
 

 

AB18  

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed 
 
Tillægsbetingelser til AB 18 
 
Anvendelse  
§ 1. Bestemmelserne i dette appendiks er udarbejdet med henblik på aftaler om entreprise i bygge- og 
anlægsvirksomhed med driftskrav, således at bestemmelserne supplerer eller fraviger AB 18. 
Bestemmelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.  
 
Definitioner  
§ 2. Ved driftskrav forstås krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne efter aflevering og ibrugtagning, som ikke 
kan konstateres opfyldt ved afleveringen.  
 
Bygherrens udbud  
§ 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om  

a) driftskravets indhold og forudsætninger samt 
b) målingen af, om driftskravet og forudsætningerne er opfyldt efter afleveringen, herunder hvilke(n) 

driftsperiode(r) målingen skal angå, hvordan, af hvem og hvornår målingen skal udføres, samt 
hvorvidt påbegyndelse af målingen er betinget af, at entreprenøren har afleveret aftalt drifts- og 
vedligeholdelsesmateriale.  

 
Måling af driftskrav  
§ 4. Bygherren indkalder entreprenøren til målingens påbegyndelse og afslutning.  
 
Stk. 2. Efter målingens afslutning udfærdiger bygherren snarest muligt en protokol for målingen, hvori 
bygherren anfører, hvad resultatet har været, herunder om driftskravet anses for opfyldt. Protokollen sendes 
til entreprenøren med frist for bemærkninger, herunder forslag til eventuel afhjælpning. 
 
Stk. 3. Bestemmelsen i AB 18 § 46, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på målingen.  
 
Stk. 4. Såfremt for sen aflevering af aftalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale udskyder målingen, således at 
den først kan afsluttes senere end 1 år efter afleveringen af arbejdet, nedskrives entreprenørens sikkerhed 
først, når målingen er afsluttet.  
 
Hurtig afgørelse  
§ 5. Adgangen til hurtig afgørelse efter AB 18 § 68 på grundlag af anmodning fra en part gælder også måling 
og opfyldelse af driftskrav, jf. AB 18 § 68, stk. 1, litra k.  
 
Tillægsbetingelser til ABT 18  
 
Anvendelse  
§ 1. Bestemmelserne i dette appendiks er udarbejdet med henblik på aftaler om totalentreprise i bygge- og 
anlægsvirksomhed med driftskrav, således at bestemmelserne supplerer eller fraviger ABT 18. 
Bestemmelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.  
 
 
 



 

 

Definitioner  
§ 2. Ved driftskrav forstås krav til arbejdets driftsmæssige tilstand eller ydeevne efter aflevering og 
ibrugtagning, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen. 
 
Bygherrens udbud  
§ 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om  
 

a) driftskravets indhold og forudsætninger samt  
b) målingen af, om driftskravet og forudsætningerne er opfyldt efter afleveringen, herunder hvilke(n) 

driftsperiode(r) målingen skal angå, hvordan, af hvem og hvornår målingen skal udføres, samt 
hvorvidt påbegyndelse af målingen er betinget af, at entreprenøren har afleveret aftalt drifts- og 
vedligeholdelsesmateriale.  

 
Måling af driftskrav  
§ 4. Bygherren indkalder entreprenøren til målingens påbegyndelse og afslutning  
 
Stk. 2. Efter målingens afslutning udfærdiger bygherren snarest muligt en protokol for målingen, hvori 
bygherren anfører, hvad resultatet har været, herunder om driftskravet anses for opfyldt. Protokollen sendes 
til entreprenøren med frist for bemærkninger, herunder forslag til eventuel afhjælpning.  
 
Stk. 3. Bestemmelsen i ABT 18 § 44, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på målingen.  
 
Stk. 4. Såfremt for sen aflevering af aftalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale udskyder målingen, således at 
den først kan afsluttes senere end 1 år efter afleveringen af arbejdet, nedskrives entreprenørens sikkerhed 
først, når målingen er afsluttet.  
 
Hurtig afgørelse  
§ 5. Adgangen til hurtig afgørelse efter ABT 18 § 66 på grundlag af anmodning fra en part gælder også måling 
og opfyldelse af driftskrav, jf. ABT 18 § 66, stk. 1, litra i. 


