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BILAG 7 
Opstartsgennemgang for projekter på 
AB Forenklet og ABR Forenklet vilkår 

For projekter, der gennemføres efter AB Forenklet og ABR Forenklet, er formkravene generelt væsentlig 
reducerede, idet det forudsættes at være projekter, der både teknisk og økonomisk er relativt enkle og 
overskuelige for både bygherre, rådgiver og entreprenør.  

Det gælder således også for projektgennemgangen, der efter disse aftalebestemmelser benævnes 
opstartsgennemgang. I bestemmelsen for AB Forenklet § 12 nævnes endda "eventuel rådgiver" hvilket 
indikerer, at bygherren eventuelt selv har specificeret opgaven, eller at entreprenøren har specificeret sit 
tilbud på baggrund af bygherrens forespørgsel. 

Der er dog ikke tale om opgaver med en bygherre, der kan karakteriseres som forbruger – i så fald skal AB 
Forbruger anvendes.  

De opgaver, hvor AB Forenklet og ABR Forenklet anvendes, er således enkle og typisk mindre opgaver, 
hvor også projekt og aftalegrundlag er tilsvarende enkelt.  

Det vurderes dog, at selv ved økonomisk lidt større opgaver kan AB Forenklet og ABR Forenklet finde 
anvendelse. Det kunne eksempelvis være ved en vinduesudskiftning på en boligblok, der kan være en 
relativt enkel opgave at afgrænse og aftale, men alligevel af en vis økonomisk størrelse.  

Ved en opstartsgennemgang er det relevant at finde inspiration i projektgennemgangen, og 
opstartsgennemgangen bør på samme måde finde sted inden arbejdets udførelse, med deltagelse af 
relevante parter, herunder bygherre, rådgiver, entreprenør og underentreprenører mv.  

Ud over en gennemgang af aftalegrundlaget, herunder projekt, tidsplan og økonomiske rammer, så kan det i 
mange tilfælde være relevant at supplere opstartsgennemgangen med en besigtigelse af arbejdsstedet. 

I tilfælde hvor projektgrundlaget er sparsomt, vil det være relevant at aftale konkret, hvordan arbejdets 
udførelse skal dokumenteres, ligesom byggemøder og tilsyn skal aftales.  

Der er ikke i AB Forenklet og ABR Forenklet et krav om, at opstartsgennemgangen skal dokumenteres, men 
det anses for god skik, at bygherren sikrer, at opstartsgennemgangen refereres skriftligt, og at redegørelsen 
rundsendes til deltagernes godkendelse.  
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