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Henrik Hauge Andersen har siden midten af 1990'erne primært rådgivet indenfor entrepriseret og udbudsret 
indenfor bygge- og anlægssektoren. Henrik har haft og har sager for alle sider af byggeriet med vægten på 
bygherre- og rådgiversiden, men har også løbende sager for entreprenørsiden. Henriks faste klienter tæller 
pt. en række danske kommuner, flere almene boligselskaber, arkitekt- og ingeniørvirksomheder og en hånd-
fuld små og store entreprenørvirksomheder samt flere af de danske forsikringsselskaber i relation til entreprise-
forhold. 
 
Henrik har særdeles stor proces- og forhandlingserfaring ved gennemførelsen af adskillige større rets- og 
voldgiftssager på entrepriseområdet, herunder især vedrørende Metrobyggeriet, for kommunerne, i almen-
boligsektoren, i relation til større domicilbyggerier, forsikringssager samt alle afskygninger af rådgivernes rets-
forhold. Henrik er dog primært fokuseret på hurtig og effektiv tvisteløsning gennem forhandling, herunder ved 
mediation og mægling. Henrik har en del offentligretlig erfaring, herunder især inden for planretten, ekspropria-
tionsretten og forvaltningsretten. 
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Om Henrik anføres i Legal 500, at “... practice head Henrik Hauge Andersen is also highly skilled in construc-
tion disputes…”. I Chambers fremhæves Henrik for “… his increasing visibility in the market. A client reports 
that he has "an in-depth understanding of the construction industry, as well as the commercial aspects of the 
cases." 
 
Siden 2012 har Henrik sammen med Insight Events arrangeret den ledende byggejuridiske konference  
”Juridiske udfordringer i bygge & anlæg”, og han er medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Byggeret. 
 
Henrik taler de skandinaviske sprog og engelsk. 
 

 
 
 
 

For bygherreside: 
 
• udbud, kontrahering og løbende rådgivning, nyt kommunalt administrationscenter i Vordingborg i OPP-

lignende samarbejde 
• voldgift om kørebanebelægning af brosten i Stevns Kommune 
• udbud, kontrahering og løbende rådgivning i forbindelse med renovering af DAB’s Højbjerg Vænge 
• Den Arktiske Ring og Flamingovolieren i Zoologisk Have i København, voldgift, syn & skøn samt  

løbende rådgivning 
• retssag om kommunal bygherres ansvar ifm. branden i Jyllingehallerne under en kommunal ESCO-

renovering 
 
For rådgiverside: 
 
• bistand ifm. tilbudsgivning på totalrådgivningsopgaven ved udførelsen af den ny Storstrømsbro 
• forhandling om omprojektering, ekstrahonorar og konsortiedeling ifm. Nyt OUH 
• honorarforhandling ifm. forlænget byggeperiode på DNV Gjødstrup 
• voldgift om rådgiveransvar relateret til grundvandsspejl ved anlæg af motorvejen omkring Silkeborg 
• retssag og mediation om dansk arkitektfirmas ansvarspådragende fejl ifm. projektering af gymnasium og 

nationalt svømmestadion i Bergen 
• voldgift om rådgiveransvar ifm. Novo Nordisks hovedkvarter i Bagsværd, forligt under skriftveksling  
• syn og skøn om skybrudssikring af undervisningsbyggeri på Nørrebro 
 
For entreprenørsiden:  
 
• løbende rådgivning om især kontrahering og konfliktløsning for styringsentreprenøren, der bygger Face-

books datacenter i Odense  
• retssag for totalentreprenør om fejl i konstruktionsprojekterne for tre byggerier i Carlsberg-byen 
• løbende rådgivning og slutopgørelse for airside-byggeri i CPH, løst ved forhandling 
• voldgift om ophævelse af belægningsentrepriseaftale på erhvervsbyggeri i Albertslund 

UDVALGTE REFERENCER  
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Chambers Europe har i deres guide for 2020 anført: "Henrik Hauge Andersen advises on large-scale con-
struction projects, including disputes arising from insurance and negligence claims. Sources describe him 
as "very skilful and good to work with," and appreciate that he is "easy to get in contact with and works very 
fast." 

 
Endvidere har Legal 500 i deres guide for 2020 anført: "Michael Gjedde-Nielsen and Henrik Hauge Ander-
sen jointly head the practice and possess expertise in contentious matters as well as in non-contentious 
construction aspects such as PPP urban development projects." I tillæg hertil har en klient udtalt om Henrik: 
"Henrik Hauge Andersen is straightforward and precise in his advice." 
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Henrik underviser i alle emner indenfor entrepriseret og udbudsret for stort set alle centrale udbydere af juridi-
ske kurser i Danmark; indenfor de sidste 3 år for Danske Advokater, DJØF, MOLIO, Advokaternes HR, JUC,  
Insight Events og ADVOkurser. Henrik afholder desuden skræddersyede kurser for offentlige myndigheder og 
private virksomheder, og han har i forbindelse med AB 18-lanceringen holdt ca. 40-50 separate kurser/gå-
hjem-møder herom. 
 
 

 
  
 
  
 Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til "ABR 18, Almindelige betingelser for rådgivning og bistand 

i bygge- og anlægsvirksomhed", forlaget Karnov Group, 1. udgave, 2021 
  
 Forfatter til "Udbudsreglerne og valg af bygherre til alment nybyggeri" i Tidsskrift for Bolig og Byggeret 2004, 

side 287. 
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 Medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Byggeret (siden 2019) 
 
 Medlem af Dansk Forening for Udbudsret 
 


