KONFERENCE – KØBENHAVN – 8. & 9. DECEMBER 2020

JURIDISKE
UDFORDRINGER

I BYGGE & ANLÆG
AB18, ABR18 & ABT18 – nu kommenteret
Seneste praksis
Bæredygtigt byggeri
Partnerskaber
Overvejelser og faldgruber ved udbud

Advokaters
obligatoriske
efteruddannelse:
12 lektioner

Vælg selv, om du
vil deltage på
konferencen fysisk
eller digitalt

InsightLegal
denmark

i samarbejde med

JURIDISKE
UDFORDRINGER

I BYGGE & ANLÆG
For 9. gang slår vi dørene op til den årlige konference
Juridiske udfordringer i bygge & anlæg.
AB regelsættet er nu også i bogform blevet
kommenteret af en række specialister, og vi glæder os
over at kunne samle nogle af forfatterne under samme
tag til en diskussion af de juridiske problematikker der
- efter et par år med reglerne – har påkaldt sig størst
opmærksomhed og behov for fortolkning.
Vi går tæt på de juridiske overvejelser der skal iagttages
forud for bæredygtige byggeprojekter og får desuden
sat fokus på typiske fejl eller hovedbrud der opstår når
projekter sendes i udbud.
Du bliver præsenteret for en gennemgang af seneste
praksis og vi ser på hvilke tendenser der kan spores
efter anvendelse af de nye tvistløsningsformer. Og en
række andre udvalgte problemstillinger.

Vælg selv, om du vil deltage på konferencen
fysisk eller digitalt
Vi tilbyder nu, at du kan deltage digitalt eller fysisk. Det
betyder, at du kan vælge den digitale konference og
streame konferencen hjemmefra, fra kontoret eller hvor
du befinder dig. Du kan se alle indlæg live, og du har
mulighed for at stille spørgsmål undervejs – ligesom
hvis du var til stede fysisk.
Derudover får du også adgang til hele konferencen i 3
måneder bagefter, så du kan se det igen og igen eller
på et senere tidspunkt.
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger
velkommen på konferencen i december.
Med venlig hilsen
Henrik Ulander
Adm. direktør
Insight Legal

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE
KONFERENCE: 12 LEKTIONER
Insight Events konference Juridiske udfordringer i bygge- og anlæg opfylder kvalitetskravene for advokaters
obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation.
Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.
Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet
.
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TALERLISTE

MÅLGRUPPE FOR
KONFERENCEN

Advokat, partner Torben Kuhberg Steffensen
Holst Advokater

Konferencen henvender sig til alle aktører
inden for bygge- og anlægsbranchen, som i
deres daglige arbejde støder på juridiske
udfordringer. Det være sig entreprenører,
arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrer,
organisationer, myndigheder og
advokatfirmaer.

Advokat, ph.d Anders Vestergaard Buch
Molt Wengel
Advokat, partner Michael Gjedde-Nielsen
VILTOFT Advokatpartnerselskab
Konsulent, medl. af AB udvalget
Henrik Fausing
Senior projektudvikler Birgitte Fæster
FSB

På konferencen i 2019 var deltagerne
fordelt således:
Advokater 30 %
Arkitekter 3 %
Bygherrer, offentlig & privat 45 %
Entreprenører 4 %
Foreninger 4 %
Rådgivere 13 %

Markedschef Uffe Bay-Smidt
KANT Arkitekter
Advokat, partner Holger Schöer
Holst Advokater

4%
4%

13%
30%

Advokat, Senior Manager Magnus Bjerre Clausen
Kammeradvokaten
Seniorforsker, PhD Kim Haugbølle
Aalborg Universitet

45%

3%

Head of Contract & Commercial Management
Rasmus Tønnies
Rambøll
Advokat, partner Jeppe Lefevre Olsen
Kromann Reumert
Advokat, partner Niklas Korsgaard Christensen
Plesner
ORDSTYRER:
Partner, advokat Henrik Hauge Andersen
VILTOFT Advokatpartnerselskab
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PROGRAM | TIRSDAG DEN 8. DECEMBER2020
08.30 Udlevering af navneskilte og
deltagermateriale
Morgenkaffe/te
09.00 Åbning af konferencen
Administrerende direktør Henrik
Ulander, Insight Legal
09.05 Introduktion ved ordstyreren
Advokat, partner
Henrik Hauge Andersen, VILTOFT

OPDATERING
09.10

12.15

13.15

AB18, ABR18 & ABT18 – nu
kommenteret!
Forståelse og fortolkning af hvert hjørne
af det massive lovkompleks kan virke som
nærmest en umulig opgave. Ikke desto
mindre har en række specialister påtaget
sig dette hverv, og har udgivet 3 digre
værker med lovkommentarer til
regelsættet. Mød en række af forfatterne
og bliv over et par timer opdateret på de
væsentligste områder. 		
Mød blandt andre:
Advokat, ph.d Anders Vestergaard
Buch, Molt Wengel • Advokat,
partner Michael Gjedde-Nielsen,
VILTOFT • Konsulent, medl. af AB
udvalget Henrik Fausing
Frokost
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Den delegerede bygherremodel
• Kort introduktion til modellen
• Hvornår finder den anvendelse?
• Særlige opmærksomhedspunkter
Senior projektudvikler
Birgitte Fæster, FSB

14.00 Pause med kaffe/the
14.15

Gennemgang af seneste praksis
Advokat, partner Torben Kuhberg
Steffensen, Holst Advokater

10.00 Pause med kaffe/te
10.15

PARTNERSKABER OG SAMARBEJDE

Strategiske partnerskaber
• Hvad er formålet med strategiske
partnerskaber? Økonomi, funktionalitet?
• Erfaringer og overraskelser i arbejdet
med strategiske partnerskaber
Markedschef Uffe Bay-Smidt,
KANT Arkitekter

15.00 Pause med kaffe/te & kage

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER
15.15

De nye tvisteløsningsformer
• Tendenser i de første ”hurtige
afgørelser”
• Erfaringer med mediation / mægling
Advokat, partner Holger Schöer,
Holst Advokater

16.10

Opsummering af konferencen ved
ordstyreren

16.15

Konferencens første dag slutter

PROGRAM | ONSDAG DEN 9. DCEMBER 2020
08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens
indlæg

12.00

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER
13.00

Udbud i byggeriet – de 10 mest
almindelige fejl
Advokat, partner Jeppe Lefevre Olsen
Kromann Reumert

14.00

Pause med kaffe/te

14.15

Contract Management i entrepriser
Head of Contract & Commercial
Management Rasmus Tønnies,
Rambøll

BÆREDYGTIGT BYGGERI
09.05

Særlige forhold ved bæredygtigt
byggeri
De særlige områder i bæredygtige
byggeprojekter – og findes der
overhovedet en særlig ”grøn” byggejura?
Advokat, Senior Manager Magnus
Bjerre Clausen, Kammeradvokaten

Frokost

10.00

Pause med kaffe/te

15.00

Pause med kaffe/te & kage

10.10

Bygherreovervejelser i forbindelse
med udbud af bæredygtige
byggeprojekter
Bliv klogere på de overvejelser man som
bygherre skal gøre sig forud – og også
hvad man har lært undervejs.
• Prioriteringer og risikovillighed
• Økonomi og materialevalg
• Gode råd i øvrigt
Taler annonceres senere

15.15

Tidsstyring og forsinkelse
Hvad går galt, og hvordan kan det
modvirkes praktisk og juridisk?
Advokat, partner
Niklas Korsgaard Christensen, Plesner

16.00

Opsummering ved ordstyreren

16.05

Konferencen slutter

10.55

Pause med kaffe/te

11.10

Totalomkostninger
• Hvad bidrager TCO med i
beslutningsprocessen?
• Certificering efter DGNB
• TCO i udbudsprocessen
Seniorforsker, PhD Kim Haugbølle,
Aalborg Universitet
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
AFHOLDELSESDATO OG -STED
Konferencen Juridiske udfordringer i bygge- og anlæg afholdes den 8. og 9. december 2020 i Charlottehaven,
Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

OVERNATNING
Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen.

TRANSPORT OG PARKERING
Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinjer i umiddelbar nærhed af Charlottehaven
– find vej med www.rejseplanen.dk
Charlottehaven har egen parkeringsplads foran huset med ca. 35 pladser til rådighed – mod betaling. Det er
endvidere muligt at parkere i området omkring Charlottehaven mod betaling. Insight Events fralægger sig ansvaret
for parkering i forbindelse med arrangementet.

KONFERENCEPRIS

Konference

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

EARLY BIRD!
Tilmelding senest
13. november
12.995,-

Tilmelding efter
13. november
13.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere.
Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt
ved tilmelding.

TILMELDING
Send eller ring til Insight Events vedrørende din tilmelding.
Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller
info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende!

Vi tager forbehold
for fejl og ændringer i programmet
samt eventuelle trykfejl.

AFBESTILLING

Spørgsmål vedrørende konferencen
besvares af
adm. direktør Henrik Ulander
telefon 20403083
e-mail
hu@insightevents.dk

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage
før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker
afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen,
tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før
afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du
ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en
kollega.
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ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER
IT-KONTRAKTER 2021
26. - 27. januar 2021

PAYMENTS & FRAUD 2021
3. - 4. februar 2021

MILJØLOVGIVNING 2021
24. – 25. marts 2021

FINANCIAL COMPLIANCE & LEGAL 2020
26. - 27. maj 2021
Læs mere på www.insightlegal.dk
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T IL MELD ING T IL INSIGH T E V EN T S KO NFER EN CE

TID OG STED

Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg afholdes den 8.
og 9. december 2020 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C,
2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

PRIS

EARLY BIRD: Ved tilmelding senest 13. november 2020: kr. 12.995,Ved tilmelding efter 13. november 2020: kr. 13.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl.moms

TRANSPORT OG PARKERING

Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og
buslinjer i umiddelbar nærhed af Charlottehaven – find vej med
www.rejseplanen.dk
Charlottehaven har egen parkeringsplads foran huset med ca. 35
pladser til rådighed – mod betaling. Det er endvidere muligt at
parkere i området omkring Charlottehaven mod betaling. Insight
Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med
arrangementet.

TILMELDING

Send eller ring til Insight Events vedrørende din tilmelding. Du kan
også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller
info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende!

www.insightevents.dk
(+45) 35 25 35 45

info@insightevents.dk

Insight Events
Silkegade 17, st.
1113 København K

20bj

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG:

