
 
KURSUS AB 18 - ABT 18 - ABR 18  
Bliv klar til de nye spilleregler for byggeriet

13. december 2018 hos Focus Advokater i Odense
17. januar 2019 på Comwell i Kolding 
- begge dage kl. 8.30 - 17.00 

 

Meget ændres, når det nye AB-system træder i kraft pr. 1. januar 2019, 
hvad enten du er rådgiver, bygherre eller entreprenør. Det er  
vigtigt, du kender vilkårene og er på forkant med de udfordringer,  
du og din virksomhed kan blive mødt med.  

Kom i gang med forberedelserne  
- start her!

Kursus i det nye AB-system  
 

INDBLIK
KONSEKVENSER
PRAKSIS 
 



BLIV SKARP PÅ DE NYE REGLER OG VILKÅR FOR BYGGERIET

Kurset henvender sig til bygherrer, entreprenører,  
ingeniører, arkitekter, landinspektører, andre teknikere  
og kommuner, der beskæftiger sig med udbud, kontrakt- 
indgåelse, rådgivning, projektering, styring og tilsyn i  
relation til bygge- og anlægsarbejde.

På kurset stiller vi skarpt på de nye AB-vilkår, så du,  
uanset om du arbejder ud fra AB 18, ABT 18 eller ABR 18, 
ved, hvad de dækker, og hvilken betydning reglerne har 
for dig og din virksomhed i praksis. Du vil bl.a. få:
 
 ▪ En gennemgang af AB 18, ABT 18, ABR 18
 ▪ Overblik over, hvor reglerne adskiller sig fra de nuværende
 ▪ Overblik over konsekvenser og faldgruber
 ▪ Indsigt i reglernes praktiske betydning
 ▪ Sparring og netværk.

Det nærmere program og information om indlægs- 
holderne, finder du på de følgende sider.

Som deltager får du udleveret kursusmappe, og på   
kurset har du mulighed for at stille spørgsmål direkte  

til vores advokater. Vi udsteder kursusbevis til de  
deltagere, der ønsker det.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at  
kontakte Mette Breum Krogh på telefon 6314 2006.

Med venlig hilsen
Focus Advokater P/S 

TID OG STED 
Torsdag den 13.12.2018 kl. 8.30 - 17.00 
Focus Advokater P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C 

Torsdag den 17.01.2019 kl 8.30 - 17.00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
 

PRIS & TILMELDING 
2.995 kr. + moms pr. pers.  
Early bird rabat: 10% ved tilmelding før 5.11.2018 
Tilmeld dig på: www.focus-advokater.dk/arrangementer



KL. 08.30 REGISTRERING OG VELKOMST  
             
KL. 08.45  INTRODUKTION TIL DE NYE REGLER

 ▪ Baggrund og formål 

KL. 09.00  AB 18, ABT 18 OG ABR 18 
 ▪ Gennemgang af reglerne særligt med fokus på  

forskellen mellem reglerne i dag og pr. 1. januar 2019 
 ▪ Få indsigt i faldgruber og skærpede vilkår 

KL. 16.40   OPSAMLING & NETWORKING
 ▪ Spørg ind til konkrete problemstillinger og få mulighed  

for at dele erfaringer med de øvrige deltagere 

KL. 17.00  TAK FOR I DAG! 

PROGRAM

 

Der vil være pauser  
i løbet af dagen bl.a.  
formiddags-, frokost-  
og eftermiddagspause  
med forplejning, men  
du må forvente en  
intens kursusdag.



SØREN ANDERSEN partner, advokat (H), Focus Advokater 
Søren Andersen er specialiseret i entrepriseret. Han rådgiver entreprenører og professionelle bygherrer  
samt offentlige myndigheder. Dette gælder såvel rådgivning forud for aftaleindgåelse, som under byggeriets 
udførelse og tvistløsning. Søren Andersen har ført et stort antal rets- og voldgiftssager inden for entrepriseret. 
Søren har mange års erfaring med undervisning i byggeriets bestemmelser.
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HENNING MORITZEN partner, advokat (L), Focus Advokater
Henning Moritzen er specialiseret inden for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor han bl.a. arbejder med  
projektudvikling for ejendomsudviklere og større entreprenører. Han har ligeledes stor erfaring med at  
rådgive kommuner i udbudssager, udvikling, lokalplaner og salg af byggegrunde. Henning er medlem af  
kontaktudvalget i Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg.

KARINA DOLMER HANSEN advokat (L), Focus Advokater 
Karina Dolmer Hansen er specialiseret inden for entrepriseret, hvor hun bl.a. yder rådgivning til entreprenører, 
professionelle bygherrer samt offentlige myndigheder. Dette gælder såvel rådgivning forud for aftaleindgåelse, 
som under byggeriets udførelse og tvistløsning. Karina Dolmer Hansen beskæftiger sig ligeledes særligt med 
førelse af rets- og voldgiftssager inden for entrepriseret. 

CHRISTIAN DYRHAUGE-KLARGAARD advokat (H), Focus Advokater
Christian Dyrhauge-Klargaard arbejder særligt med rådgivning af entreprenører og professionelle  
bygherrer samt offentlige myndigheder forud for aftaleindgåelse, under byggeriets udførelse og med 
tvistløsning, herunder med førelse af rets- og voldgiftssager. 


