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Byggejura for prak kere
de nye regler i AB18

Det er formålet med kurset, at give deltagerne en grundig og prak sk indføring i de særlige
juridiske spilleregler, der gælder indenfor byggeriet. Der vil være fokus på det netop oﬀentliggjorte
udkast l AB 18, der vil blive gennemgået i relevant omfang med løbende reference l de kendte
regler i AB 92.
Deltagerne bliver rustet l at varetage egne interesser lige fra a aleindgåelse og
kontrak orhandling l 5 års-e ersynet. Herunder gennemgås reglerne omkring håndtering af
mangler, forsinkelse, risiko og ansvar i byggeriet. Deltagerne får desuden indføring i reglerne om
forsikring, ekstraarbejder og betaling/ lbagehold samt de ny regler for konﬂiktløsning.
Kurset gennemføres som et intensivt heldagskursus og henvender sig primært l professionelle
bygherrer, entreprenører og rådgivere indenfor byggeri, herunder lsynsførende pladsformænd,
konduktører og andre ledende medarbejdere.
Kurset indeholder som ”grundstamme” en gennemgang af udkast l AB 18 sammenholdt med AB
92 suppleret med relevant lovstof og retspraksis fra Voldgi sre en og domstolene.
INDHOLD
-AB 18 sammenholdt med AB 92
-A aleindgåelse og kontrakter
-Nyhederne i AB 18
-Sikkerhedss llelse – entreprenørgaran og bygherregaran
-Forsikring og risiko ved byggeri
-Bygherres ændringsret - ekstraarbejder
-Betalingsregler – standsningsre en og renter
-Forsinkelse/ dsfris orlængelse
-Mangler/ansvar/a jælpningsret/forældelseslov
-Ophævelse af kontrakter
-Tvistløsning, herunder den nye konﬂiktløsningstrappe i AB 18
-Voldgi sre en
-Syn og skøn og Beslutning vedr. s llet sikkerhed
AB 18 forventes vedtaget i endelig udgave l maj 2018, hvore er det må forventes, at
udbudsmaterialer og kontrakter indenfor byggeriet fra og med 2019 begynder at henvise l AB 18 i
stedet for den velkendte AB 92.
UNDERVISERE
Advokat (H) Per Setholm-Johansen, Hasløv Stæhr Advokater
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TILMELDING
Senest to uger før a oldelse.
Send lmelding l dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.
Brug gerne lmeldingsblanke en.
PRIS
2.400,- ekskl. moms for DSI medlemmer
3.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer
KONTAKT
Dansk Ståins tut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
T: 66 13 08 88
E: dsi@steelinfo.dk
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