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ENTREPRENØRENS VEDERLAGSKRAV
OG ANDRE KRAV SOM FØLGE AF FOR-

HOLD PÅ BYGHERRENS SIDE

med særligt henblik på

KONTRAKTSÆNDRINGER, UFORUDSETE
FORHOLD,

FORSINKELSE OG FORCERING

Af professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen, Danmark

1. Indledning
I forhold til mange andre emner er dette emne karakteriseret for det første

ved, at der - bortset fra aftalerettens almindelige ugyldighedsregler - hers-
ker stort set fuldstændig aftalefrihed.

For det andet er entrepriseretten - i modsætning til visse andre kontrakts-
forhold, f.eks. garantiretten - karakteriseret ved en omfattende kontraktsre-
gulering på den måde, at den enkelte aftale gennem udførlige kontrakts-
klausuler søger at tage stilling til alle eller i hvert fald de fleste, jævnlig
forekommende konflikttyper. Derfor er behovet for deklaratoriske eller
udfyldende regler - "baggrundsretten" eller "tilbagefaldsregler" - begrænset.

Endvidere sker kontraktsreguleringen i vidt omfang ved brug af en
overordnet rammeaftale i form af et såkaldt "agreed document" - i det
følgende benævnt som standarddokumentet. For Norges vedkommende er
det NS 3430, for Sveriges og Danmarks vedkommende AB 92.

Endelig skal det nævnes, at standarddokumenternes regler og termino-
logi i et vist omfang ikke er i overensstemmelse med - og undertiden ikke
kan forenes med - almindelige, kontraktsretlige grundsætninger.

Med et emne som det foreliggende lader det sig derfor meget dårligt gøre
at udforme et diskussionsoplæg, hvor vægten enten ligger på nogle teser,
som udtrykker forfatterens personlige syn på emnet, eller som indeholder
en kritik af den bestående tilstand, eller som opstiller reformforslag.

En diskussion af emnet uden forudgående redegørelse for, hvad der ty-
pisk er aftalt - nemlig de nævnte standarddokumenter - ville være uden



678 Halfdan Krag Jespersen

mening. I så fald ville det blive enten en diskussion af juridiske problemer
ud fra forskellige forudsætninger, nemlig ud fra det forskellige indhold af
standarddokumenternes klausuler. Eller også ville det blive en diskussion
på baggrund af de deklaratoriske regler (baggrundsretten), som i vidt om-
fang ikke kendes, og som sjældent finder anvendelse.

Derfor har dette oplæg valgt at gengive de relevante regler i de nævnte
standarddokumenter. For overskuelighedens skyld er gennemgangen be-
grænset til norsk, svensk og dansk ret.

Der er således ikke foretaget en beskrivelse af retsstillingen i tilfælde,
hvor de pågældende standarddokumenter enten ikke er vedtaget, eller hvor
der er vedtaget særlige - eventuelt yderligere - klausuler om det pågælden-
de spørgsmål.

Diskussionen vil derfor i vidt omfang passende kunne koncentrere sig
om, hvilke særlige kontraktsklausuler disse standarddokumenter -for så
vidt angår de problemområder, der er behandlet i dette indlæg - bør korri-
geres og/eller suppleres med (altså fravigelser fra og tilføjelser til standard-
dokumenterne). Drøftelsen kan eventuelt have særligt henblik på spørgs-
målet ova forcering, jfr. nedenfor i afsnit 6.

Et emne, som tilsyneladende kunne være egnet til drøftelse, er de nær-
mere regler om tabs- eller erstatningsberegningen. Dette emne ville imid-
lertid primært forudsætte en gennemgang af de almindelige regler om er-
statningsberegningen i kontraktsforhold. Dette emne er i forvejen så uaf-
klaret, og de rent faktiske forhold så forskelligartede, at drøftelsen heraf
ville sprænge de tids- og pladsmæssige rammer i dette forum. Som det end-
videre vil ses af den følgende fremstilling, er problemerne vedrørende tabs-
og erstatningsberegningen til en vis grad afhængige af, hvilke beføjelser de
enkelte standarddokumenter tillægger entreprenøren i de forskellige type-
tilfælde. Endelig er spørgsmålet om erstatningsberegningen i praksis i vidt
omfang af bevismæssig karakter.

2. Efterfølgende krav

Entreprenørens krav mod bygherren i løbet af eller efter afslutningen af
byggesagen kan være såvel krav, der umiddelbart udspringer af entreprise-
kontrakten mellem bygherren og entreprenøren, som krav, der opstår i tillæg
til denne.

Entreprenørens krav på bygherrens betaling af det aftalte vederlag -byg-
herrens hovedforpligtelse - og andre krav, der har sammenhæng hermed,
især bygherrens sikkerhedsstillelse over for entreprenøren, behandles ikke i
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det følgende. Disse krav har normalt deres udspring i den oprindelige kont-
rakt.

Efterfølgende krav kan være ændringer i eller tillæg til entreprise-
kontrakten som følge af påbud fra bygherren, hvilket medfører, at entre-
prenørens oprindelige krav ændrer sig, således at han får krav på et større
eller mindre vederlag. Dette spørgsmål behandles i afsnit 3.

Krav på yderligere vederlag fra entreprenørens side kan endvidere opstå
i tilfælde, hvor der efter indgåelsen af entrepriseaftalen opstår uforudsete
vanskeligheder som følge af urigtige eller ufuldstændige oplysninger fra
bygherrens side eller (andre) uforudsete forhold. I det omfang bygherren
bærer risikoen for disse uforudsete vanskeligheder, anses entreprenørens
krav på vederlag for overvindelsen af disse vanskeligheder for et efter-
følgende krav. Spørgsmålet behandles i afsnit 4.

Efterfølgende krav kan endvidere skyldes bygherrens misligholdelse af
sine biforpligtelser. Det altoverskyggende praktiske eksempel herpå er de
tilfælde afforsinkelse, som bygherren hæfter for. Dette spørgsmål behand-
les i afsnit 5.

I afsnit 6 behandles forskellige spørgsmål i tilknytning til forcering uden
hensyn til, om den forsinkelse, der søges afværget eller begrænset, skyldes
forhold på bygherrens eller entreprenørens side.

Endelig kan entreprenørens efterfølgende krav skyldes, at bygherren ifal-
der erstatningsansvar over for entreprenøren som følge af skade på entre-
prenørens arbejde, materiel og materialer. Da problemet ikke er særlig prak-
tisk, da reglerne herom stort set svarer til de almindelige regler om skade-
serstatning, og da problemet er uden sammenhæng med de øvrige behand-
lede problemer, vil det ikke blive nærmere omtalt i det følgende.

Aftalte fremgangsmåder, herunder overholdelse af frister, skrift-
lighedskrav og lignende, vil ikke blive behandlet i det følgende.

3. Efterfølgende krav som følge af bygherrens påbud om ændring
af entreprenørydelsen

Vanskelighederne ved at overskue det præcise indhold af entreprenørens
ydelse i forbindelse med kontraktsindgåelsen medfører, at der i nordisk
entrepriseret indrømmes bygherren en ret til ensidigt at foretage kont-
raktsændringer. Der kan for det første være tale om udelukkende merarbej-
der (synonymt hermed anvendes i det følgende også betegnelserne tillægs-
og ekstraarbejder). For det andet kan der være tale om udelukkende mind-
rearbejder. For det tredje kan der være tale om (øvrige) ændringsarbejder,
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der tillige kan indebære såvel mer- og mindrearbejder. (Som eksempel på et
blandet ændrings- og mindrearbejde kan nævnes, at der i stedet for det af-
talte parkeringsanlæg til ca. 30 biler skal bygges 6 garager). Under ét bete-
gnes i det følgende alle 3 former som ændringsarbejder, medmindre andet
siges eller fremgår af omstændighederne. Bygherrens ret til at kræve så-
danne ændringer og entreprenørens ret til at foretage disse undersøges i
afsnit 3.1.

I afsnit 3.2. undersøges, hvilken indflydelse de pågældende ændringer
har på entreprenørens krav på vederlag.

Det bemærkes, at bygherrens adgang til at pålægge entreprenøren at ud-
føre ekstraarbejder eller til at indgå aftale med entreprenøren om ekstraar-
bejder, begrænses af EU-retten, idet direktiv 93/37 af 14. juni 1993 (om
samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige
bygge- og anlægskontrakter) art. 7 stk. 2 litra d begrænser offentlige byg-
herrers adgang til at aftale supplerende arbejder uden at følge reglerne om
udbud med offentliggørelse. Grænsen for, i hvilke tilfælde supplerende ar-
bejder kan gennemføres uden udbud, er 50% af værdien i den oprindelige
kontrakt. Ved beskrivelsen af ændringsreglerne nedenfor forudsættes de
EU-retlige regler overholdt.

3.1. Bygherrens ret til at kræve ændring af entreprenørydelsen og
entreprenørens ret til at udføre ændringsarbejder

3.1.1. Norsk ret

NS 3430 pkt. 28.1 fastlægger grænserne for, i hvilke tilfælde bygherren kan
forlange ændringer i entreprenørens ydelse. Dette kan ske, når ændringerne
har sammenhæng med entreprisen i øvrigt og ikke er af en væsentlig anden
art.

Entreprenøren er dog ikke forpligtet til at udføre ekstraarbejder, som netto
overstiger mere end 15 % af den oprindelige kontraktssum, jfr. pkt. 28.1,
stk. 2, 1. punktum. Jfr. i øvrigt nærmere om 15%-grænsen nedenfor i afsnit
3.2.1.3. At den anførte grænse er en nettogrænse, indebærer, at bygherren
har ret til at forlange ændringer inden for denne grænse, når summen af
tillægsarbejder med fradrag af formindskelser i den samlede ydelse holdes
inden for 15 % af den oprindelige kontraktssum.

Merarbejder, som skyldes variationer i aftalte, anslåede mængder - altså
typisk hvor der gælder enhedspriser - anses ikke som tillægsarbejder i sam-
menhæng med den nævnte 15%-grænse, medmindre variationerne i væ-
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sentlig grad overstiger det, som entreprenøren burde have taget i betragt-
ning ved kontraktens indgåelse, jfr. pkt. 28.1, stk. 2, 2. punktum.

Entreprenørens pligt til at udføre ændringsarbejdet gælder, selv om par-
terne er uenige om vederlaget eller andre konsekvenser af ændringen, her-
under især sikkerhedsstillelse og tidsfrister. I tilfælde af tvist vil entre-
prenøren dog kunne kræve sikkerhedsstillelse fra bygherren, jfr. pkt. 28.3.5.

Det fremgår ikke direkte af NS 3430, om og i hvilket omfang entre-
prenøren har ret til at udføre ekstraarbejder, som står i sammenhæng med
kontraktens ydelser. For så vidt angår netto-mindrearbejder kan spørgsmå-
let dog siges at være afgjort i pkt. 28.6 om afbestilling, jfr. nedenfor i afsnit
3.2.1.2 og 3.2.1.3. I det omfang entreprenøren får sit fulde tab, incl. tabt
fortjeneste, dækket, og således i økonomisk henseende bliver stillet, som
om han havde udført arbejdet, kan han siges at have ret til at udføre arbej-
det.

For så vidt angår entreprenørens ret til at udføre tillægs arbejder kan der
intet sluttes fra NS 3430, men det antoges under NS 3401 - dog uden støtte
i disse - at entreprenøren havde en sådan ret, og denne retsstilling er ikke
ændret ved NS 3430, jfr. Kolrud m.fl. s. 228 f, smh.m. s. 252.

3.1.2. Svensk ret

Af den indledende begrebsbestemmelse i AB 92 fremgår, at udelukkende
merarbejder ikke er omfattet af begrebet ændring (i modsætning til udeluk-
kende mindrearbejder).

Ifølge AB 92 kap. 2 § 2 stk. 1 er entreprenøren berettiget og forpligtet til
at udføre de ændringer, som bygherren kræver. Dette gælder tillige merar-
bejder, når disse står i umiddelbar sammenhæng med de aftalte arbejder og
er af væsentlig samme natur.

I det omfang ekstraarbejderne i sig selv skulle have været gjort til gen-
stand for offentligt udbud (Lagen om offentlig upphandling SFS 1992:1528),
har entreprenøren ikke en sådan ret, jfr. kap. 2 § 2 stk. 2.

Bortset herfra og som en konsekvens af nævnte stk. 1 har entreprenøren
ret til dækning af sine udgifter tillige med tabt fortjeneste, såfremt bygher-
ren antager en anden til at udføre det arbejde, som entreprenøren har ret til
at udføre, jfr. kap. 6 § 1 stk. 2.

Ifølge kap. 4 § 6 er entreprenøren forpligtet \\\på bygherrens vegne - for
at undgå eller for at begrænse forsinkelse - at træffe de forceringsforan-
staltninger, som entreprenøren kan udføre uden væsentlig ulempe for ham,
jfr. herom nedenfor i afsnit 6.2.
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3.1.3. Dansk ret

Ifølge AB 92 § 14 stk. 1 kan bygherren forlange ændringer i arbejdets art
og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydel-
ser. Bortset fra denne almindelige begrænsning gælder der i de danske AB
92 hverken nogen generel eller specifik grænse som maksimum for, hvad
entreprenøren er forpligtet til at udføre.

Entreprenørens/?//^ til at udføre arbejdet strækker sig så vidt, at såfremt
der mellem parterne er tvist om de økonomiske og andre konsekvenser af
ændringen, må forhandling herom ikke medføre forsinkelse af arbejdets
udførelse, jfr. § 14 stk. 3 sidste punktum. Ifølge betænkning 1993:1246
s. 88 gælder dette ikke blot det oprindeligt aftalte arbejde, men også det
"nye" arbejde, som bygherren forlanger.

Omvendt har entreprenøren ifølge AB 92 § 14 stk. 1 ret til at udføre de
pågældende ændringer. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren påviser
særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.
Det kan f.eks. tænkes, at entreprenøren ikke har den fornødne tekniske er-
faring til at udføre det nye arbejde. Endvidere vil entreprenørens urimelige
økonomiske krav i forbindelse med ændringerne ifølge betænkning
1993:1246 s. 87 kunne begrunde, at bygherren vælger en anden entreprenør.
Antager bygherren en anden entreprenør, uden at dette efter det anførte er
berettiget, har den oprindelige entreprenør krav på den fortjeneste, som han
ville have haft, såfremt han havde udført arbejdet.

3.2. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændringer
i det aftalte arbejde

3.2.1. Norsk ret

3.2.1.1. Hvor enhedspriser er anvendelige

Ved mer- og mindrearbejder, hvorom der er fastsat enhedspriser, lægges
disse priser som udgangspunkt til grund ved regulering af vederlaget, jfr.
NS 3430 pkt. 28.4.1. Enhedspriserne skal dog ikke ubetinget lægges til
grund, idet omfanget og antallet af ændringer, tidspunktet for ændringerne
og lignende kan forrykke forudsætningerne for at anvende enhedspriser ved
reguleringen, jfr. pkt. 28.4.2.

Ovennævnte regler gælder også de tilfælde, hvor ændringen gælder ar-
bejde, som i alt væsentligt er ensartet med arbejder, hvorom der er fastsat
enhedspriser, jfr. pkt. 28.4, stk.l.
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Om det tilfælde, hvor entreprenørens samlede vederlag reduceres med
mere end 15% af kontraktssummen, se nedenfor i afsnit 3.2.1.3.

3.2.1.2. Hvor enhedspriser ikke er anvendelige

Ved merarbejder udgør entreprenørens krav merudgifterne ved forøgelsen
af arbejdsomfanget med tillæg af fortjeneste, jfr. pkt. 28.5, stk. 1, 2. punk-
tum. Såfremt parterne ikke bliver enige om prisen på merarbejdet, skal ar-
bejdet udføres som regningsarbejde, jfr. pkt. 28.5, stk. 2.

Ved mindrearbejder skal der i kontraktssummen ske fradrag for de be-
sparelser, der skyldes reduktion i arbejdets omfang, jfr. pkt. 28.5, stk. 1, 2.
punktum, sidste led. Af sammenhængen med reglen om merarbejder i sam-
me punktum synes det klart at fremgå, at entreprenøren har ret til sin tabte
fortjeneste. Dette resultat harmonerer imidlertid meget dårligt med en tilsy-
neladende oplagt modsætningsslutning fra reglen i pkt. 28.6. Ifølge denne
bestemmelse skal mindrearbejde nemlig kun behandles som delvis afbe-
stilling, hvis entreprenørens samlede vederlag - efter fradrag og tillæg (alt-
så netto) - reduceres med mere end 15% af kontraktssummen. Ifølge pkt.
29.2 har entreprenøren ved afbestilling krav på erstatning for det økono-
miske tab, han lider som følge af afbestillingen, jfr. nedenfor i afsnit 3.2.1.3.

Det er derfor stærkt sandsynligt, at det er rigtigt, når Kolrud m.fl. s. 247
anfører, at udformningen af pkt. 28.5, stk. 1, 2. punktum for så vidt angår
mindrearbejder er ramt af en "inkurie".

3.2.1.3. Fællesregler vedrørende slutopgøret

NS 3430 pkt. 28.6 giver regler, der gælder som selvstændige regler ved
siden af de foran omtalte regler - altså uanset om regulering sker efter en-
hedspriser eller ej.

Såfremt resultatet af opgør efter reglerne i pkt. 28.4 og 28.5 medfører, at
entreprenørens samlede vederlag efter fradrag og tillæg - altså netto - re-
duceres med mere end 15% af kontraktssummen, skal reduktionen ifølge
pkt. 28.6, stk. 1 behandles som delvis afbestilling. Konsekvensen heraf er
ifølge pkt. 29.2, at entreprenøren har krav på erstatning for det økonomiske
tab, som han lider ved reduktionen, altså også den tabte fortjeneste.

Pkt. 28.6, stk. 2 har givet en særregel om entreprenørens ret til hos byg-
herren at kræve refusion af afbestillingserstatning, som han har måttet be-
tale til sine underentreprenører og leverandører. Under forudsætning af, at
denne udgiftspost er reel, har entreprenøren ret til at få erstattet dette tab
hos bygherren uden hensyn til, om reduktionen er sket efter reglerne om
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enhedspriser, og uanset om reduktionen er mindre end den foran omtalte
15%-grænse.

3.2.2. Svensk ret

3.2.2.1. Hvor enhedspriser er anvendelige

Regler herom er givet i AB 92 kap. 6 § 4. Ifølge denne bestemmelse skal
værdien af ændrings- eller tillægsarbejde først og fremmest beregnes ifølge
aftalt å-prisliste, prissat mængdefortegnelse, prissat mængdebeskrivelse eller
anden aftalt debiteringsnorm, jfr. § 4 stk. 1. Ifølge stk. 4 gælder dette dog
ikke ændrings- eller tillægsarbejder, som sker under andre forudsætninger
end dem, som ligger til grund for á-prisen, såfremt udgifterne ved arbejdet
påvirkes heraf.

Udgangspunktet er, at å-prisen gælder - og kun gælder - inden for +1+
25% af de enkelte poster. Ændringer efter enhedsprisen kan dog altid finde
sted indtil en grænse, der svarer til 0,5% af kontraktssummen, jfr. § 4 stk. 2.
Den sidstnævnte grænse går således forud for den førstnævnte (anderledes
for så vidt angår de to grænser, der gælder i de danske AB 92 § 14 stk. 3, jfr.
nedenfor i afsnit 3.2.3.1).

Ved mængdeforøgelse gælder der dog det særlige, at enhedspriser an-
vendes også ud over den anførte grænse, nemlig indtil en af parterne hos
medkontrahenten har anmeldt, at å-prisen ikke længere skal lægges til grund
ved beregningen, jfr. § 4 stk. 3.

3.2.2.2. Hvor enhedspriser ikke er anvendelige

Kap. 6 § 5 giver regler for det tilfælde, hvor parterne ikke indgår særlig
aftale herom.

Ifølge § 5 nr. 1 skal værdien af merarbejde beregnes efter reglerne for
regningsarbejde ("självkostnadsprincipen"). Herom er der givet nærmere
regler i § 7.

I regningsarbejde indgår følgende poster, nemlig dels følgende udgifter
til 1) materialer og varer, 2) arbejdsledelse, 3) arbejdsløn, 4) hjælpemidler,
5) underentreprenører, 6) forsikringer til afdækning af entreprenørens risi-
ko, lovmæssige afgifter og afgifter til erhvervsorganisationer og 7) øvrige
omkostninger. Hertil kommer entreprenørens honorar, heri indbefattet ud-
gifter til renter og administration, beregnet som en i kontrakten angiven
procent af posterne l)-7) nævnt foran samt på tilsvarende måde beregnet
honorar til entreprenøren af diverse bygherreydelser (arbejde, hjælpemid-
ler, materialer og varer).
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Endelig er der i kap. 6 § 8 givet forskellige regler vedrørende beregning-
en af entreprenørens tilgodehavende ifølge § 7.

Ved mindrearbejder fastsættes værdien af det afgående arbejde til det
beløb, hvormed det pågældende arbejde indgår i eller beregnes til at indgå
i kontraktssummen.

3.2.2.3. Slutafregningen

For det tilfælde, at værdien af mindrearbejde overstiger værdien af mer-
arbejde, skal ved slutafregningen forskellen (saldofradraget) formindskes
med 10%, hvorefter dette beløb skal godskrives entreprenøren, jfr. kap. 6
§9 stk. 1.

Såfremt det nævnte saldofradrag overstiger 20% af kontraktssummen,
skal entreprenøren derudover have en rimelig erstatning for tabt fortjeneste
af den del, der ligger over de nævnte 20%, jfr. § 9 stk. 2.

3.2.3. Dansk ret

3.2.3.1. Hvor enhedspriser er anvendelige

Ifølge AB 92 § 14 stk. 3 skal den aftalte entreprisesum ved mer- og mindre-
arbejder reguleres i overensstemmelse med de aftalte enhedspriser, med-
mindre der konkret træffes anden aftale.

Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske inden for +/-- 15% af
entreprisesummen og inden for +/- 100% af den enkelte post i tilbudslis-
ten. Her gælder således en dobbelt grænse, idet regulering efter enhedspri-
ser ophører, når reguleringen "rammer" blot én af de nævnte grænser. Hvil-
ken grænse, der rammes først, afhænger naturligvis af forholdet mellem på
den ene side den anslåede mængde og dermed prisen for den ydelse, hvo-
rom der gælder enhedspris, og på den anden side den samlede entreprisesum.
Er således den samlede entreprisesum på 10 mio.kr., og er der anslået 500
m2 flisearbejde å 600 kr., altså 300.000 kr., far 15%-grænsen ingen betyd-
ning, idet 100%-grænsen rammes først. Ved formindskelse af arbejdet har
100%-grænsen naturligvis ingen betydning.

Ved grænseoverskridelse skal regulering inden for grænsen ske efter en-
hedspriser, medens den del, der ligger ud over grænsen, afgøres af den al-
mindelige regel i § 14 stk. 4, jfr. nedenfor i afsnit 3.2.3.2. For mindrearbej-
ders vedkommende er dette udtrykkeligt udtalt i § 14 stk. 5,2. punktum.

Ved anvendelse af grænsen: 15% af entreprisesummen tager AB 92 § 14
stk. 3 ikke udtrykkelig stilling til, om der mellem forskellige ydelser, hvo-
rom der gælder enhedspriser, kan ske "modregning". Hvis dette var tilfæl-
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det, ville kun nettoændringer have betydning. - Det kan imidlertid ikke
antages, at en part kan kræve en sådan modregning foretaget, idet begge de
nævnte grænser fremgår af AB 92 § 14 stk. 3, 2. punktum, og for så vidt
angår 100%-grænsen siges det udtrykkeligt, at det drejer sig om "de enkelte
poster i tilbudslisten". Såfremt en anden regel skulle have været gældende
vedrørende 15%-grænsen i forhold til entreprisesummen, ville det have været
naturligt at udtale dette.

Endelig skal bemærkes, at den entreprisesum, der lægges til grund ved
beregningen i forhold til 15%-grænsen, er den entreprisesum, der oprinde-
ligt blev indgået aftale om - dvs. uden regulering for eventuelle efterføl-
gende mer- og mindrearbejder, jfr. betænkning 1993:1246 s. 88.

3.2.3.2. Hvor enhedspriser ikke er anvendelige

Såfremt parterne ikke kan blive enige om ændringer i entreprenørens ved-
erlag ved ændrings- og tillægsarbejder, skal vederlaget beregnes efter reg-
lerne om regningsarbejde, medmindre parterne i entrepriseaftalen har fast-
sat særlige regler herom.

Ved mindrearbejder fremgår det klart - omend indirekte - af § 14 stk. 5,
1. punktum, at entreprenøren skal have sin tabte fortjeneste dækket. Ifølge
denne bestemmelse skal entreprenøren - underforstået: kun - godskrive
bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet.

4. Urigtige og ufuldstændige oplysninger og (andre) uforudsete
forhold

4.1. Norsk ret

Entreprenøren har ret til dækning af de merudgifter, der er en følge af ufo-
rudsete forhold, som må henføres til bygherrens forhold, jfr. NS 3430
pkt. 21.1, stk. 1,2. led. Der sigtes her først og fremmest til forhold, som må
henregnes til bygherrens risikosfære, jfr. Kolrud m.fl. s. 182 f.

I de tilfælde, hvor den pågældende hindring eller lignende kan afhjælpes
gennem en ændring af projektet, må det være reglerne i NS 3430 pkt. 28 om
ændringer, der finder anvendelse, jfr. foran i afsnit 3.1.1 og 3.2.1.

I overensstemmelse med den almindelige regel om skadelidtes pligt til at
begrænse sit tab udtaler pkt. 21.1, stk. 2, at entreprenøren kun har krav på
vederlag, i det omfang han ikke kan begrænse eller forebygge udgifterne
med rimelige midler.
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Den nævnte bestemmelse i pkt. 21.1 omhandler i øvrigt entreprenørens
krav på dækning af merudgifter i forsinkelsestilfælde, jfr. herom nedenfor i
afsnit 5.1.

4.2. Svensk ret

AB 92 kap 2 § 3 sidestiller udtrykkeligt en række urigtige og ufuldstændige
oplysninger fra bygherrens side og entreprenørens bristede forudsætninger,
som bygherren bærer risikoen for, med ændrings- og tillægsarbejder, jfr.
foran i afsnit 3.2.2.

Det drejer sig for det første ifølge kap. 1 § 6 om oplysninger, undersøgel-
sesrapporter og indholdet af dokumenter samt afsætning til bygning og an-
læg. For det andet angår det ifølge kap. 1 § 8 entreprenørens forudsætning-
er om arbejdsområdet, incl. grundforholdene, og andre lignende, ikke uvæ-
sentlige forhold, som er af en art, som entreprenøren ikke kan skaffe sig
kundskab om ved besøg på pladsen. Endelig nævnes ifølge kap. 1 § 9 mang-
elfulde oplysninger af den slags, som er nævnt i § 8, og som ligger uden for,
hvad der kunne forudsættes ved en fagmæssig bedømmelse.

Når de nævnte forhold kan henføres til bygherren eller (i øvrigt) er om-
fattet af bygherrens risiko, er det kun naturligt, at de foranstaltninger, som
entreprenøren må træffe til at imødegå forholdene, skal betragtes som ænd-
rings- og tillægsarbejder. Når nemlig bygherren vilkårligt - og derfor i og
for sig forsætligt - efter den almindelige regel i kap. 2 § 2 stk. 1 kan pålæg-
ge entreprenøren at udføre ændrings- og tillægsarbejder, må det samme
naturligvis gælde, når urigtige eller ufuldstændige oplysninger skyldes byg-
herrens uagtsomme (culpøse) forhold. Det samme gælder, når der opstår
uforudsete forhold, som bygherren bærer risikoen for, men som ikke skyl-
des uagtsomt forhold fra hans side.

4.3. Dansk ret

Ifølge AB 92 § 15 stk. 4 skal udbudsmaterialet indeholde oplysninger om
foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, foru-
rening eller andre hindringer. Af sammenhængen mellem på den ene side
dette stk. 4 og på den anden side stk. 5 fremgår, at bygherren skal foretage
"sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyn til
grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse". Såfremt udbuds-
materialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder
- altså i overensstemmelse med reglerne i § 14, jfr. foran i afsnit 3.2.3.
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Selv om bygherren har givet fyldestgørende oplysninger i udbudsmateria-
let og foretaget de omtalte, fornødne forundersøgelser, vil der kunne opstå
forhold, som bygherren bærer risikoen for. Også i sådanne tilfælde må det
antages, at entreprenørens merudgifter i så henseende skal betales i overens-
stemmelse med reglen i § 14 om ekstraarbejder.

Imidlertid giver § 15 stk. 5 en gunstig "afbestillingsmulighed" for byg-
herren, såfremt der under de nævnte omstændigheder desuagtet viser sig
uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der enten
hindrer arbejdets videreførelse, eller gør denne urimelig byrdefuld for byg-
herren. I så fald kan bygherren afbestille entreprisen mod godtgørelse til
entreprenøren.

"Godtgørelse" betegner i de danske AB 92 dækning alene for det direkte
tab, men derimod ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuld-
føre arbejdet. Jfr. om den tilsvarende terminologi nedenfor i afsnit 5.3 om
entreprenørens krav ved forsinkelse fra bygherrens side, jfr. AB 92 § 27
stk. 2.

Under forhandlingerne om AB 92 blev det gentagne gange fra entre-
prenørside nævnt, at bestemmelsen i § 14 om bygherrens ret til at kræve
ændringer i arbejdets art og omfang ikke kunne anvendes til at korrigere
fejl i bygherrens projekt (tegninger, beskrivelser etc.). En sådan regel frem-
går ikke af AB 92 og heller ikke af betænkning 1993:1246. Der er næppe
heller nogen tvivl om, at en sådan regel ikke bør gælde. Når nemlig bygher-
ren i medfør af § 14 helt diskretionært - og dermed forsætligt - har ret til at
foretage ændringer i arbejdet og dermed i projektet, må han så meget mere
have denne ret, når ændringen alene er begrundet i uagtsomt forhold fra
hans side eller fra dem, der på hans vegne har udarbejdet projektet. I sam-
me retning taler tilstedeværelsen af den foran omtalte AB 92 § 15 stk. 4,
hvorefter ufuldstændige eller urigtige oplysninger i udbudsmaterialet af
forskellig karakter udelukkende giver entreprenøren ret til at kræve foran-
staltningerne herimod og ulemperne herved betalt som ekstraarbejder. Denne
opfattelse synes også lagt til grund i Mogens Hansen m.fl. s. 49 nederst.

5. Forsinkelse fra bygherrens side

5.1. Norsk ret

5.1.1. Hvor bygherren ikke har ret til fristforlængelse

NS 3430 pkt. 21.1, stk. 1 hjemler entreprenøren krav på de merudgifter,
som skyldes selve forsinkelsen. Bestemmelsen henviser til de tilfælde, der
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er nævnt i pkt. 17.1, litra a og b. Litra a angår ændringer, som bygherren har
krævet. Litra b omhandler forsinkelse, der skyldes forskellige fejl ved eller
forsinket levering aftegninger, beskrivelser, materialer m.v., som bygher-
ren enten skal levere selv eller gennem andre (arkitekt, rådgivende inge-
niør, leverandør, sideentreprenør m.v.), eller andre omstændigheder, som
må henføres til bygherrens forhold.

For så vidt angår ændringer fra bygherrens side som nævnt i litra a, sigter
bestemmelsen som nævnt til de merudgifter, som selve forsinkelsen påfører
entreprenøren. Disse merudgifter er således ikke indbefattet under entre-
prenørens krav som følge af selve ændringen. Sådanne krav - og kun så-
danne - er omhandlet af pkt. 28.4-6, jfr. herom foran i afsnit 3.2.1.

Ifølge den udtrykkelige bestemmelse i pkt. 21.1, stk. 2 påhviler der her -
som i øvrigt - entreprenøren en almindelig tabsbegrænsningspligt.

5.1.2. Hvor bygherren har ret til fristforlængelse

Hvor bygherren har ret til og har påberåbt sig fristforlængelse i medfør af
pkt. 17.7, jfr. pkt. 17.2.1-3, har entreprenøren ikke ubetinget krav på dæk-
ning af de merudgifter, som forsinkelsen har forårsaget. Ifølge pkt. 21.1,
stk. 3 har entreprenøren kun krav på dækning af udgifter, som han har af-
holdt med henblik på at sikre kontraktsarbejdet, eller udgifter, som er en
direkte følge af, at bygherren har krævet, at entreprenøren skal holde udstyr
og personel i beredskab.

5.2. Svensk ret

5.2.1. Forsinkelsesansvarets indtræden

Ifølge kap. 5 § 3 stk. 1 er entreprenøren berettiget til "ersättning" for udgif-
ter, han er påført ved fejl eller forsømmelse, dels fra bygherren selv, dels fra
andre, som bygherren har entreret med vedrørende det pågældende arbejde
(fagentreprenører, leverandører, tekniske rådgivere etc.). Bestemmelsen
henviser til tilfældene 1 og 2 i kap. 4 § 3 om entreprenørens ret til tidsfrist-
forlængelse.

For så vidt angår forsinkelse, som kan henføres til de øvrige omstændig-
heder i kap. 4 § 3 (nr. 3-6), hvor entreprenøren tillige har ret til tidsfristfor-
længelse, har entreprenøren ifølge kap. 5 § 3 stk. 2 intet krav på erstatning
hos bygherren. Dette forhold kan også formuleres således, at i de netop
nævnte tilfælde (3-6), har bygherren en ubetinget ret til tidsfristforlæng-
else.
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5.2.2. Forsinkelsesanvarets størrelse

Ifølge kap. 5 § 3 stk. 1 har entreprenøren udelukkende krav på erstatning
for de direkte udgifter, som forsinkelsen har forvoldt ham, jfr. herved Lin-
dahl m.fl. s. 135. Entreprenøren kan derfor ikke fa erstattet bl.a. den fortje-
neste, han måtte være gået glip af ved at være afskåret fra at udføre andre
arbejder i forsinkelsesperioden. (Sådan erstatning kan / visse tilfælde gives
efter de danske AB 92 § 27 stk. 1, jfr. nedenfor i afsnit 5.3.3.).

5.3. Dansk ret

5.3.1. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

Ifølge AB 92 § 26 har bygherren ret til tidsfristforlængelse i de samme
tilfælde som entreprenøren, bortset fra det tilfælde, som skyldes bygher-
rens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse (§ 24 stk. 1 nr. 2). Byg-
herren har således bl.a. ret til tidsfristforlængelse, når han kræver udførelse
af ekstraarbejder, samt når arbejdet rammes af offentlige påbud eller for-
bud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold (§ 24 stk. 1 nr. I og 5).

Som det vil ses straks nedenfor i næste afsnit, medfører bygherrens ret til
tidsfristforlængelse i bl.a. de sidstnævnte tilfælde imidlertid ikke, at han
undgår at godtgøre entreprenøren positive merudgifter.

5.3.2. Entreprenørens ret til godtgørelse

Som omtalt foran i afsnit 4.3 i.f. betyder godtgørelse i de danske AB dæk-
ning for de positive udgifter, men ikke for tabt fortjeneste. I forbindelse
med bygherrens hæftelse ved forsinkelse er godtgørelse i AB 92 § 27 stk. 2,
2. punktum formuleret som "det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entre-
prenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i
forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab."

Ifølge § 27 stk. 2, 1. punktum har entreprenøren ret til sådan godtgørelse
i to tilfælde: 1) Når forsinkelsen enten skyldes ændringer i arbejdet, som
bygherren har krævet, eller offentligepåbud eller forbud, som hverken skyl-
des entreprenørens eller bygherrens forhold, samt 2) når forsinkelsen skyl-
des ikke-ansvarspådragende forhold fra bygherrens side eller fra tredje-
mand (anden entreprenør, rådgivende teknikere etc), som bygherren har
kontraheret med. (Er bygherren eller tredjemand derimod ansvarlig for for-
sinkelsen, har entreprenøren ret til erstatning, jfr. nedenfor i afsnit 5.3.3.
Skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forsinkelse force majeure el-
ler dårligt vejrlig, har entreprenøren overhovedet intet krav på forsinkelses-
godtgørelse hos bygherren).
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5.3.3. Entreprenørens ret til erstatning

Ret til erstatning for det fulde, lidte tab har entreprenøren i medfør af AB
92 § 27 stk. 1 ved fejl eller forsømmelse fra bygherrens side, eller såfremt
der foreligger ansvarspådragende forsinkelse hos anden entreprenør eller
anden aftalepart (eksempelvis rådgivende teknikere), som bygherren har
kontraheret med.

5.3.4. Entreprenøren har intet krav

Det fremgår klart modsætningsvis af de nævnte bestemmelser i AB 92 § 27
stk. 1 og 2 -jfr. de foregående afsnit - at såfremt forsinkelsens årsag kan
henføres til force majeure eller dårligt vejrlig, har entreprenøren hverken
ret til erstatning eller til godtgørelse. Denne regel er ex tuto udtrykt i § 27
stk. 3.

6. Spørgsmål om forcering

Som det er fremgået foran i afsnit 3, har bygherren i alle tilfælde - under
visse betingelser - ret til med hensyn til entreprisekontraktens genstand,
nemlig selve arbejdet, at kræve andet og eventuelt mere af entreprenøren,
end hvad der fremgår af entreprisekontrakten.

Anderledes forholder det sig med hensyn til bygherrens adgang til at
ændre den gældende tidsplan.

Det kan således ubetinget fastslås, at bygherren - bortset fra særlige for-
behold herom - under ingen omstændigheder kan kræve, at entreprenøren
fuldfører arbejdet før den aftalte tid.

Helt så absolut er svaret ikke, når det drejer sig om bestræbelser på at
undgå eller forkorte forsinkelse med arbejdets udførelse.

I sidstnævnte henseende kan det tænkes, at spørgsmålet skal behandles
forskelligt alt efter, om der foreligger ansvarspådragende forsinkelse fra
entreprenørens side (altså hvor entreprenøren ikke har ret til tidsfristfor-
længelse), om der foreligger ansvarspådragende forsinkelse fra bygher-
rens side, eller om der foreligger forhold, hvor såvel entreprenøren som
bygherren har krav på tidsfristforlængelse, jfr. foran i afsnit 5.

I det omfang man antager, at bygherren kan kræve særlige forcerings-
foranstaltninger af entreprenøren - eller der foreligger aftale om forcering,
uden at vederlaget herfor er aftalt - opstår spørgsmålet, hvorledes entre-
prenørens vederlag herfor skal beregnes. Der er næppe tvivl om, at i hvert
fald / nogle tilfælde vil entreprenørens vederlag skulle beregnes efter reg-
lerne om betaling af ændrings- og tillægsarbejder, jfr. foran afsnit 3.2.
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De standarddokumenter, der er omtalt i dette indlæg, er enten tavse eller
meget nødtørftige for så vidt angår alle de ovennævnte spørgsmål.

6.1. Norsk ret

NS 3430 pkt. 17.6 giver en stærkt begrænset regel om entreprenørens ret til
at forcere arbejdet for bygherrens regning. Bestemmelsen angår det tilfæl-
de, at bygherren har afslået entreprenørens berettigede krav på fristforlæng-
else (i henhold til pkt. 17.1 eller 2, som er bygherrens forhold i vid for-
stand). Entreprenøren har denne ret til at forcere, medmindre udgifterne
hertil vil blive uforholdsmæssigt store.

Som anført af Kolrud m.fl. s. 155 berøres entreprenørens ret til fristfor-
længelse og krav på dækning af merudgifter ikke af, at bygherren afslår
kravet. Inden for den givne fristforlængelse kan entreprenøren således an-
svarsfrit fortsætte arbejdet, han kan også vælge at forcere i medfør af pkt.
17.6, og han må endelig kunne forcere i et vist omfang, således at forsinkel-
sen ikke helt undgås, men begrænses.

Bestemmelsen i pkt. 17.6 tager derimod ikke stilling til, om entreprenøren
har pligt til at forcere arbejdet. For så vidt angår det tilfælde, hvor entre-
prenøren har ret til tidsfristforlængelse og - hvilket må være underforstået
- krav mod bygherren som følge af forsinkelsen, drøftes spørgsmålet hos
Kolrud m.fl. s. 156. Det udtales her, at virkningen af, at en "pligt" til at
forcere ikke overholdes, måtte være, at entreprenøren ikke kunne kræve
erstatning for den del af forsinkelsesudgifterne, som overstiger forcerings-
udgifterne. Det anføres imidlertid med rette, at det på forhånd vil være
vanskeligt at anslå størrelsen af de to udgiftsbeløb, og at en sådan pligt da
bliver af mere teoretisk end praktisk interesse. Pligten ville under alle om-
stændigheder kun være til stede, hvor forskellen mellem de to udgiftsbeløb
er meget klar. "Selv da kan spørsmålet være tvilsomt nok", jfr. Kolrud m.fl.
a. st.

6.2. Svensk ret

Ifølge kap. 4 § 6 stk. 1 er entreprenøren med henblik på at undgå eller
begrænse forlængelse af kontraktstiden forpligtet til på bygherrens bekost-
ning at træffe sådanne foranstaltninger, som entreprenøren kan udføre uden
væsentlig ulempe for ham. (Ifølge bestemmelsens stk. 2 skal bygherrens
samtykke dog indhentes, inden entreprenøren på bygherrens bekostning træf-
fer foranstaltninger i så henseende).
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Det kan imidlertid ikke ses af bestemmelsen, hvilken retsvirkning det
skal have, hvis entreprenøren ikke opfylder sin forceringspligt, jfr. neden-
for.

Bestemmelsen i stk. 1 er generel og må derfor omfatte alle tilfælde af
forsinkelse uden hensyn til årsagen og uden hensyn til, om entreprenøren
og/eller bygherren har ret til tidsfristforlængelse, jfr. Lindahl m.fl. s. 119.
Bl.a. af denne grund må det antages, at entreprenørens misligholdelse af
forceringspligten slet ikke er sanktioneret. Når dette resultat er anført som
det rigtige, skyldes det den omstændighed, at AB 92 må antages udtøm-
mende at have gjort op med bygherrens sanktioner, nemlig bod ifølge
kap. 5 § 1 og ophævelse ifølge kap. 8 § 1 nr. 1.

Såfremt parterne ikke kan blive enige om, hvilket vederlag der tilkommer
entreprenøren som følge af de pågældende foranstaltninger, antages det -
formentlig med rette - af Lindahl m.fl. s. 119, at beregningen skal ske i
overensstemmelse med reglerne for ændrings- og tillægsarbejder.

6.3. Dansk ret

6.3.1. Indledning. Almindeligt

Der findes ingen bestemmelser i AB 92, som direkte udtaler sig om entre-
prenørens ret og pligt til at forcere arbejdet. Det er imidlertid et område,
hvor der hyppigt indgås aftaler, fordi begge parter ofte vil have en betydelig
interesse i at undgå forsinkelse - også ganske uden hensyn til, om det er
den ene part eller den anden part eller tredjemand, der er ansvarlig for for-
sinkelsen.

Uden støtte herfor i AB 92 kan der ikke antages i dansk ret at gælde
regler svarende til kap. 4 § 6 i de svenske AB eller pkt. 17.6 i den norske NS
3430. Hørlyck s. 272 er dog inde på, at i de tilfælde, hvor bygherren er
forsinkelsesansvarlig over for entreprenøren, er denne forpligtet til at for-
cere arbejdet, såfremt dette kan ske for en lavere merudgift end det krav,
som forsinkelsen berettiger ham til. Virkningen af, at entreprenøren ikke
forcerer, skal ifølge Hørlyck da være, at entreprenørens ret til erstatning
eller godtgørelse begrænses til, hvad han kunne have krævet, såfremt han
havde forceret. Det må herved naturligvis forudsættes, at udførelsen af en-
treprenørens forceringsforanstaltninger sker på bygherrens bekostning.

Af de grunde, der er anført foran, og under henvisning til, hvad der som
anført foran i afsnit 6.1 siges af Kolrud m.fl. s. 156, vil den regel, som
Hørlyck anbefaler, næppe vinde gehør.
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Den eneste almindelige regel, man synes at kunne opstille for dansk rets
vedkommende, er, at såfremt parterne har aftalt, at entreprenøren skal ud-
føre forceringsforanstaltninger, uden at vederlaget herfor er aftalt mellem
parterne, må reglerne om ændringsarbejder i AB 92 § 14 finde anvendelse
i det omfang, denne bestemmelse overhovedet er anvendelig ved bereg-
ningen af vederlaget for de pågældende foranstaltninger.

6.3.2. Uden for forsinkelsestilfælde og hvor entreprenøren har ret til tids-
fris tf or længels e

Som nævnt indledningsvis her i afsnit 6 er der ingen af standard-
dokumenterne, der hjemler bygherren ret til ensidigt at ændre den aftalte
tidsplan. For dansk rets vedkommende er det klart, at en sådan ret ikke
følger af AB 92 § 14, idet denne bestemmelse i stk. 1 er begrænset til byg-
herrens ret til ændringer i arbejdets art og omfang. Det er derfor ikke kor-
rekt, når det hos Mogens Hansen rn.fl. s. 51 og s. 100 siges, at spørgsmålet
om forcering må behandles som en ændring i entreprisen. Det er imidlertid
muligt, at der her er tænkt på den situation, der er nævnt foran i afsnit 6.3.1,
nemlig hvor der er indgået aftale om forcering, men uden at der er truffet
nærmere aftale om entreprenørens krav på vederlag herfor. I denne forbin-
delse kan henvises til en voldgiftskendelse offentliggjort i KFE 1977.29,
hvor det var aftalt, at forcering skulle finde sted; på dette grundlag fik en-
treprenøren medhold i, at der i så fald skulle ydes vederlag herfor.

Ifølge AB 92 § 24 stk. 2 skal entreprenøren - i de tilfælde, hvor han har
krav på tidsfristforlængelse - "dog søge forsinkelsen undgået eller begræn-
set ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves". Bestem-
melsen er i overensstemmelse med den almindelige kontraktsretlige grund-
sætning om, at en part har pligt til i et vist omfang at tage rimeligt hensyn
også til medkontrahentens interesser; herudover pålægger bestemmelsen
ikke entreprenøren en særlig pligt. Der kan derfor ikke i bestemmelsen ind-
lægges nogen pligt for entreprenøren til vederlagsfrit at gennemføre en for-
cering, som bygherren kræver, jfr. således Hørlyck s. 240 og Vågner s. 120.

AB 92 § 15 stk. 2 udtaler følgende: "Finder entreprenøren, at arbejdet ikke
kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren
snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger."

Heller ikke denne bestemmelse hjemler bygherren ret til at kræve force-
ring, idet de omtalte "anvisninger" alene relaterer sig til udførelsesmåden
og lignende. I denne henseende vil bestemmelsen i § 14 om bygherrens ret
til at kræve ændringer i arbejdet være anvendelig, jfr. Mogens Hansen m.fl.
s. 61.
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6.3.3. Hvor entreprenøren er forsinkelsesansvarlig

Ud fra en almindelig kontraktsretlig betragtning vil spørgsmålet om entre-
prenørens pligt til, når bygherren kræver det, at udføre forceringsforan-
staltninger stille sig forskelligt alt efter, om entreprenøren er ansvarlig for
forsinkelsen eller ej. Entrepriseforholdets særlige karakter og det nærmere
indhold af AB 92 taler imidlertid klart imod, at selv den forsinkelsesan-
svarlige entreprenør har pligt til at foretage forcering - ganske uden hensyn
til, om bygherren tilbyder at betale udgifterne herved.

En helt anden sag er det naturligvis, at entreprenøren ofte har en betyde-
lig interesse i at foretage forcering - ikke mindst såfremt bygherren er ind-
stillet på at betale (en del af) udgifterne herved. Der sigtes her især til de
tilfælde, hvor det for entreprenøren fremtræder som tvivlsomt, om han har
ret til tidsfristforlængelse eller ej. Taber han standpunktsrisikoen ved ikke
at forcere arbejdet, vil han som regel risikere et større dagbodsansvar eller
andet erstatningsbeløb, og i værste fald vil bygherren kunne hæve entrepri-
seaftalen i medfør af AB 92 § 40 nr. 1.1 sådanne tilfælde, hvor der er tvivl
om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse, vil parterne jævnlig - af frygt
for at bære standpunktsrisikoen - finde frem til en fornuftig, aftalemæssig
ordning. Fra sådanne tilfælde bortses der i det følgende.

Hvad der klart taler imod entreprenørens pligt til at forcere arbejdet,
fremtræder stærkest ved at stille spørgsmålet: Hvad skulle sanktionen være,
såfremt entreprenøren negligerede bygherrens krav om forcering? Sagen er
nemlig den, at AB 92 må antages at have gjort udtømmende op med rets-
virkningerne af forsinkelse fra entreprenørens side, nemlig dagbods- eller
andet erstatningsansvar ifølge henholdsvis § 25 stk. 2 og stk. 3 og/eller
ophævelsesret fra bygherrens side i medfør af § 40 nr. 1.

Allerede af denne grund forekommer det ikke nærliggende, at bygherren
skulle kunne få entreprenøren dømt til at udføre arbejdet på en bestemt
måde og inden for visse tidsrammer - altså efter reglerne om "handlings-
dom" i medfør af retsplejelovens kapitel 48 om tvangsfuldbyrdelse af andre
krav end pengekrav. (I hvert fald når forsinkelse ér indtrådt, vil det ikke
være nærliggende at betegne beføjelsen som dom til naturalopjyldelse, idet
der jo netop ikke er tale om at gennemtvinge kontraktens umiddelbare ind-
hold).

En handlingsdom som den nævnte rejser endvidere såvel materielle som
processuelle problemer.

Når der bortses fra særlige aftaler, har entreprenøren valgfrihed med hen-
syn til metode og midler til at nå frem til den aftalte præstation, nemlig det
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færdige arbejde, som det skal fremtræde ved afleveringsforretningen i mang-
elfri tilstand. Det følger allerede heraf, at entreprenørens tilrettelæggelse af
arbejdet ikke kan dikteres af bygherren.

Den processuelle vanskelighed består først og fremmest i vanskeligheden
ved for den myndighed, der skal forestå en eksekution - nemlig fogeden -
at konstatere, hvorvidt dommen efterleves. Der er tre mulige retsvirkninger
af, at domfældte ikke efterlever dommen.

Ifølge retsplejelovens § 529 stk. 1 anslås domhaverens interesse i dom-
mens efterkommelse til et pengebeløb, som derefter vil kunne inddrives
efter de almindelige regler om inddrivelse af pengefordringer. Dette gælder
dog ikke, såfremt der efter dommens afsigelse er indtrådt umulighed eller
andre lignende omstændigheder, som ifølge kontraktsrettens almindelige
grundsætninger har befriet domfældte (entreprenøren) for forpligtelsen uden
tillige at medføre erstatningspligt for ham.

Principielt kan endvidere fogedretten efter domhaverens påstand tillade
denne at lade det pågældende arbejde udføre ved andre, således at udlæg
derefter kan gøres i overensstemmelse med de regler, der i almindelighed
gælder for inddrivelse af pengefordringer, jfr. retsplejelovens § 532.

Endelig er der ifølge retsplejelovens § 535 mulighed for, at den, der
modvilligt undlader at efterkomme handlingsdommen, under en privat straf-
fesag anlagt af domhaveren idømmes bøde- eller hæftestraf, hver gang en
særskilt tilsidesættelse af dommen foreligger.

Konklusionen af ovenstående synes klart at være, at der er sådanne pro-
blemer knyttet til bygherrens adgang til at få entreprenøren dømt til at fore-
tage forcering, at det er urealistisk at forestille sig, at en domstol eller Vold-
giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed skulle tillægge bygherren en
sådan ret.

I denne forbindelse bemærkes, at der om forceringsspørgsmålet ikke kan
drages nogen bindende slutning fra bygherrens adgang til at opnå dom til
naturalopfyldelse vedrørende mangler. Det er nemlig anderledes let at kon-
statere, om en dom til udførelse af afhjælpning af mangler er efterlevet af
entreprenøren, da dette relaterer sig umiddelbart til indholdet af den ind-
gåede kontrakt.

(Selv på trods heraf vil bygherren på grundlag af AB 92 næppe heller
kunne opnå dom til naturalopfyldelse vedrørende mangler. Dette hænger
sammen med, at bestemmelserne i § 31 stk. 4 og § 32 stk. 4 formentlig
udtømmende har gjort op med bygherrens beføjelser i så henseende. Virk-
ningen af, at entreprenøren misligholder sin afhjælpningspligt, er ifølge de
pågældende bestemmelser, at bygherren enten kan lade manglerne udbedre
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for entreprenørens regning ("udbedringsgodtgørelse") eller kræve afslag i
entreprisesummen efter reglerne i § 34. Såfremt bygherren derudover skul-
le have en selvstændig adgang til at kræve dom til naturalopfyldelse, ville
dette naturligt have fundet udtryk enten i selve AB 92 eller i motiverne
hertil, jfr. betænkning 1993:1246. Dette gælder ikke mindst på baggrund
af, at mangelsreglerne i AB 92 blev underkastet en grundlæggende revision
på den måde, at det var hensigten med reglerne at give udtryk for, hvad der
i det væsentlige allerede var gældende dansk entrepriseret på dette område,
jfr. betænkning 1993:1246 s. 116 ff, især s. 118 f).


