og finansiering af et sekretariat, formandskab, mv. Revisionen
af AB-vilkårene er typisk igangsat som et led i udviklingen af den offentlige byggepolitik, men i vidt
omfang også båret af, at fornyelse af reglerne er blevet anset for nødvendig blandt de mest
toneangivende private aktører i bygge- og anlægssektoren.15
Reguleringen af byggeriets aftaler er altså et eksempel på, at retsudviklingen finder sted i et samspil
mellem offentlige- og private interesser. Selv om de samfundsmæssige hensyn og værdier, der kommer
til udtryk gennem Folketingets arbejde, ikke er styrende for udviklingen af reglerne, indebærer
traditionen for, hvordan AB-systemets regler fastlægges, altså en vis tillempning af den rent
markedsbaserede (selv)regulering til de demokratiske principper, der gælder for lovgivning. Kontraktens
retsvirkninger legitimeres herudover ved parternes tiltrædelse af aftalen.
Når denne model er valgt som reguleringsform, skyldes det givetvis flere forhold. For det første er
behovet for lovregulering af sektorens kontrakter blevet anset for at være begrænset. Der har hersket
tillid til, at markedet selv i vid udstrækning har kunnet forhindre udviklingen af urimelige eller
ubalancerede aftalevilkår, hvilket igen formentlig må bero på, at voldsomme konjunkturudsving og andre
væsentligt forstyrrende påvirkninger af markedet har spillet en mindre rolle i Danmark. For det andet har
den danske bygge- og anlægssektor fra et tidligt tidspunkt været kendetegnet ved stabil
organisationsdannelse og (relativ) god dialog mellem de toneangivende aktører. For det tredje er
byggeriets aftaleforhold meget tæt knyttet til produktionsformerne, der igen påvirkes betydeligt af den
løbende tekniske udvikling, som har defineret ændringer i roller, kerneydelser og ansvarsmodeller.
Denne specialisering og teknologisering af entrepriseretten har utvivlsomt medvirket til, at Folketinget

14

Jf. f.eks. Torsten Iversen, Entrepriseretten, 1. udgave, s. 58.
Se i relation til den seneste revisions vedkommende Kommissorium for Revision af AB-Systemet af 22.
september 2014, tilgængeligt på
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/09%20Byggeri/Revision/kommissorium.pdf
15
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har anset det for vanskeligt eller uhensigtsmæssigt at fastlægge baggrundsretlige regler for
entrepriseaftaler, sådan som de f.eks. kendes fra lejeområdet.
Den forholdsvis autonome regeldannelse i bygge- og anlægssektoren og betydningen af fagstandarder
som retskilde rejser imidlertid nogle grundlæggende juridiske problemer, som vil blive adresseret
nærmere i afslutningen af denne rapport, jf. nærmere nedenfor i afsnit 9.
For at AB-systemets regler skal gælde for aftalen, kræver det altså som det klare udgangspunkt, at de er
tiltrådt af parterne, det vil sige at de er aftalt.16 Flere af AB-systemets regler gælder dermed ikke, hvis
kontrakten mellem parterne ikke indeholder en henvisning til et af AB-systemets regelsæt. Mange af de
centrale regler i AB-systemet er dog som nævnt udtryk for baggrundsretlige regler, der må anses for at
finde anvendelse også selv om AB ikke er aftalt. Dette gælder for eksempel reglen i AB 92 § 14, stk. 1, og
AB 18 § 23, stk. 1, om bygherrens ret til at ændre entreprenørens arbejde og formentlig også reglen i AB
92 § 30, og AB 18 § 47 om mangler ved entreprenørens ydelse. Når man taler om, at en regel i AB på
denne måde afspejler almindelig (deklaratorisk) entrepriseret, må denne vurdering kunne støttes på
andre entrepriseretlige retskilder. Her har afgørelser fra domstolene og voldgiftsretter betydelig vægt,
fordi man heraf vil kunne udlede, hvilke der gælder i konkrete tilfælde. Selv om det kan diskuteres, om
den entrepriseretlige litteratur er en retskilde, er det dog også klart, at den juridiske teori over årene har
medvirket til præcisering og udvikling af entrepriseretten på vigtige områder. 17

3.Grundlæggende kontraktretlige principper om ydelse og ansvar
Som et almindeligt kontraktretligt princip gælder, at det nærmere indhold af parternes aftale beror på
fortolkning. Lidt forsimplet kan man sige, at aftalen fortolkes i overensstemmelse med den forståelse af
de anvendte formuleringer, som er sædvanlig på det pågældende livsområde, hvilket i professionelle
aftaleforhold vil sige den pågældende branche eller det pågældende fag.18
Hvis en aftalepart ikke præsterer den ydelse, som denne er forpligtet til efter aftalen, foreligger der
misligholdelse. Misligholdelse kan bestå i, at der foreligger en mangel (eller i form af forsinkelse eller
anden misligholdelse). Sædvanligvis siges der at foreligge en mangel, hvis den ydelse, som præsteres,
ikke er i overensstemmelse med aftalen eller det, som medkontrahenten efter omstændighederne med

16

Jf. Torsten Iversen, Entrepriseretten (2016) s. 55.
Jf. om retskildespørgsmål i entrepriseretten Ole Hansen, Det entrepriseretlige hjemmelsproblem (2008) s. 1627.
18
Jf. f.eks. Ole Hansen og Vibe Ulfbeck, Lærebog i aftaleret (2014) s. 78ff.
17
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rimelighed kunne forvente.19 Denne bedømmelse er objektiv i den forstand, at den som udgangspunkt
ikke indebærer en vurdering af, om den, der har præsteret en mangelfuld ydelse, har handlet forsætligt
eller uagtsomt eller på anden måde kunne have undgået at misligholde aftalen.
Systematisk adskilt fra denne vurdering er bedømmelsen af, hvad den part, der modtager en mangelfuld
ydelse, kan forlange, eller m.a.o. hvilke misligholdelsesbeføjelser, som tilkommer den pågældende.20 Den,
der modtager en mangelfuld ydelse kan efter dansk ret altid kræve aftalen opfyldt (naturalopfyldelse)21
eller (i nogle aftaleforhold) afhjælpning22, eller en økonomisk kompensation i form af afslag i
kontraktsummen. Forholdsmæssigt afslag vil som udgangspunkt dække den værdiforringelse af ydelsen,
som er en konsekvens af manglen, men ikke andre tab, som måtte være lidt. 23 Hvis misligholdelsen er
væsentligt, vil aftalen efter omstændighederne kunne ophæves.24 Disse beføjelser betegnes ligeledes
som objektive i den forstand, at de ikke forudsætter, at den som har misligholdt aftalen har handlet
forsætligt eller uagtsomt.
Adgangen til at opnå erstatning, der dækker ethvert tab, som måtte være lidt som følge af manglen,
kræver imidlertid, at der foreligger et ansvarsgrundlag. Dansk rets almindelige erstatningsregel betegnes
culpareglen.25 Reglen, der er udviklet gennem retspraksis og juridisk teori, går kort sagt ud på, at man er
erstatningsansvarlig for den skade, man forvolder ved uagtsom adfærd. For at den, der modtager en
mangelfuld ydelse, kan kræve erstatning, kræves altså, at den misligholdelsen part har handlet uagtsomt,
det vil sige culpøst. Det undersøges i den forbindelse, om den, der har misligholdt aftalen, har handlet
med den omtanke og omhu, som kunne forventes. Derfor kan man tale om, at erstatningskravet som
misligholdelsesbeføjelse forudsætter tilstedeværelsen af et subjektivt element.
I kontraktforhold siges ansvarsbedømmelsen at være noget strengere i den forstand, at der sjældent skal
meget til, førend en professionel aftalepart, der har leveret med mangler, anses for at have handlet
ansvarspådragende.26 Ofte vil den professionelle part, der misligholder en aftale, blive anset for

19

Jf. f.eks. Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I, 3. udgave (2010), s. 53, og
Bernhard Gomard, Obligationsret, Del 1, 5. udgave ved Torsten Iversen (2016), s. 154.
20
For en oversigt over de almindelige misligholdelsesbeføjelser, se f.eks. Torsten Iversen, Obligationsret, 2. del, 5.
udgave (2019), s. 35ff.
21
Jf. f.eks. Torsten Iversen, Obligationsret, 2. del, 5. udgave (2019), s. 44.
22
Jf. f.eks. Torsten Iversen, Obligationsret, 2. del, 5. udgave (2019), s. 98.
23
Jf. f.eks. Torsten Iversen, Obligationsret, 2. del, 5. udgave (2019), s 181.
24
Jf. f.eks. Torsten Iversen, Obligationsret, 2. del, 5. udgave (2019), s 129.
25
Jf. Andreas Ehlers, Grundlæggende erstatningsret, 1. udgave (2019), s. 70, f. og Bo von Eyben og Helle Isager,
Lærebog i erstatningsret, 8. udgave (2015), s. 85.
26

Jf. f.eks. Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I, 3. udgave (2010), s. 245 ff.
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erstatningsansvarlig for det lidte tab, medmindre denne kan bevise sin uskyld (præsumptionsansvar).27
Desuden vil den professionelles aftaleparts uagtsomhed som udgangspunkt blive bedømt ud fra, hvad
der anses for at være sædvanlig god og agtpågivende adfærd på det givne område, dvs. en såkaldt
professionsstandard28, uanset, hvad den misligholdende part rent faktisk indså eller accepterede som en
følge af sin handling.

4.Betydningen af faglige standarder i kontrakt- erstatnings- og
entrepriseretten
Alment teknisk fælleseje er ikke et begreb, der almindeligvis anvendes i entrepriseretten.29 Men hvis
alment teknisk fælleseje skal forstås som en samlebetegnelse for den gængse og eventuelt fagligt
anerkendte tekniske viden på et givet område og tidspunkt, så har denne abstraktion dog alligevel en
væsentlig retlig relevans. I kontraktretlig sammenhæng er det almindeligt anerkendt og observeret, at
aftaleretlige regler kan have forskellig form. Nogle regler er konkrete, idet de præcist angiver pligter og
rettigheder for aftalens parter, f.eks. ved at forskrive, at nærmere arbejder skal være udført inden en
bestemt dato, eller at betaling skal finde sted på et bestemt tidspunkt. Alle aspekter af et bygge- og
anlægsprojekt kan imidlertid ikke beskrives præcist på forhånd, dvs. i entreprisekontrakten. Derfor
anvendes også regler, der regulerer aftaleparternes adfærd ved henvisning til såkaldte retlige standarder.
Hvis entreprenørens forpligtelse ikke beskrives præcist på forhånd, angives f.eks. i stedet at det, som
entreprenøren skal levere, skal være af sædvanlig god kvalitet, jf. nærmere nedenfor i afsnit 5. Denne
type formulering er en henvisning til det, der på et givet tidspunkt i et nærmere bestemt fagligt miljø
anses for at leve op til gængse krav. Når det skal afgøres om entreprenøren har opfyldt sin forpligtelse,
må den juridiske bedømmelse hermed nødvendigvis støtte sig på ikke-juridisk viden, hvilket i dette
tilfælde vil sige viden og erfaringer, der eksisterer i et fagligt miljø, f.eks. i malerbranchen. Dermed
kommer de faglige standarder til at udfylde retsreglerne eller bidrage til fortolkningen af dem.
Anvendelsen af retlige standarder er særligt kendt fra erstatningsretten. Culpareglen gælder som nævnt
også i kontraktforhold, og når en virksomhedsejer opfylder en indgået aftale, vil dennes adfærd ikke blot
blive bedømt ud fra f.eks., om den konkrete virksomhedsejer indså, at der var risiko for at forvolde en
skade eller et tab hos medkontrahenten. Et ansvar - uafhængigt af virksomhedsejerens subjektive forhold
- kunne ifaldes, hvis den adfærd, der er udvist, har afveget negativt i forhold til professionstandarden,
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Jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 2. del, 5. udgave (2019), s. 236.
Jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 2. del, 5. udgave (2019), s. 230.
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Begrebet ses dog sporadisk anvendt, jf. f.eks. kvalitetssikringsbekendtgørelsens § 4, stk. 2.
28

8

altså hvad der i den konkrete branche anses for at være sædvanlig god adfærd.30 Ved bedømmelsen heraf
vil det, der i andre faglige (ikke-juridiske) sammenhænge betegnes som alment teknisk fælleseje derfor
kunne få betydning for ansvarsbedømmelsen.
I det følgende vil der blive redegjort for nogle af de mest centrale regler i entrepriseretten, der som
beskrevet indeholder henvisning til retlige standarder, hvorved alment teknisk fælleseje bliver retligt
relevant.

5.Entreprenørens ydelse og ansvar
5.1. Ydelsen
Entreprenørens ydelse fremgår af entreprisekontrakten. I praksis fører spørgsmålet om, hvad
entreprenøren har påtaget sig at gøre, og hvornår ydelsen skal præsteres, dog til en stor mængde tvister,
som (hvis de ikke forliges) skal afgøres ved domstolene eller ved en voldgiftssag. Dette skyldes formentlig
blandt andet, at det er vanskeligt på forhånd at beskrive alle de elementer, der skal indgå i
entreprenørens ydelse, og hvornår de skal præsteres, ligesom opfyldelse af mange entrepriseaftaler
forudsætter et tæt samarbejde med bygherren og efter omstændighederne også med dennes tekniske
rådgiver(e) og andre entreprenører. I praksis er en entrepriseaftale ofte meget omfattende og
sammensat af (typisk) et underskrevet kontraktdokument og en mængde tilhørende bilag i form af
tidsplaner, tekniske beskrivelser, tegninger, forundersøgelser, BIM-materiale mv. Alene den omfattende
og sammensatte karakter af aftalen giver ofte anledning til tvivl. Hertil kommer, at de forhold, som
arbejderne gennemføres under, ofte vil afvige fra det, som var kendt på aftaletidspunktet.31
I dansk entrepriseret gælder en almindelig regel om, at bygherren skal sørge for, at der i
udbudsmaterialet er ”klarhed over ydelser og vilkår”, jf. AB 18 § 4, stk. 2. Mangeårig afgørelsespraksis
viser, at hvis der desuagtet er tvivl herom, kommer denne tvivl bygherren til skade i den forstand, at
entreprenøren har krav på betaling og tidsfristforlængelse for at udføre de arbejder, som bygherren
kræver, men som på grundlag af fortolkningsreglen i § 4, stk. 2, kan anses for omfattet af aftalen.32
Entreprenøren kan dog ikke påberåbe sig enhver uklarhed i aftalen. Afgørelsespraksis viser, at
entreprenøren ikke kan kræve merbetaling og tidsfristforlængelse for uklarheder, der var åbenlyse og
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Jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 2. del, 5. udgave (2019), s. 230.
Jf. i det hele Ole Hansen, Det entrepriseretlige hjemmelsproblem (2008), s. 61-73.
32
Jf. Ole Hansen, Det entrepriseretlige hjemmelsproblem (2008), s. 189-200.
31
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som denne derfor burde have opdaget, jf. også princippet i AB 92 § 15, stk. 1-3, og AB 18 § 26, stk. 1 og
2.33
Fra praksis kan nævnes T:BB 2000 86 VBA, hvor der i et projekt til et tunnelbyggeri var byttet om på
verdenshjørnerne, således at det nordlige tunnelrør var angivet som det sydlige og omvendt. Voldgiftsretten lagde
til grund, at et projekt var behæftet med en fejl og udtalte, at ”(i) et sådant tilfælde er det utvivlsomt
udgangspunktet, at bygherrens projektansvarlige hæfter for det tab, der er en følge af fejlen, og at entreprenøren
kun er ansvarlig i det omfang, projektfejlen er så åbenbar og indlysende, at entreprenøren burde have set den”.
Voldgiftsretten fandt, at den foreliggende projekteringsfejl ”vanskeligt” kunne ”karakteriseres som så åbenlys, at
der kan pålægges entreprenørerne et medansvar”.

Bedømmelsen af, hvad der må anses for at have været åbenlyst for entreprenøren beror ikke (alene) på
oplysninger om den konkrete entreprenørs subjektive forhold. Det afgørende er, om en entreprenør med
sædvanlig erfaring på det givne område burde have opdaget, at der var en fejl eller en uklarhed i
projektet.
Hermed bliver den sædvanlige tekniske forståelse og indsigt blandt entreprenører på det givne område
relevant. Kan bygherren dokumentere, at en entreprenør med sædvanlig fagkundskab på det givne felt
burde have indset fejlen, vil de nødvendige arbejder bliver anset for omfattet af aftalen inden for
rammerne af den aftalte pris og tid. Den fagtekniske standard, som entreprenøren bedømmes efter, er
ikke entydig men fleksibel i den forstand, at den varierer afhængig af bl.a. projektets karakter,
entreprenørens mulighed for at undersøge materialet og hvilke faglige ressourcer, som aftaleparterne
har rådet over. 34
Som eksempel kan nævnes T:BB 2002 335 VBA, hvor det lagdes til grund, at en støttemurs sammenstyrtning bl.a.
skyldtes et utilstrækkeligt projekt udført af bygherrens tekniske rådgiver. Entreprenøren tilpligtedes imidlertid at
genopføre støttemuren og at afholde alle omkostninger i forbindelse hermed. Voldgiftsretten henviste bl.a. til, at
entreprenøren, der havde ”kendskab til byfornyelsessager” og havde ”anvendt en anerkendt og specialiseret
underentreprenør”, ikke ”på noget tidspunkt (…) (havde) taget forbehold over for projektet” eller ”foreholdt
klagerens (bygherrens) rådgiver vanskelighederne.” (Min udeladelse og tilføjelse i parentes). Henvisningen til
entreprenørens brug af en ”anerkendt og specialiseret underentreprenør” viser, hvordan entreprenørens
reaktionspligt bedømmes ud fra en professionsstandard.

5.2. Mangelsbegreb
AB 92 § 10 og AB 18 § 12 indeholder en regel om kvaliteten af entreprenørens ydelse. Af AB 18 § 12,
stk.1, 1. og 2. pkt., fremgår således følgende:
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Jf. om emnet Ole Hansen, Entrepriseretlige mellemformer (2013), Kapitel 8.
Jf. Ole Hansen, Entrepriseretlige mellemformer (2013), s. 128.
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”Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med
bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være af
sædvanlig god kvalitet.”
Reglen sondrer mellem to forskellige elementer i entreprenørens ydelse, nemlig på den ene side
udførelse (1. pkt.) og på den anden side materialer (2. pkt.). Betingelserne i 1. punktum er kumulative.
Det betyder, at medmindre andet (udtrykkeligt) er aftalt, skal entreprenøren udføre arbejderne
”fagmæssigt korrekt”. Tilsvarende gælder for materialer, at disse skal være af ”sædvanlig god kvalitet”.
Denne positive beskrivelse af kvaliteten af entreprenørens ydelse korrelerer med de regler, der finder
anvendelse ved bedømmelsen af, om der foreligger en mangel ved entreprenørens ydelse. Efter AB 18 §
47, stk. 1, fremgår, at hvis ”arbejdet ikke (er) udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 (…) foreligger
der en mangel.” (Min kursivering). Tilsvarende fremgår af § 47, stk. 2, at ”(h)vis materialer ikke er i
overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.”
Det betyder altså, at reglerne om mangler ved entreprenørens ydelse - hvor intet eller intet klart er aftalt
– udfyldes af retlige standarder på den måde, at det i mangelsvurderingen af både udførelse og materialer
indgår som en betingelse, at ydelsen lever op til gældende faglige og kvalitetsmæssige standarder.
Som eksempel på udførelsesmangler kan nævnes afgørelsen T:BB 2017 1 Ø, hvor en skønsmand udtalte, at ”dørtrin
mod altan og gulvplader skåret tæt på væg” ikke var ”udført håndværksmæssigt korrekt og i sædvanlig god kvalitet.”
Landsretten fandt ”ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingen i skønserklæringerne af, hvad der må anses for en
håndværksmæssig ydelse af sædvanlig god kvalitet svarende til standard for nybyggeri”, og lagde til grund, at
arbejderne var mangelfulde. Endvidere kan f.eks. nævnes T:BB 2011 323 VBA, hvor bygherren havde gjort
gældende, at der var mangler ved et malerarbejde. Både entreprenøren og den projekterende rådgiver fandtes
ansvarlige herfor. En syn- og skønsmand havde under sagen bl.a. udtalt følgende ”Måling af malingslaget indikerer
(…), at der i false og på kanter kun er malet 2 gange mod projektets krav om 3 gange. Endvidere er hjørnebåndene
ikke grundmalet, hvilket ikke er fagmæssigt korrekt og har medført afskalninger.” (Min udeladelse og kursivering).
Voldgiftsretten lagde i overensstemmelse hermed til grund, at malerarbejdet var mangelfuldt.
Som eksempel på materialemangler kan nævnes T:BB 2002 233/2 VBA om påståede mangler ved nogle betonrør.
Voldgiftsretten udtalte følgende: ”Det fremgår af den særlige arbejdsbeskrivelse af afvandingsarbejder i
udbudsmaterialet, som er en del af parternes aftalegrundlag, at materialer i beton skal opfylde kravene i DS 400.3.
Denne standard har til formål at angive prøvningsmetoder for betonvarer, der anvendes i afløbs-, afvandings- og
brøndsystemer. Det fremgår af DS 400.2, der indeholder de generelle krav og prøvningsmetoder samt vurdering af
kvalitet, at »For de i DS 400-standarderne anførte krav, er grænsen for den tilfredsstillende kvalitet defineret ved
en produktion, hvor 90% af de fremstillede produkter overholder det pågældende krav«. Det fremgår af DS 400 3.7,
der vedrører afløbsrør, at rørets tæthed prøves med luft eller vand, medens det af DS 400.3.2, der vedrører
afvandingsrør, fremgår, at der ikke stilles krav til tæthedsprøvning af afvandingsrør, men at der i stedet foretages
en visuel inspektion. Der er således ikke i den foreskrevne standard - således som det er anført af klageren - krav
om, at de enkelte betonrør skal være fuldstændig tætte.” Voldgiftsretten lagde herefter til grund, at ”rørene
opfylder kravene til styrke, og at ledningerne opfylder den foreskrevne tæthedsklasse”, og at de ikke var
mangelfulde.

11

Entreprenøren hæfter for de mangler, som konstateres ved byggeriet. På objektivt grundlag (dvs. uden
hensyn til, om entreprenøren har handlet culpøst) er entreprenøren forpligtet til at afhjælpe manglerne,
jf. AB 92 §§ 31 og 32 og AB 18 §§ 46 og 47, eller til at acceptere et afslag i entreprisesummen, der typisk
opgøres til det, som det koster at afhjælpe manglerne, jf. AB 92 § 34 og AB 18 § 52. Disse objektive
mangelsbeføjelser skubber erstatningsansvaret noget i baggrunden i entrepriseforhold, fordi bygherren
ofte vil få dækket sine tab ved afhjælpning eller afslag på et principielt objektivt grundlag. Dermed bliver
det ikke relevant at undersøge, om entreprenøren er erstatningsansvarlig for manglerne.
Afhjælpnings- og afslagsbeføjelsens fremtrædende betydning i entrepriseforhold er dog samtidig
formentlig årsagen til, at der i entrepriseretten har fundet en vis sammenblanding sted mellem
entreprenørens principielt objektive hæftelse for mangler og den subjektive bedømmelse af, om der
foreligger et erstatningsansvar.35 Denne sammenblanding er desuden afstedkommet af ordlyden af AB’s
mangelsdefinition, der siden AB 92 har indeholdt kriterier, der genfindes i obligationsrettens
erstatningsregler.
Når der ved bedømmelsen af, om entreprenøren hæfter for en udførelsesfejl lægges vægt på, om
arbejderne er udført ”fagmæssigt korrekt” indbygges dermed et kriterium i mangelsvurderingen, som
også er centralt for bedømmelsen af, om entreprenøren er erstatningsansvarlig efter en
professionsculpastandard. Eller sagt med andre ord, hvis der foreligger en udførelsesmangel efter AB 18
§ 47, stk. 1, jf. § 12, stk. 1., så vil entreprenøren hæfte på objektivt grundlag for afhjælpningen af manglen,
men som det klare udgangspunkt vil denne også være erstatningsansvarlig efter den almindlige
ansvarsregel i kontraktforhold.

I nogle fremstillinger beskrives entreprenørens hæftelse for

udførelsesmangler derfor som svarende til et skærpet culpaansvar (evt. som culpa med omvendt
bevisbyrde) og som et professionsansvar.36
Reglerne om entreprenørens hæftelse for materialefejl er strengere. Udgangspunktet er her, at
entreprenøren ved frit materialevalg hæfter for afhjælpningen af sådanne fejl på objektivt grundlag, jf.
AB 18 § 47, stk. 2. Denne strenge regel beskrives ofte som svarende til en genussælgers ansvar efter
købelovens § 43, stk. 3, og § 24, blandt andet fordi entreprenøren kan gøre sig fri af denne hæftelse under
henvisning til nogle af de samme, helt undtagelsesprægede regler, som giver en genussælger
ansvarsfrihed efter købeloven.
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Jf. Torsten Iversen, Entrepriseretten (2016), s. 568 og s. 605.
Jf. Torsten Iversen, Entrepriseretten (2016), s. 577.
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Af § 47, stk. 2, 2. pkt. fremgår således, at hvis et materiale leveret af entreprenøren ikke er af sædvanlig
god kvalitet, foreligger der (undtagelsesvis) alligevel ikke en mangel:
”a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke findes eller ikke
kan
skaffes
på
grund
af
krig,
indførselsforbud
eller
lignende,
eller
b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entreprenøren godtgør, at
muligheden for at fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren
ikke burde have taget i betragtning ved aftalens indgåelse.” (Min kursivering).

Denne strenge regel, der siges at vedrøre såkaldte fabrikationsfejl, er begrundet i det forhold, at
entreprenøren som regel har betydelig valgfrihed med hensyn til materialer.

37

AB 18 § 47, stk. 3,

indeholder imidlertid en regel, som viser, at entreprenørens hæftelse for materialemangler dog alligevel
er mildere end sælgers ansvar efter købelovens regler. For så vidt angår mangler, der består i, at det
anvendte materiale er uegnet til formålet vil entreprenøren ikke hæfte for manglen i følgende tilfælde:
”a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at materialet efter byggetidens viden blev anset som
egnet,
eller
b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entreprenøren har anvendt
det foreskrevne materiale.” (Min kursivering).

Det beror dels på en fortolkning af aftalen, dels på en analyse af den kommunikation, der foregået mellem
parterne efter aftalens indgåelse, om entreprenøren har haft et frit materialevalg eller, om denne kan
påberåbe sig, at materialet - eller et tilsvarende - er krævet anvendt af bygherren, jf. litra b, og dermed
være ansvarsfri. Mere vigtig (i hvert fald i denne sammenhæng) er den modifikation af mangelshæftelsen,
som udgøres af henvisningen til byggetidens viden i bestemmelsens litra a. Denne regel er udtryk for en
begrænsning af entreprenørens mangelshæftelse, som er udviklet i de seneste årtiers voldgiftspraksis.
Baggrunden for reglen er en opfattelse af, at bygherren må være den nærmeste til at bære risikoen for,
at der på tidspunktet for udvælgelsen af materialet ikke forelå nogen almen fagteknisk viden om, at
materialet ikke var egnet til formålet. I den entrepriseretlige teori er der talt om, at bygherren må være
den nærmeste til at bære udviklingsrisikoen.38 Begreberne byggetidens viden og udviklingsrisiko
analyseres nærmere nedenfor i afsnit 7.
I det omfang bygherrens tab ikke dækkes ved afhjælpning, godtgørelse eller afslag, kan denne kræve
tabet erstattet af entreprenøren efter erstatningsrettens almindelige regler, dvs. hvis entreprenøren har
handlet culpøst, jf. AB 92 § 35 og AB 18 § 53. Også her er der imidlertid tale om et professionsansvar i
den forstand, at det afgørende ikke er, om det kan bevises, at den konkrete entreprenør indså, at
misligholdelse ville medføre et tab, men nærmere, om en sædvanligt sagkyndig entreprenør burde have
37
38

Jf. Torsten Iversen, Entrepriseretten (2016), s. 603.
Jf. Torsten Iversen, Entrepriseretten (2016), s. 585 og nærmere nedenfor i afsnit 7.
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handlet anderledes. Også her vil en professionsstandard altså være styrende for reglens fortolkning. Når
adgangen til erstatning dog spiller en begrænset rolle i praksis skyldes det yderligere, at entreprenørens
erstatningsansvar for følgeskader typisk er begrænset således at det ikke omfatter driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab, jf. AB 92 § 35, stk. 2, og AB 18 § 53, stk. 2.

6.Rådgiverens ydelse og ansvar
ABR er AB-systemets standardkontrakt for aftaler om teknisk rådgivning og bistand, og finder ligesom AB
udbredt anvendelse i praksis. ABR 89 adskilte sig noget fra AB 92, bl.a. derved at de organisationer, der
deltog i udarbejdelsen, ikke havde helt samme repræsentativitet i forhold til branchens aktører, som
tilfældet var ved revisionen af AB (72/92). Desuden bar reglerne i ABR 89 (i modsætning til ABR 18) i
mindre grad præg af at være et sæt juridiske regler, men snarere en samling af principper for
rådgivningsaftaler, hvoraf nogle havde et mere præcist normerende indhold end andre. ABR 18 fremstår
i dag som et langt mere professionaliseret aftaledokument, hvis regler i vidt omfang nu korresponderer
med AB 92 og ABT 93.
Det gælder imidlertid stadig (endog mere udpræget end for entrepriseaftalerne), at det nærmere indhold
af rådgivers ydelse ikke beskrives præcist i aftaledokumentet.
ABR 18 § 9, indeholder en regel, der nogenlunde korresponderer med AB 92 § 12, og som i stk. 1
indeholder følgende formulering:
”Opgaven skal udføres i overensstemmelse med aftalen, god rådgivningsskik og bygherrens anvisninger. Rådgiveren
skal kvalitetssikre sine ydelser.”

Som det ses indeholder denne regel ligeledes en henvisning til en retlig standard - her i form af god
rådgivningsskik – der fungerer som udfyldningsregel eller fortolkningsbidrag i det omfang
rådgivningsaftalen ikke indeholder en (mere) præcis beskrivelse heraf.
Rådgivers ydelse kan have et præcist indhold og have karakter af et resultat, der skal præsteres, f.eks.
nærmere angivne tekniske beregninger. Men der vil i den tekniske rådgivers arbejde også ofte ligge
elementer af bl.a. kreativitet, innovation, repræsentation og ledelse, som ikke lader sig beskrive ved et
på forhånd angivet resultat. Det nærmere indhold af rådgiverens ydelse skal aftales nærmere, hvilket i
praksis meget ofte sker under anvendelse af bl.a. arkitekt- og ingeniørforingernes standardiserede
ydelsesbeskrivelser og nogle individuelt udformede vilkår.
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Som det er tilfældet med god skik-reglen i AB 18 § 12, stk. 1, beror det nærmere indhold af standarden i
ABR 18 § 9, stk. 1, på, hvad der må anses for at være gældende teknisk viden blandt professionelle på
området og god forretningsskik i øvrigt.
ABR 18 indeholder også i § 42 en regel om mangler ved rådgiverens ydelse. Af denne fremgår dog blot,
at der foreligger en mangel, hvis rådgiverens ydelse ikke er i overensstemmelse med kravene i § 9, stk. 1.
Som det er tilfældet i relation til entreprenørens ydelse, indtager standarden for faglig viden altså også i
rådgiverretten en central placering ved bedømmelsen af, hvilke krav, som kan stilles til ydelsen. De faglige
standarder udfylder reglen eller medvirker ved fortolkningen.
Rådgivers (erstatnings)ansvar er beskrevet i ABR 18 § 49, stk. 1, hvoraf fremgår, at ”rådgiver er ansvarlig
efter dansk rets almindelige regler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning (…)”. Reglen indebærer,
at rådgivers ansvar skal bedømmes efter den almindeligt gældende regel om professionsculpa, jf. ovenfor
i afsnit 4. I modsætning til entreprenøren (der er undergivet en strengere hæftelse for materialer) er
rådgiveren altså ikke undergivet nogen strengere ansvarsregel for dele af sin ydelse. Mens der i
entrepriseretten i et vist omfang kan skelnes mellem ydelses- og ansvarsregler, er dette dermed nærmest
umuligt i mange rådgivningsforhold. Når kvaliteten af rådgivers ydelse ofte alene kan beskrives under
henvisning til den faglige standard, medfører det, at rådgiver, hvis dennes ydelse er mangelfuld, også som
det klare udgangspunkt vil være erstatningsansvarlig efter culpareglen, der i professionelle aftaleforhold
som nævnt vil defineres af selv samme fagstandard. Den (i princippet) objektive mangelbedømmelse
bliver sammenfaldende med bedømmelsen af et eventuelt erstatningsansvar, selv om denne
bedømmelse (i princippet) indeholder et subjektivt element.
Denne retstilstand er afspejlet i mangeårig afgørelsespraksis.
Fra praksis kan til illustration nævnes T:BB 2012 552 VBA, hvor en andelsboligforening rejste krav imod et
arkitektfirma om erstatning i anledning af mangler ved et kloaksystem, som arkitekten havde projekteret.
Voldgiftsretten lagde bl.a. til grund, at kloakanlægget ikke var dimensioneret ”i henhold til Norm for
afløbsinstallationer” og udtalte endvidere: ”Det beregnede fald er (…) herefter ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i Afløbsteknik, idet lærebogens beregningsformel alene er anvendelig ved vandmængder over 1 l pr.
sek. (…). Efter en samlet vurdering anser voldgiftsretten det herefter for bevist, at spildevandsledningen (…) er
fejlprojekteret. Arkitektfirmaet har ansvaret for fejlprojekteringen og skal derfor erstatte andelsboligforeningens
tab som følge heraf.” (Mine udeladelser i parentes). T:BB 2008 398 VBA, hvor den projekterende rådgiver fandtes
erstatningsansvarlig for mangler ved et ventilationsanlæg, idet dette ”på en række punkter ikke (…) (var) projekteret
i overensstemmelse med sædvanlige normer på projekteringstidspunktet (2003)”, hvilket måtte tilskrives
rådgiveren som en ”ansvarspådragende fejl”. (Mine udeladelser og tilføjelser i parentes). Nogenlunde tilsvarende i
T:BB 2011 323 VBA, hvor bygherrens tekniske rådgiver havde udarbejdet et projekt for en facaderenovering.
Rådgiveren fandtes ansvarlig for mangler ved malerarbejderne under henvisning til, at ”det i fagkredse i 2001 var
kendt, at der var risiko knyttet til at anvende alkydoliemaling på eksisterende vandbaserede malingslag” og at
bygherrens rådgiver ”burde på denne baggrund være bekendt hermed”. I T:BB 2007 442 VBA lagde Voldgiftsretten
skønsmændenes vurdering af, at et ingeniørprojekt ikke opfyldte ”de krav, der er stillet i konstruktions- og
sikkerhedsnormerne” vedrørende vindlast, til grund, og ingeniøren fandtes derfor erstatningsansvarlig.
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Illustrerende er også T:BB 2008 85 VBA, hvor Voldgiftsretten fandt, at der ud over leverandøranvisningen i projektet
skulle have været henvist til ”nogle af de relevante anvisninger, som f.eks. Icopal-håndbogen”.

Koblingen - via professionsstandarden - mellem mangelsvurderingen og ansvarsbedømmelsen i
rådgiverretten medfører samtidig at det står klart, at hvis rådgiver har opfyldt sin aftale i
overensstemmelse med god rådgivningsskik vil denne (med mindre en højere standard måtte være
aftalt) som oftest være ansvarsfri. Eller sagt med andre ord: Hvis den viden, som definerer god skikstandarden ændrer sig efter ydelsestidspunktet, er dette forhold rådgiveren uvedkommende. Det er
bygherren der bærer risikoen for udviklingsskader og/eller ændringer i byggetidens viden. Denne
begrænsning af rådgivers ansvar må anses for at gælde uanset, at ABR 18 ikke (som AB 18 § 45, stk. 3 litra
a) indeholder nogen bestemmelse herom.

7.Nærmere om byggetidens viden
7.1. Ingen mangel og/eller intet erstatningsansvar?
Som nævnt gælder der både i entrepriseretten og i rådgiverretten den regel, at arbejder, materialer og
rådgivning - med mindre andet fremgår af aftalen – skal være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenørens
og rådgiverens ydelse bedømmes efter byggetidens viden, og bygherren dermed bærer risikoen for
uheldige egenskaber ved ydelsen, der skyldes forhold, som man ikke i fagkredse var bekendt med på
ydelsestidspunktet. Sådanne uheldige egenskaber og følgerne heraf betegnes undertiden som
udviklingsskader.
Der hersker i entreprise- og rådgiverretten i det henseende nogen begrebsmæssig usikkerhed i relation
til reglens præcise indhold og anvendelsesområde. Betegnelsen udviklingsskade signalerer en objektiv
forståelse af reglen, der knytter vurderingen til mangelsbedømmelsen (som en bestemt type mangler,
som entreprenøren eller rådgiver ikke hæfter for). Begrebet byggetidens viden signalerer en betydning
af et subjektivt element og peger dermed i retning af, at reglen skal forstås som en ansvarsfrihedsgrund
eller blot en negativ afgrænsning af culpaansvaret. Dette har skabt usikkerhed om reglens indhold og
placering i den obligationsretlige systematik, jf. ovenfor i afsnit 3.
Der findes både afgørelser, der anvender en objektiv mangelsterminologi (ofte ved brug af begrebet
udviklingsskade), og afgørelser, der forekommer at anvende en subjektiv ansvarsterminologi (ved brug
af begrebet byggetidens viden), tilsyneladende uden at der menes noget forskelligt.
I rådgivningsforhold, hvor fastlæggelsen af ydelsens indhold og bedømmelsen af rådgivers
erstatningsansvar som beskrevet i afsnit 6 meget ofte er næsten helt sammenfaldende, er det ikke
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overraskende, at byggetidens viden i praksis ofte fremstår som en negativ afgrænsning af
professionsansvaret eller en ansvarsfrihedsgrund.
Fra praksis kan nævnes f.eks. nævnes følgende afgørelser:
KfE 1980 9 VBA. Det ansås ikke for ansvarspådragende for en ingeniør, at denne havde foreskrevet anvendelse af
såkaldte “Løgstør-rør” uden dræning i projekt til fjernvarmeanlæg, selv om voldgiftsretten lagde til grund, at det
”med den viden man har i dag” ville have været ønskeligt og påkrævet med dræning.
KfE 1982 293 DIV. En projekteret tagpapopbygning ansås ikke af voldgiftsretten for usædvanlig, men derimod som
værende ”i overensstemmelse med almindelig byggeskik på projekterings- og udførelsestidspunktet”, hvorfor den
valgte konstruktion måtte anses for ”fuldt forsvarlig”. Der var derfor ikke erstatningsansvar for projekterende
arkitekter og ingeniører for revner og fugt- og temperaturbetingede bevægelser.
KfE 1984 179 VBA: En projekterende rådgiver blev frifundet med følgende begrundelse: ”Renoveringen af tagene i
1972-74 blev udført på en måde, der på daværende tidspunkt var almindeligt anvendt, og som blev anset for en
god og forsvarlig metode. Det var først på et senere tidspunkt, at man blev klar over risikoen for dannelse af
dampbuler. Der findes derfor ikke grundlag for at fastslå, at der har foreligget en projekteringsfejl.”

Også i forholdet mellem bygherren og entreprenøren synes reglen lejlighedsvis anvendt som en del af
bedømmelsen af, om entreprenøren har pådraget sig et erstatningsansvar, altså som en
ansvarsfrihedsgrund.
Som et eksempel kan nævnes TBB 1998 262 V, hvor en entreprenør havde opført og videresolgt et hus. Der viste
sig revnedannelser som følge af mangelfuld stabilitet. Landsretten udtalte følgende: ”Den utilstrækkelige
vindstabilitet må anses for en mangel ved huset. Som forklaret af skønsmanden må det antages, at huset i 1987
blev opført i overensstemmelse med datidens byggeskik, og at byggebranchen først senere blev bekendt med de
problemer, som konstruktionen med lette indervægge medførte.” (Min kursivering) Uanset, at huset var opført i
overensstemmelse med byggetidens viden, blev den manglende stabilitet altså anset for en mangel, men
entreprenøren blev dog frifundet, idet denne ikke ”på den baggrund” fandtes at have pådraget sig et
erstatningsansvar.

I relation til entreprenørens ydelse finders der imidlertid flere afgørelser, der må forstås sådan, at såfremt
ydelsen er præsteret i overensstemmelse med byggetidens viden, foreligger der end ikke en mangel.
Denne forståelse af reglen er i tråd med brugen af betegnelsen udviklingsskade som en særlig type af fejl
eller mangler, der er bygherrens risiko.
Som eksempel fra lidt ældre praksis kan måske nævnes KfE 1983 304 VBA, der drejede sig om revner og utætheder
i et betondæk. Voldgiftsretten lagde til grund, at ”den anvendte beton uanset de konstaterede produktionsrevner
efter herskende praksis og viden på byggeriets tidpunkt har været i kontraktmæssig stand.” Ordene i
kontraktmæssig stand tyder på, at byggetidens viden indgået som en del af selve mangelsbedømmelsen. Det hedder
herefter i kendelsen: ”Idet der herefter ikke findes godtgjort udførelsesfejl, som efter almindelige erstatningsregler
kan begrunde erstatningsansvar for indklagede (entreprenøren), kan klagerens (bygherrens) påstand ikke tages til
følge.” Endvidere kan nævnes TBB 1998 262 V, hvor Landsretten udtalte følgende om nogle stabilitetsproblemer
ved et hus: ”Den utilstrækkelige vindstabilitet må anses for en mangel ved huset. Som forklaret af skønsmanden
må det antages, at huset i 1987 blev opført i overensstemmelse med datidens byggeskik, og at byggebranchen først
senere blev bekendt med de problemer, som konstruktionen med lette indervægge medførte.” (Min kursivering)
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I hvert fald de to første afgørelser om MGO-skaderne39 synes overvejende at anvende denne tilgang, altså
at inddrage byggetidens viden allerede ved bedømmelsen af, om der foreligger en mangel ved ydelsen.
Dette gælder både i forholdet mellem bygherren og entreprenøren og i forholdet mellem bygherren og
rådgiveren.

I TBB 2017 779 VBA og TBB 2018 907 VBA udtalte Voldgiftsretten således, at
”hverken betragtninger om udviklingsrisiko eller byggetidens viden kan begrunde, at bygherren bærer risikoen,
således at pladerne af disse grunde anses for mangelfri” (Citeret fra TBB 2017 779 VBA, min kursivering).

I begge sager foretog Voldgiftsretten imidlertid - som grundlag for denne mangelsbedømmelse - en
meget grundig undersøgelse af, hvilken viden, der var tilstede i de relevante faglige miljøer i den relevante
periode, hvorved entreprenørens subjektive forhold altså også blev tillagt betydning. Disse afgørelser
forekommer altså på dette punkt overensstemmende med den i AB-sammenhæng nye regel i AB 18 § 47,
stk. 3, litra a, hvorefter ”byggetidens viden” nu eksplicit er en indarbejdet del af det entrepriseretlige
mangelsbegreb, som en undtagelse fra entreprenørens hæftelse for materialefejl. Med denne forståelse
af reglen er det imidlertid meget vanskeligt at opretholde den almindelige kontraktrets sondring mellem
objektiv mangelsbedømmelse og subjektiv ansvarsvurdering, jf. ovenfor i afsnit 3-5, og at bedømme
reglens nærmere indhold.

Uklarheden illustreres af endnu en af MGO-kendelserne, T:BB 2019 369 VBA. I denne sag genfindes den
ovenstående rubricering af byggetidens viden som en del af mangelsbedømmelsen ikke, og kendelsen
anvender en mere ansvarsbetonet terminologi. Voldgiftsretten konstaterer indledningsvis, at MGOpladerne var uegnede til at blive anvendt i dansk klima, og anfører herefter følgende:

”Som udgangspunkt er HE herefter ansvarlig for materialevalget, medmindre selskabet kan godtgøre at have
handlet i overensstemmelse med almindelig byggeskik (byggetidens viden).(…).

Voldgiftsretten henviser herefter til byggetidens viden som et forhold, der ”kan virke ansvarsfritagende
for entreprenørens ansvar.” Formuleringerne tyder umiddelbart på en forståelse af byggetidens viden
som (udelukkende) en ansvarsfrihedsgrund, men det er uklart, om der bag denne begrebsanvendelse
ligger en anden forståelse af reglens indhold eller retlige rubricering end i de to første afgørelser. Det er
39

Indtil videre er følgende kendelser om ansvar for MG-plader offentliggjort: TBB 2017 779 VBA, TBB 2018 907
VBA, og T:BB 2019 369 VBA. Kendelsen T:BB 2019 151 VBA pålagde en underentreprenør ansvar for at bruge
MGO-plader, men med den begrundelse, at underentreprenørens valg af MGO-plader var i strid med den
indgåede aftale, der foreskrev vindspærreplader i fibercement.
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muligt, at usikkerheden om terminologi og retlige rubricering af byggetidens viden ikke dækker over
nogen materiel forskellig forståelse af reglen. Betydningen af reglens placering i den obligationsretlige
systematik er dog ikke ligegyldig. Når byggetidens viden (som de to første MG-kendelser og AB 18 lægger
op til) skal opfattes som en selvstændig del af mangelsbegrebet og ikke - eller ikke blot - som en del af
bedømmelsen af, om entreprenøren er erstatningsansvarlig, skyldes det formentlig de konsekvenser,
som den modsatte løsning ville indebære: Hvis der ikke tages hensyn til byggetidens viden allerede i
forbindelse med mangelsbedømmelsen, vil dette indebære, at entreprenøren som følge af dennes
almindelige (objektive) afhjælpningspligt, jf. ovenfor i afsnit 5, vil være forpligtet til at afhjælpe mangler
ved byggeriet, der skyldes anvendelsen af et uegnet produkt, selv om entreprenøren muligvis ikke vil
være erstatningsansvarlig for det tab, som bygherren har lidt. Dette resultat vil give anledning til både
praktiske og retlige komplikationer.

Når bygetidens viden, herunder bedømmelsen af entreprenørens subjektive forhold, bliver en del af
mangelsbedømmelsen i relation til materialer, indebærer dette desuden en forskydning af den retlige
standards betydning fra erstatningsretten og ind i de konkrete aftaleparters rådighedssfære –
kontrakten. Byggetidens viden får hermed en mere dominerende retskildemæssig position, fordi
indholdet heraf ikke eller kun vanskeligt kan påvirkes af parterne ved vedtagelsen af individuelle vilkår,
jf. nærmere nedenfor i afsnit 9.

7.2. Objektive og subjektive elementer i bedømmelsen
Uanset den beskrevne begrebsmæssige og systematiske usikkerhed må det – navnlig efter MGOkendelserne – anses for sikkert, at entreprenøren kun kan påberåbe sig byggetidens viden, såfremt der
ud fra en objektiv bedømmelse har været anvendt almindeligt anvendte materialer. I kendelserne TBB
2017 779 VBA anførte voldgiftsretten således i sin begrundelse, at ” Megapan-plader såvel som MgO-

plader af andre fabrikater var nye på det danske marked i 2010”, og entreprenøren kunne bl.a. derfor
ikke påberåbe sig byggetidens viden.
Sagen TBB 2018 907 VBA drejede sig om MGO-plader anvendt senere, i 2013. I dette tilfælde
ræsonnerede voldgiftsretten således:
”MgO-pladerne blev i det væsentlige introduceret på det danske marked i 2010. Da beslutningen om at anvende
MgO-plader i … blev truffet i 2013, var anvendelsen efter voldgiftsrettens opfattelse stadig relativ ny. Der var
imidlertid tale om en meget hurtig udvikling på markedet, hvor pladerne formentlig ultimo 2012 allerede udgjorde
i størrelsesordenen 75 % af markedet. Udviklingen fortsatte i 2013 og 2014, og MgO-pladerne udgjorde formentlig
næsten hele markedet for vindspærreplader i disse år. Efter skønsmændenes besvarelser og udtalelser i denne sag
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og i andre voldgiftssager samt bevisførelsen i øvrigt lægger voldgiftsretten til grund, at det i 2013 var blevet
almindeligt blandt entreprenører at anvende MgO-plader. For så vidt angår anvendelsen var MgO-plader således
blevet et gængs og anerkendt produkt.”

Den objektive bedømmelse af, om der er tale om et almindeligt anvendt produkt, indeholder altså både
tidsmæssigt element og en bedømmelse af produktets udbredelse.
Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at entreprenøren beviser materialets udbredelse på et givent
tidspunkt. Et centralt element i bedømmelsen af byggetidens viden er en bedømmelse af materialet i
lyset af entreprenørens subjektive viden om produktet. I TBB 2018 907 VBA fremgår dette af
voldgiftsrettens efterfølgende passus:
”For at byggetidens viden og udviklingsrisiko kan virke ansvarsfritagende for en entreprenørs mangelsansvar med
den virkning, at bygherren bærer den objektive risiko for mangler, finder voldgiftsretten imidlertid, at det tillige må
være et krav, at der efter anvendelsen af det pågældende produkt er indhøstet sådanne erfaringer med produktets
egenskaber og egnethed, og at det kan anses for sådan gennemprøvet, at der kan siges at foreligge en viden,
hvorefter produktet anses for forsvarligt og fornuftigt til formålet.” (Mine kursiveringer).

Det er naturligvis i den forbindelse vigtigt, hvilken viden entreprenøren faktisk har haft. Hvis
entreprenøren rent faktisk har kendt til de egenskaber ved materialet, der gjorde dem uegnede, vil
byggetidens viden ikke gøre ham fri af mangelshæftelse (og heller ikke for erstatningsansvar). Som
regel vil det afgørende imidlertid ikke være entreprenørens faktisk subjektive forhold, men derimod
den viden der findes blandt tilsvarende professionelle entreprenører. Byggetidens viden er en
fagstandard. Kun hvis det ud fra denne professionsstandard fremstod som forsvarligt og fornuftigt
og forsvarligt at bruge materialerne, vil entreprenøren kunne gøre sig fri af sin hæftelse og sit
erstatningsansvar.

7.3. Udførelse og rådgivning
MGO-sagerne omhandler materialefejl og ikke udførelsesmangler begået af entreprenøren. Der er dog
ikke grund til at antage, at de nævnte objektive og subjektive kriterier, der indgår i bedømmelsen af
byggetidens viden i relation til materialefejl, vil afvige ved en bedømmelse af entreprenørens hæftelse
eller erstatningsansvar for udførelsesmangler. Det må bero på en forglemmelse, at byggetidens viden
ikke er anført som en undtagelse fra reglen om udførelsesmangler i AB 18 § 47.
Det samme må gælde for den tekniske rådgivers hæftelse for rådgivningsfejl. I MGO-sagerne T:BB 2017
779 VBA og TBB 2018 907 VBA havde bygherren medindklaget sin tekniske rådgiver, og i begge sager
foretog Voldgiftsnævnet den beskrevne mangelsbedømmelse under inddragelse af objektive og
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subjektive kriterier som grundlag for den efterfølgende vurdering af rådgivers erstatningsansvar.
Bedømmelsen af en entreprenørs eventuelle rådgivnings- eller projekteringsfejl, vil næppe heller afvige
herfra.

7.4. Tidspunktet for bedømmelsen af byggetidens viden
Det almindelige obligationsretlige udgangspunkt er, at bedømmelsen af, om der foreligger en mangel ved
en ydelse i et aftaleforhold, er tidpunktet for præstationen af ydelsen, dvs. f.eks. ved køb af varer på
tidspunktet for levering (risikoovergang), jf. købelovens § 44. I entrepriseforhold er udgangspunktet, at
mangelsbedømmelsen foregår på tidspunktet for aflevering, det vil sige ved afleveringsforretningen, jf.
AB 18 § 47, stk. 6.
I relation til bedømmelsen af byggetidens viden er tidspunktet efter praksis tilsyneladende fremrykket. I
hvert fald i relation til anvendelsen af uegnede materialer, skal de nævnte objektive og subjektive
kriterier skal være opfyldt på udvælgelsestidspunktet. Af MGO-kendelsen T:BB 2018 907 VBA fremgår
således følgende:

”Med hensyn til det præcise tidspunkt for, hvornår der skal foreligge en sådan ansvarsfritagende eller
risikooverførende viden hos entreprenøren, finder voldgiftsretten, at det relevante vurderingstidspunkt er det
tidspunkt, hvor entreprenøren træffer beslutning om anvendelse af produktet. Når entreprenøren gør gældende,
at han skal være fri for ansvar for de mangler, som objektivt er konstateret på afleveringstidspunktet på grund af
entreprenørens subjektive forhold i relation til byggetidens viden, er det efter voldgiftsrettens opfattelse relevant
at se på entreprenørens subjektive forhold på det tidspunkt, hvor et produktvalg træffes. Entreprenøren kan siges
at projektere løsningen på dette tidspunkt, og det er hans subjektive forhold i forbindelse med denne projektering,
der er afgørende.”

I kendelsen medførte dette, at entreprenøren ikke kunne påberåbe sig byggetidens viden, bl.a. fordi
MGO-pladerne på udvælgelsesridspunktet - i foråret 2013 – ” kun været monteret under realistiske

danske vinterforhold med høje relative fugtværdier i 2-3 vintre” og fordi ”ingen fagkyndige
specialister havde offentliggjort vurderinger af pladernes egnethed, og det må lægges til grund, at
ingen havde foretaget nærmere undersøgelser af pladernes fugtopsugning”.
I den senere sag T:BB 2019 369 VBA var pladerne udvalgt i sommeren 2014. Her fandt voldgiftsretten
derimod, at det var blevet ”almindeligt blandt entreprenører at anvende MGO-pladerne”, og at der
- efter bedømmelsen af den faglige viden om pladerne på dette tidspunkt, jf. nærmere nedenfor i
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afsnit 7.4 - forelå en sådan ”ansvarsfritagende og risikooverførende viden” om pladerne, at
entreprenøren ikke var ansvarlig for valget.
Med afgørelserne i MGO-sagerne er det nærliggende at antage, at det afgørende tidspunkt for
bedømmelsen af den del af entreprenørens ydelse, der kan betegnes som udførelse, i forhold til
byggetidens viden vil skulle ske på tidspunktet for udførelsen af de pågældende arbejder. I relation
til rådgivning, som ydes af bygherrens tekniske rådgiver, vil reglen formentlig være den, at rådgivers
ydelse vil skulle finde sted på det tidspunkt, hvor rådgivningen ydes, det vil f.eks. sige på tidspunktet
for præsentation af et projektudkast for bygherren. Hvis det derimod efter aftalen med bygherren
er overladt til rådgiver at træffe projekteringsmæssige valg for bygherren, må tidpunktet for
bedømmelsen være tidspunktet, hvor sådanne valg træffes. De samme må være tilfældet, når det
(jf. AB 18 § 17) er overladt til entreprenøren at projektere dele af byggeriet.

7.5. Nærmere om retskilderne til fastlæggelse af byggetidens viden
Som redegjort for består reglen om bygetidens viden af en kombination af et objektivt element
(udbredelse) og et subjektivt element (viden, der gør anvendelsen fornuftig og forsvarlig). Det er dette
sidste subjektive element, der medfører, at retsreglen må fortolkes ved hjælp af faglige normer.
Det fremgår ikke af AB-systemets regler eller af den entrepriseretlige litteratur, hvilke faglige normer og
adfærdsmønstre, som er relevante ved fortolkningen af reglen, herunder om nogle har større retlig
betydning end andre.
En analyse af de foreliggende afgørelser om byggetidens viden tegner ikke et billede af, at der eksisterer
et klart fagligt normhieraki, som domstole og voldgiftsretter kan betjene sig af ved afgørelser af tvister.
På den anden side er det klart, at ikke en hvilken som helst oplysning om, hvordan f.eks.
håndværksarbejder udføres i praksis, kan være styrende for standardernes indhold. Eller sagt med andre
ord: De normer og adfærdsmønstre, som påberåbes, skal være af en vis kvalificeret karakter.
Baseret på afgørelserne kan der ske en vis systematisering af de fagtekniske kilder, som finder sted ved
den retlige behandling ved domstole og voldgiftsretter. Denne systematisering er genkendelig fra andre
dele af kontrakten og især fra den almindelige erstatningsret40 og udtrykker grundlæggende den juridiske
metodik og retskildelære. Den er baseret på fagnormernes tilknytning til retsregler (hjemmel), deres
faglige autoritet og deres konkretiseringsgrad.

40

Jf. Andreas Ehlers, Grundlæggende erstatningsret (2019), s. 75 ff. og Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i
erstatningsret, 9. udgave (2019), s. 96ff.
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For det første forekommer det klart, at faglig viden, der har resulteret i regler for byggeri, vil være retligt
relevante. Det gælder først og fremmest regler, der fremgår af bygningsreglementer og andre
lovhjemlede tekniske normsæt, som på offentligretligt grundlag forpligter aftaleparterne.
Som eksempel kan nævnes afgørelsen KfE 1987 178 VBA, der vedrørte fugtproblemer ved nogle flade tage.
Bygherren gjorde gældende, at entreprenøren var erstatningsansvarlig. Voldgiftsretten frifandt entreprenøren, der
ikke fandtes at have påtaget sig et projekteringsansvar, men udtalte i den forbindelse: ”Den anvendte konstruktion
var (…) i overensstemmelse med BR 72 og almindelig praksis på opførelsestidspunktet, og det er først senere, at
man har erkendt, at en sådan konstruktion var uhensigtsmæssig”.

Det vil generelt antages at styrke den fagtekniske norms betydning som juridisk fortolkningsbidrag, om
den pågældende norm har til formål at forhindre eller afværge risikoen for det tab, som er lidt i den
pågældende sag. Omvendt vil det svække kildens betydning, hvis den tekniske norm har et andet
beskyttelsesformål.41
Andre faglige normer forpligter ikke formelt entreprenør eller rådgiveren, men vil være klart retligt
relevante som følge af dels deres tilblivelsesmåde, dels det formål, som de tjener. Dette gælder f.eks.
SBI-anvisninger. Der er tale om faglige normer, der udarbejdes og opdateres af en offentlig institution
(Statens Bygeforskningsinstitut), og som har til formål at sikre kvalitet i byggeriet. Sådanne normer har
utvivlsomt betydelig autoritet som fortolkningsbidrag ved udfyldning og fortolkning af reglen om
byggetidens viden og andre retlige standarder i entrepriseretten.
Som et eksempel kan nævnes Højesterets afgørelse i U 2011 2059 H, der omhandlede et fugtproblemer udløst af
brugen af en dampspærre ved opførelsen af et lægehus. Bygherren, der havde stævnet den projekterende arkitekt
og entreprenøren gjorde gældende, at der forelå en mangel ved projekteringen og ved udførelsen af byggeriet.
Landsretten, hvis afgørelse stadfæstedes af Højesteret, udtalte følgende: ”Det må (…) lægges til grund, at
opsætningen af hygrodioden som følge af den manglende tætning var i strid med god håndværksskik. Der er herved
lagt vægt på, at hygrodioden havde karakter af dampspærre, og at en dampspærre efter kravene til et byggeri som
det foreliggende var en nødvendig del af konstruktionen. I SBI-anvisning nr. 178 af 1993 om Bygningers Fugtisolering
omtales hygrodioden under gennemgangen af retningslinier for opsætning af dampspærrer som en »speciel
dampspærre« uden, at der anføres afvigende retningslinier for opsætning af hygrodioden. Efter skønsmandens
oplysninger måtte det også forud for byggetidspunktet i 1995 anses for almindelig viden blandt håndværkere, at
dampspærrer skulle være tætte.” Både arkitekten og entreprenøren fandtes erstatningsansvarlige for
udbedringsomkostningerne.

Det nærmere indhold af byggetidens viden og andre faglige standarder kan ligeledes fastlægges under
inddragelse af viden, der er gjort tilgængelig ved publikation i faglige tidsskifter eller på anden måde.
Nogle publikationer kan i kraft af deres oprindelse, kilde og adressat formentlig have en særlig autoritet
uden at de dog kan anses for at være bindende for retsanvendelsen. I komplekset af MGO-pladesager,
der illustrerer bedømmelsen af byggetidens viden vedrørende MGO-plader i en periode fra 2010 til 2015,
41

I den almindelige erstatningsret gælder et princip om, at en given forskrift skal have ”schutzzweck” for at kunne
influere på bedømmelsen af, om der foreligger en uagtsom og dermed ansvarspådragende handling, jf. f.eks.
Andreas Ehlers, Grundlæggende erstatningsret (2019), s.289ff og Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i
erstatningsret, 9. udgave (2019), s. 100.
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synes det således for voldgiftsretten at have haft en meget væsentlig betydning for bedømmelsen af
vidensniveauet, at BYG-ERFA i december 2013 offentliggjorde et ”erfaringsblad”, der nævnte MGOplader som et materiale, der var egnet som vindspærreplader. Det har i den forbindelse utvivlsomt
betydning, at BYG-ERFA er en selvejende institution (fond), som - uden et kommercielt eller
branchepolitisk sigte - i mange år har forestået udgivelser om byggeteknisk viden.
Om inddragelsen af denne publikation som grundlag for bedømmelsen af, hvad er på dette tidspunkt var
”byggetidens viden” om MGO-plader i Danmark hedder det i kendelsen T:BB 2019 369 VBA:
”BYG-ERFA (Byggetekniske erfaringer) blev i 1977 etableret som en selvstændig og uafhængig organisation, som
virker efter retningslinjer udstukket af bl.a. Byggeskadefonden, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk
Institut. BYG-ERFA, der indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis,
offentliggjorde den 27. december 2013 BYG-ERFA-blad (21) 131227 om »Vindspærrer i facader - materialevalg og
afdækning i byggeperioden«. I BYG-ERFA-bladet med anførte emner om bl.a. »facadebeklædning, vindspærrer og
fugtopsugning« er det anført i et afsnit om »Materialer«, at vindspærrer kan være udført af f.eks.
magnesiumbaseret plademateriale, uden at det nævnes, at disse plader skulle have dårlige egenskaber og indebære
risici på grund af fugtsugning fra luft. Fiberarmerede gipsplader og cementbaseret plademateriale er samme sted
bl.a. også nævnt som eksempler på materiale for vindspærrer.”
Bl.a. under henvisning hertil fandt Voldgiftsretten i sagen, at entreprenøren ikke hæftede eller var ansvarlig for
mangler ved MGO-pladerne, jf. også ovenfor i afsnit 7.3. Selv om BYG-ERFA’s udgivelse altså havde betydning for
sagens afgørelse var udgivelsen ikke i sig selv bestemmende for voldgiftsrettens bedømmelse af sagen, der også
udtrykkeligt støttes på en udgivelse fra Træbranchens Viden og Formidlingscenter, et produktblad, indholdet af en
syns- og skønsrapport, de under sagen afgivne forklaringer, mv.

Det forekommer velbegrundet at antage, at den tekniske kildes branchepolitiske uvildighed og
kommercielle uafhængighed må antages at styrke det fagkyndige udsagn som fortolkningsbidrag. Selv
om den valgte publiceringskanal og publiceringsform næppe er afgørende, kan det tænkes at have
betydning, om f.eks. en artikel er trykt i et videnskabeligt tidsskrift, evt. efter peer review, i et fagblad
eller på en blog på internettet. Det afgørende for publikationens vægt som fortolkningsbidrag må dog
primært være dens indhold, herunder om de resultater og synspunkter, der lægges frem, i øvrigt kan
anses for at nyde almen anerkendelse i de relevante fagkredse. Det samme må gælde indholdet af f.eks.
undervisningsmateriale, der bruges på tekniske og faglige uddannelser med relevans for byggeriet.
Flere afgørelser viser, at faglitteratur af forskellig art kan medvirke til at fastlægge indholdet af byggeridens viden.
Fra praksis kan f.eks. nævnes T:BB 2011 323 VBA, der omhandlede mangler ved et malerarbejde. En skønsmand,
der var udnævnt i sagen, og hvis erklæring Voldgiftsretten tillagde betydelig vægt, havde bl.a. udtalt følgende:
”Maleruddannelsen omfatter materialelære, hvor lærdommen er, at alkydoliemaling bliver sprød og hård med
alderen. Derfor frarådes det generelt, at påføre en oliemaling på en vandig maling.” Det fremgår yderligere, at
skønsmanden under afhjemlingen henviste til, ”at der i undervisningen i mange år har været anvendt en fagbog:
»Malerbogen - malematerialer«, hvoraf der fremgår, at man ikke kan male med en hård malingstype oven på en
blød eller plastisk type, uden at der komme krakeleringer.”

I det omfang den fagtekniske viden ikke fremgår af offentliggjorte kilder, vil indholdet heraf kunne
formidles ved hjælp af spørgsmål og svar til en sagkyndig skønsmand under den konkrete sag. Ved et syn
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og skøn udpeges en sagkyndig, som anmodes om at besvare spørgsmål, som stilles af parterne.42
Skønsmanden skal forudsætningsvis være uvildig og have de rette faglige kvalifikationer til at besvare
spørgsmålene.43
Ovennævnte afgørelser giver allerede eksempler på, hvordan den udmeldte skønsmand, der forudsættes
at være sagkyndig, som fagperson anses for at være en repræsentativ kilde til den fagtekniske viden.
Dette gælder også, selv om denne ikke kan støtte sit udsagn på konkrete, offentliggjorte kilder, men alene
må anses for at bero på erfaring.
Skønsmandens udtalelse om, hvorvidt f.eks. et håndværksarbejde er fagmæssigt korrekt udført, eller om
et materiales egenskaber var kendt som en del af byggetidens viden, udgør et bevis under sagen. Det er
vigtigt at være opmærksom på, at skønsmandens vurdering ikke er bindende for den juridiske afgørelse
af sagen. Den angår ikke retsspørgsmålet, som kan influeres af mange andre forhold end de faktiske eller
teknisk-faglige, så som f.eks. hvad parterne nærmere havde aftalte om arbejderne og materialerne,
herunder hvem der skulle bære risiko for f.eks. ukendte egenskaber. En part kan også have frafaldet eller
mistet sit krav, f.eks. ved passivitet eller forældelse. For det andet gælder det som et almindeligt princip
i den civile retspleje ved domstolene og i voldgiftsprocesser, at bevisbedømmelsen er fri.44 Dette
indebærer, at dommere ikke er undergivet regler for bevisvurderingen og/eller bedømmelsen af
bevisernes vægt. Ofte vil sagkyndige beviser ikke være helt entydige eller behæftet med forbehold, eller
de kan være modsagt af andre beviser. Den fagtekniske bedømmelse af sagen, som syn og skønsmanden
foretager, er vejledende for den juridiske bedømmelse – ikke bindende. Ikke desto mindre vil en syn og
skønserklæring, der angiver, at et arbejde er udført på en ringere måde end gældende faglige standarder,
som regel være et ganske tungtvejende bevis.
Der forekommer dog også løbende eksempler på det modsatte, jf. f.eks. T:BB 2012 423 VBA, der omhandlede nogle
fugtskader ved et byggeri. Bygherren gjorde gældende, at dette bla.a. skyldtes mangler ved en hygrodiode. Der var
under sagen indhentet en synes- og skønserklæring. Voldgiftsretten udtalte: ”Voldgiftsretten finder det (…) ikke
tilstrækkelig godtgjort, at Hygrodioden har været behæftet med relevante materialemangler. Skønsmanden var i
sine første erklæringer af den opfattelse, at den angiveligt reducerede sugeevne i Hygrodioden var en medvirkende
årsag, men at dens betydning var relativt minimal, idet der kunne konstateres tilsvarende skader i den ventilerede
del af taget. Senere, herunder i tillægserklæring 3 og under afhjemlingen, har skønsmanden tillagt Hygrodioden en
væsentlig større andel af skadesårsagen.” (Forfatternes udeladelse i parentes). Voldgiftsretten lagde til grund, at de
konstaterede fugtskader ikke skyldtes mangler ved hydrodiode. Den omstændighed, at der ved behandlingen af
sager ved Voldgoftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed (i modsætning til udgangspunktet ved de almindelige

42

Jf. retsplejelovens kapitel 19 og Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed
(VBA-voldgiftsregler 2006) § 17.
43
Jf. retsplejelovens § 199, jf. § 60.
44
Jf. retsplejelovens § 344.
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domstole) som regel medvirker sagkyndige dommere, indebærer måske, at Voldgiftsretten kan forholde sig mere
nuanceret til syns- og skønserklæringer og andre sagkyndige beviser.

Sammenfattende kan det altså konkluderes, at der kan finde en vis systematisering sted af de fagtekniske
kilder, der har indflydelse på udfyldningen og fortolkningen af byggetidens viden og andre retlige
standarder i entreprise- og rådgiverretten. Afgørende for den betydning som fagtekniske kilder har for
retsanvendelsen er først og fremmest, om disse har juridisk hjemmel, det vil sige, om en retsregel angiver,
at en given fagnorm skal overholdes. Det vil generelt have væsentlig betydning, om den pågældende
norm tjener et formål, der er relevant i forhold til det tab, som konkret er lidt. Herudover kan der peges
på en række kriterier, der påvirker fagnorms styrke som udfyldnings- eller fortolkningsbidrag.
Afgørelsespraksis viser dog tydeligt, at der (med mindre udtrykkelig hjemmel foreligger) ikke består et
formelt hierarki mellem kilderne. Den fortolkning og udfyldning, der etablerer koblingen mellem
retsregler og fagtekniske normer, beror på et samlet juridisk skøn, som foretages, når afgørelsen træffes.

8.Udviklingsskader i produktansvarsretten
8.1. Reguleringen af produktansvar
Produktansvarsretten er reguleret af Produktansvarsdirektivet (PAD), produktansvarsloven (PAL), som er
baseret på PAD, dansk rets almindelige erstatningsretlige regler samt AB18. PAD og PAL gælder, når
skaderne består i personskader (eller en forbrugertingsskader). De almindelige erstatningsretlige regler
gælder, når skaderne består i erhvervstingsskader. I disse tilfælde kan reguleringen i AB18 også være
relevant, jf. nærmere nedenfor. Da reglerne i PAD og PAL antages at have en vis afsmittende effekt på de
almindelige, erstatningsretlige regler om produktansvar, tages i det følgende udgangspunkt i PALs regler
ved beskrivelsen af retstillingen.

8.2. Ansvarssubjekter i byggesager i produktansvarsretten
Da produktansvarsretten regulerer ansvaret for ’produkter’, er det i relation til byggeri især ansvaret for
materialer (i modsætning til ansvaret for det udførte arbejde), der er relevant.
Den hovedansvarlige efter produktansvarsreglerne er producenten. I en byggeretlige kontekst vil det
typisk sige den, der har fremstillet materialer til brug for byggeriet. Andre kan imidlertid også gøres
ansvarlige. I dansk ret gælder der således også – i en vis udstrækning – et ansvar for ’mellemhandleren’,
dvs. den, der køber produktet fra producenten (eller en anden mellemhandler) og videresælger det på
markedet. Materialeleverandøren i et byggeprojekt vil således i produktansvarsretlig forstand kunne
være producent, hvis han selv har fremstillet de leverede materialer, og mellemhandler, hvis han har
købet materialerne og videresolgt dem til entreprenøren. Entreprenøren vil ligeledes have status af
mellemhandler i det omfang han køber materialer fra en materialeleverandør, som ender med et indgå i
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det samlede byggeri til bygherren. Det afskærer således ikke produktansvar for et produkt, at dette indgår
som en del af et større produkt/projekt. Af samme årsag kan også bygherren få status af mellemhandler,
hvis det opførte byggeri videresælges.
Særligt i relation til entreprenøren, indeholder AB18 følgende regel om produktansvar:
§ 54: Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i byggeog anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset til dækningen ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. §
11, stk. 3. Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en
skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet.

Reglen begrænser efter sin ordlyd ansvaret for produktansvarsskader til det, der er dækning for under
en sædvanlig produktansvarsforsikring, og afskærer i øvrigt følgetab af produktansvarsskader. Da reglen
indgår i AB18, er den en del af aftalen mellem de parter, der har vedtaget AB18. Som nævnt kan
produktansvarsskader imidlertid også ramme tredjemand, der ikke er en del af en sådan aftale og dermed
heller ikke er bundet af begrænsningen af ansvaret. Derudover er AB18 uden betydning for tilfælde, hvor
der er forvoldt personskade, idet produktansvaret for denne type skade er gjort ufravigeligt ifølge PAD.
Begrænsningerne af entreprenørens ansvar i AB18 § 54 kan derfor alene få betydning for tilfælde, hvor
der er forvoldt erhvervstingsskader, og skadelidte er en kontraktpart (bygherren).

8.3. Fastlæggelsen af defektbegrebet
Det er en betingelse for, at produktansvarsreglerne kan finde anvendelse, at der foreligger en ’defekt’
ved produktet. Begrebet defekt er defineret i PAL § 5, hvoraf fremgår:
’Et produkt lider af en defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes. Ved bedømmelsen heraf
tages hensyn til alle omstændigheder, navnlig til: 1) produktets markedsføring, 2) den anvendelse af produktet, som med
rimelighed kan forventes, og 3) tidspunktet da produktet blev bragt i omsætning. Stk. 2: Et produkt anses ikke for at være defekt,
alene fordi der senere er bragt et bedre produkt i omsætning.’

Som det fremgår, er det overordnede og helt centrale kriterium ’den sikkerhed, som med rette kan
forventes’. Dette er en bredt formuleret standard. Det antages, at i hvert fald offentligretlige
produktstandarder har betydning for fastlæggelsen af defektbegrebet.45 Et produkt, som forvolder skade
fordi det ikke lever op til offentlige retlige standarder, vil således som udgangspunkt blive ansat for
defekt. Omvendt er overholdelsen af offentligretlige standarder ingen garanti for, at et produkt ikke vil
blive anset for defekt, hvis det volder skade. Det er nærliggende at antage, at det samme vil gælde
standarder udviklet af private aktører/branchen,46 og at man i en byggesag, der giver anledning til
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Jf. Jens Rostock-Jensen og Allan Kvist-Kristensen, Produktansvar (2004), s. 135, Severin Blomstrand, Per-Anders
Broqvist og Rose-Marie Lundstrøm, Produktansvarslagen, 3. udgave (2012), s. 125, Viggo Hagstrøm og Are Stenvik,
erstatningsrett (2014), s. 311.
46
Jf. Jens Rostock-Jensen og Allan Kvist-Kristensen, Produktansvar (2004), s. 135.
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produktansvar, som udgangspunkt vil betragte et produkt, der forvolder skade, fordi det er fremstillet
uden hensyntagen til den viden, der ligger i ’alment teknisk fælleseje’, som et defekt produkt.
Som det endvidere udtrykkeligt fremgår af § 5, stk.1, nr. 3, skal man ved defektvurderingen tage hensyn
til tidspunktet, da produktet blev bragt i omsætning. Det skal med andre ord vurderes, ’hvilken sikkerhed,
man med rette kunne forvente’ på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning. Hvad man med
rette kan forvente på omsætningstidspunktet, vil i en byggesag blandt andet afhænge af, hvad der var
’byggetidens viden’.
Som det fremgår af § 5 er defektvurderingen imidlertid en bred vurdering, hvor der skal tages hensyn til
’samtlige omstændigheder’. Byggetidens viden er derfor ikke det eneste kriterium, der vil indgå i
vurderingen. Eksempelvis kan det også have betydning for vurderingen af, hvad man med rette kunne
forvente, hvordan produktet er blevet markedsført. Det betyder også, at det ikke er nogen garanti mod
ansvar, at et produkt er fremstillet under inddragelse af byggetidens viden, hvis det alligevel forvolder
skade.
Også uden for PALs anvendelsesområde, det vil sige i sager, der angår erhvervstingsskader, må det
antages, at det ovenfor beskrevne defekt begreb vil blive anvendt.

8.4. Ansvarsgrundlag
Produktansvaret er et strengt ansvar. Dette skyldes, at produktansvar omhandler ansvar for produkter,
der på grund af sikkerhedsbrist er farlige og dermed potentielt kan forvolde person- og tingsskader. Det
strenge ansvar afspejler den samfundsmæssige interesse i at skabe incitamenter til at undgå sådanne
skader.
Det strenge ansvar manifesteres efter PAL i et objektivt ansvar. Heri ligger at producenten bliver ansvarlig,
uanset om der er noget at bebrejde ham eller ej. Også mellemhandlere er underlagt et strengt ansvar
efter PAL.
Uden for PAL, dvs. i situationer hvor der forvoldes erhvervstingsskader, er producenten underlagt et
skærpet culpaansvar, mens mellemhandleren hæfter på objektivt grundlag for producentens ansvar.

8.5. Ansvarsfritagelse: Udviklingsskadebegrebet
Produktansvarsretten indeholder en særlig ansvarsfritagelsesregel i form af en ’udviklingsskaderegel’. Er
det således etableret, at produktet er defekt, og at det fornødne ansvarsgrundlag er til stede, kan det
stadig være muligt for producenten (den sagsøgte) at opnå ansvarsfrihed, hvis han kan påvise, at skaden
må betragtes som en udviklingsskade. En udviklingsskade er i PAL § 7, stk. 1 nr. 4 defineret som en skade,
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der skyldes en defekt ved produktet, som det ’på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det
tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning’ ikke var muligt at opdage.

I en byggesag kan reglen være relevant, hvis et produkt, på trods af at det er produceret i
overensstemmelsen med byggetidens viden, anses for defekt efter PAL § 5, for eksempel på grund af den
måde hvorpå det er blevet markedsført.
Udviklingsskadereglen sætter imidlertid en høj tærskel for ansvarsfrihed. Der skal med andre ord meget
til, for at man kan gå fri for ansvar efter denne regel. Dette skyldes blandt andet, at reglen skal fortolkes
i lyset af den tilsvarende regel i artikel 7 i PAD, som den danske regel er en implementering af. Hermed
bliver også praksis fra EU domstolen (CJEU) relevant. CJEU har ved afgørelsen C-300/95 (kommissionen
mod UK) fastlagt fortolkningen af udviklingsskadereglen. Ifølge denne afgørelse skal der ved udtrykket
’viden’ ikke forstås ’den fremgangsmåde og de sikkerhedsforskrifter, som sædvanligvis anvendes i den
industrisektor, hvor producenten driver virksomhed’ Udtrykket sigter derimod ’uden nogen
begrænsninger til den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, forstået som den viden på det mest
avancerede niveau, som fandtes på det tidspunkt, da det pågældende produkt blev bragt i omsætning’47.
Udviklingsskadereglen fokuserer således på den tilgængelige viden på globalt niveau. Blandt andet af
denne grund, er kriteriet formentlig langt mere vidtrækkende end begrebet ’byggetidens viden’. Det vil
med andre ord være vanskeligere at undgå ansvar for person- og tingsskader efter produktansvarsrettens
udviklingsskadebegreb end for mangler efter begrebet ’byggetidens viden’.
Som eksempel kan tænkes en situation, hvor et byggemateriale, for eksempel lægter til anvendelse for
en gulvkonstruktion, ikke har den bæreevne, som bygherren havde forudsat, men dog ikke kan anses for
mangelfulde, fordi de lever op til de krav, der efter ’byggetidens viden’ kunne stilles til det pågældende
materiale. I denne situation vil bygherren ikke efter entrepriserettens regler kunne gøre et mangelskrav
gældende mod entreprenøren, men må selv bære udgifterne til evt. udskiftning af lægterne. Indebærer
lægternes nedsatte bærerevne imidlertid at gulvet braser sammen med personskader til følge, vil de
skadelidte evt. kunne kræve erstatning af producent og materialeleverandør på grundlag af
produktansvarslovens regler. Det er således tænkeligt, at lægterne ud fra den brede defektvurdering i
PAL § 5 må anses for defekte, og at det – selv om lægterne må anses for at være fremstillet i
overensstemmelse med byggetidens viden - vil være umuligt for producenten at opnå ansvarsfrihed efter
produktansvarsrettens udviklingsskaderegel i PAL § 7. Efter denne regel skal producenten således bevise,
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at det selv ikke ved inddragelse af den viden, man ’på det mest avancerede niveau’ havde om produktet
på globalt plan, ville have været umuligt at opdage defekten.

9. Alment teknisk fælleseje som retskilde?
Entreprise- og rådgiverretten er - som retssystemet i øvrigt - baseret på retskilder. Der foreligger ikke
nogen samlende lovgivning om hverken entreprise- eller rådgivningsaftaler. Ved afgørelsen af en tvist om
mangler ved ydelsen vil den væsentlige retskilde derfor være den aftale, der er indgået mellem parterne.
Kontrakten vil ofte bestå af både standardiserede vilkår (f.eks. AB-systemets regler) og individuelle vilkår.
Hvor der opstår tvivl vil fortolkningen af disse regler, vil afgørelsen af en tvist finde støttet i bl.a. domstolsog voldgiftspraksis, almindelige obligationsretlige principper samt analyser af juraen i den entreprise- og
rådgiverretlige teori.
”Alment teknisk fælleseje” indgår som begreb eller kategori ikke direkte i denne gængse liste over
retskilder, og er ikke et almindeligt anvendt begreb i entrepriseretten. Forstået som en samlebetegnelse
for den fagtekniske viden, der eksisterer i samfundet på et nærmere bestemt tidspunkt, kan alment
teknisk fælleseje dog alligevel siges at have retlig betydning.
Navnlig på områder, hvor retskilderne ikke præcist angiver parternes rettigheder eller forpligtelser, men
alene henviser til retlige standarder, vil kontraktens præcise indhold skulle fastlægges ved udfyldning og
fortolkning. For eksempel hvor der indgås aftale om teknisk komplekse ydelser, eller hvor parternes
forpligtelser ikke kan beskrives præcist på forhånd, betjener entreprise- og rådgiverretten sig ofte af
sådanne retlige standarder. Dette kommer til udtryk derved, at retsreglerne henviser f.eks. til, hvad der
er god håndværks-rådgivnings- eller projekteringsskik, sædvanlig god kvalitet eller byggetidens viden.
Disse og lignende formuleringer skal udfyldes og fortolkes ved hjælp af de eksisterende fagnormer i
samfundet, det vil sige det, man kan beskrive som ”alment teknisk fælleseje”.
Som redegjort for i denne rapport betjener entreprise- og rådgiverrettens sig af fagtekniske normer som
udfyldnings- og fortolkningsbidrag både ved fastlæggelsen af indholdet af parternes ydelser, ved
bedømmelsen af, om der foreligger mangler, og ved bedømmelsen af, om der foreligger
erstatningsansvar. I produktansvarsretten støtter reglerne sig tilsvarende til fagtekniske normer ved
bedømmelsen af, om der foreligger en defekt og ved udfyldning af udviklingsskadebegrebet som
ansvarsfritagelsesgrund. Der består et vist overlap mellem kontraktrettens og produktansvarsrettens
regler, men indholdet af udviklingsskadebegrebet er ikke det samme, ovenfor i afsnit 8.
Bortset fra tilfælde, hvor lovgivningen eller en kontrakt udtrykkeligt foreskriver, at nærmere bestemte
tekniske normer skal overholdes, kan der ikke opstilles et hierarki for fagtekniske normer, der inddrages
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ved fortolkningen af retsregler. Der kan angives nogle kriterier for, hvornår et givet teknisk udsagn har
større eller mindre retlig relevans eller fortolkningsmæssig styrke, men den endelige juridiske afgørelse
vil af både materielle og bevisretlige årsager altid være baseret på et skøn.
Set fra de kontraherende parters synsvinkel er fordelene ved anvendelsen af retlige standarder i byggeog anlægskontrakter, at spørgsmål af kompleks teknisk karakter, der ikke kan besvares på
aftaletidspunktete, henskydes til afgørelse på grundlag af juridiske og tekniske normsæt. Henvisningen
til fagtekniske normer er en praktisk nødvendighed på et retsområde præget af komplekse og langsigtede
transaktioner. Fagnormerne forudsættes som regel at være begge (professionelle) parter bekendt, at
være balanceret i forhold til parternes gennemsnitlige interesser og afstemt i forhold til den tekniske
udvikling. Ulempen for parterne er, at fortolkningen af deres aftale under inddragelse af fagtekniske
normer indebærer afgivelse af kontrol med deres præcise retsstilling til en ubestemt kreds af sagkyndige
personer, som formulerer det, der er alment teknisk fælleseje på et givet tidspunkt. En for vidtrækkende
autoritetsafgivelse er heller ikke uproblematisk i et overordnet sektor- og samfundsmæssigt perspektiv.
MGO-sagskomplekset og de første afgørelser om de centrale ansvarsspørgsmål fra Voldgiftnævnet for
bygge- og anlægsvirksomhed synes at være udtryk for, at reglen om byggetidens viden anvendes som en
del af selve mangelsbedømmelsen og ikke blot som en del af den erstatningsretlige ansvarsbedømmelse.
Dette er som beskrevet muligvis en konsekvens af den særlige regelstruktur i entrepriseretten, men det
indebærer, at den retlige standards betydning for retsvirkningerne af kontrakten forskydes fra
erstatningsansvarsbedømmelsen (der traditionelt i vidt omfang trækker på samfundets almindelige
uagtsomhedsnormer) og langt ind i parternes centrale og klassiske rådighedssfære, nemlig fastlæggelsen
af ydelsens indhold. Problemet i den forbindelse er, at fagnormer og alment teknisk fælleseje altså
hverken formuleres af parterne selv (og dermed ikke legitimeres af parternes autonomi) eller af
demokratisk legitimerede myndigheder. Med andre ord er der en risiko for, at hverken hensynet til den
konkrete transaktion eller til samfundet som helhed bliver varetaget, når parternes forpligtelser i en
konkret sag fastlægges under hensyn til alment teknisk fælleseje.
I et nationalt marked, baseret på tradition, klar fagopdeling og en relativt lav grad af specialisering, er er
dette relative legitimitetstab måske mindre betydningsfuldt. Men i internationaliserede (globaliserede)
markeder under hastig forandring og stærk specialisering, er det mere problematisk. De vanskeligheder,
der i produktansvarsretten knytter sig til fastlæggelsen af, hvad der kan kategoriseres som
udviklingsskader er i den forbindelse illustrerende. Fastlæggelsen af, hvad der er tidens viden kompliceres
betydeligt. I entrepriseretten illustrerer MGO-pladesagerne en meget vanskelige bedømmelse af, hvad
det almene tekniske fælleseje på et givet tidspunkt har været. Denne usikkerhed medfører betydelige
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ressourcespild i form af omkostninger i forbindelse med tvister og tvistløsning. Hertil kommer, at faglige
normer - navnlig på stærkt specialiserede felter, hvor kun meget få virksomheder besidder viden - kan
blive udnyttet som redskab til udøvelse af urimelig konkurrence i et tomrum mellem autonomi-baseret
og demokratisk legitimitet. Dette kan ske gennem bevidst markedspåvirkning fra stærke virksomheder,
der besidder en høj grad af specialviden, eller mere indirekte gennem certifikations- og
standardiseringsvirksomheder.
En sådan for markedet og samfundet uheldig udvikling kan selvfølgelig afhjælpes ved styrkelse af det
almene tekniske fællesejes demokratiske legitimitet. Hvis lovgiver måtte ønske at tydeliggøre eller
understøtte faglige normers retskildemæssige position, det vil sige at styrke det almene tekniske
fællesejes retskildebetydning, kan dette ske ved lov, f.eks. på den måde, at nærmere bestemte kilder
(udgivelser, standarder, etc.) udpeges som bindende for fortolkningen.
En tættere regulering af de tekniske krav til bygge- og anlægsydelser kan imidlertid potentielt rejse andre
juridiske problemstillinger, f.eks. af EU-retlig karakter, fordi tekniske krav ikke må medføre diskrimination
af EU-virksomheder til fordel for danske virksomheder i bygge- og anlægssektoren. Desuden vil en
lovfastlæggelse af det almene tekniske fælleseje formentlig i væsentlig grad svække den fleksibilitet og
mulighed for løbende opdatering, som den samlede, skønsprægede vurdering af fagnormernes relevans
giver mulighed for.

--- 0 ---

København den 11. september 2019

Professor, dr. jur. Ole Hansen
Professor, dr. jur. Vibe Ulfbeck
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