MgO-kendelse i den første prøvesag – entreprenør frikendt,
rådgiver dømt
Den 21. juni 2017 blev der afsagt kendelse i den første prøvesag om MgO-vindspærreplader.
MgO-plader er blevet anvendt i facader på ca. 20.000 almene boliger og et stort antal privatboliger, sygehuse,
dagsinstitutioner og erhvervsbygninger. I nogle af byggerierne er der opstået fugtskader, som ifølge flere
rapporter skyldes de fugtopsugende og saltholdige MgO-plader.
Kendelsen af den 21. juni 2017 angik en sag, hvor en rådgiver (arkitekt) havde projekteret en traditionel fiberarmeret vindspærreplade. Entreprenøren forespurgte efterfølgende, om vindspærrepladen kunne ændres til
en anden type og foreslog en MgO-plade. Entreprenøren sendte herefter noget forskelligt materiale til rådgiveren, der godkendte ændringen.
I kendelsen lægges til grund, at MgO-pladerne er uegnede til anvendelse i et dansk klima i lette facader med
ventilerede konstruktioner.
Voldgiftsretten fandt, at rådgiver efter aftalen med bygherren var forpligtet til at følge kvalitetssikringsbekendtgørelsen og -vejledningen, herunder om anvendelse af gennemprøvede materialer.
Voldgiftsretten fandt, at rådgiver på baggrund af det fra entreprenøren modtagne materiale samt entreprenørens oplysning om ikke at have erfaring med produktet i 2010 måtte have vidst, at MgO-plader var et nyt,
ikke-gennemprøvet materiale. Rådgiver var herefter ansvarlig efter kvalitetssikringsreglerne for at have undladt at
meddele bygherren denne oplysning, uanset at rådgiver ikke havde grundlag for mistanke om, at anvendelse af det
nye materiale var risikabelt.
Kendelsen afklarer en række spørgsmål, herunder at rådgiver var berettiget til at lægge datablade til grund,
og at rådgiver ikke var forpligtet til at foranstalte særlige undersøgelser inden projektering eller accept af
MgO-pladerne.
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Kendelsen illustrerer dog også, at der er en række forhold, som skal afklares i de enkelte sager, førend det
kan konkluderes, om rådgiver og/eller entreprenør ifalder ansvar:
•

Er kvalitetssikringsbekendtgørelsen en udtrykkelig del af aftalegrundlaget?

•

Vil MgO-pladen på tidspunktet for projektering/udførelse i den konkrete sag stadig være at betragte
som ”ny” og ”uprøvet”?

•

I hvilket omfang blev rådgiver oplyst om (fra entreprenør eller datablade), at der var tale om et nyt og
uprøvet produkt?

•

Oplyste entreprenøren (eller leverandøren) at have erfaring med produktet?

•

Kan leverandør/mellemhandler inddrages med henblik på ansvar efter produktansvarsreglerne?

KONTAKT
Vil du vide mere så kontakt advokat Steen Hellmann (sh@viltoft.dk), advokat Henrik Hauge Andersen
(hha@viltoft.dk) eller advokat Peter Fauerholdt Thommesen (pft@viltoft.dk).
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