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AB 18 
 

§ 1, stk. 2 

Bestemmelsen svarer til AB 92 § 1, stk. 3. 

 

Der henvises til de indledende bemærkninger om AB-systemets fravigelighed. 

 

De offentlige og offentligt støttede bygherrer er ofte underlagt, dels udbudsretlige regler, dels politiske 

beslutningsprocesser. De kan derfor have behov for at fravige f.eks. følgende bestemmelser: 

 

- § 4, stk. 4-6, kan i nødvendigt omfang fraviges for så vidt angår udbud med konkurrence om 

tidsplanen samt udbud af rammeaftaler. 

- § 5, stk. 4, 2. pkt., kan fraviges ved, at det i udbudsmaterialet fastslås, at udførelsen af vejrligs-

bestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet, jf. vinterbekendtgørelsen. 

- § 5, stk. 5, kan fraviges ved, at der i udbudsmaterialet fastsættes en længere vedståelsesfrist end 

20 arbejdsdage. 

- § 7, stk. 1, kan fraviges ved, at det i udbudsmaterialet fastslås, at transport i entreprisesummen 

kun kan ske samlet for hele entreprisesummen til et anerkendt pengeinstitut. 

- § 9, stk. 10, kan fraviges ved, at det i udbudsmaterialet fastslås, at sikkerhedsstillelsen nedskrives 

samlet ved afleveringen af den sidste etape. 

- § 11, stk. 1, sidste pkt., kan fraviges ved, at det i udbudsmaterialet fastslås, at betaling af selvri-

siko påhviler entreprenøren. 

-  15, stk. 3, kan fraviges ved, at det i udbudsmaterialet fastslås, at entreprenøren afholder de 

nødvendige tilslutningsbidrag og afholder eventuelle gebyrer som følge af, at skure, containere, 

stillads mv. ikke kan placeres på byggepladsen. 

- § 28, stk. 2, kan fraviges ved, at det i udbudsmaterialet bestemmes, at byggelederen eller fagtil-

synet er legitimeret i nærmere bestemt større eller mindre omfang eller slet ikke er legitimeret til 

at indgå nogen aftaler. 

- § 36, stk. 2, kan fraviges ved, at der som i AB 92 § 22, stk. 3, kan fastsættes en tidsmæssig 

begrænsning i forhold til, hvor tidligt entreprenøren kan kræve betaling for materialer før deres 

levering på byggepladsen. 

- § 37, stk. 1, kan fraviges ved, at der i udbudsmaterialet fastsættes en længere betalingsfrist end 

15 arbejdsdage. 


