
Juridiske udfordringer i 
BYGGE & ANLÆG

Hør blandt andet om:
Opdatering på nyeste lovgivning og aktuel praksis
Post Corona – udvalgte byggejuridiske problematikker opstået 
under COVID-19
Bæredygtighed og ESG
Samarbejdsformer og Udbudsret
Risiko

Konference l København l 8. & 9. december 2021

i samarbejde med InsightLegal
                             denmark
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I år er det 10. gang vi afholder 
konferencen Juridiske udfordringer i Bygge 
& Anlæg. Efter nogle år med stort fokus 
rettet mod revisionen af byggeriets 
aftalesæt, vil programmet for vores 10 
års jubilæumsudgave af konferencen 
indeholde temaer som for eksempel 
post-corona problemstillinger, 
udfordringer i forhold til stigende krav til 
bæredygtige byggeprojekter, udbuds- og 
kontraktretlige problemstillinger og 
risikostyring i byggeriet. 

COVID-19 har påvirket det meste af 
verden, og stort set alle brancher. I 
bygge- og anlægsbranchen har vi blandt 
andet set problematikker vedr. 
prisstigninger og tidsfrister. På 
konferencen vil du høre om de mest 
centrale byggejuridiske udfordringer.

Samtidig vil fremtidens udfordringer i høj 
grad være præget af et stadigt stigende 
krav til mere bæredygtighed i byggeri og 
anlæg. Derfor er der på årets konference 
lagt et tema ind, der ser nærmere på, 
hvilke problematikker man ofte støder 
på, når man ønsker at stille krav til 
bæredygtighed. Du vil blandt andet 
kunne høre om, hvordan valget af 
udbudsprocedure og entrepriseform 
bedst muligt understøtter bæredygtige 
løsninger. Du vil også blive klogere på, 
hvilke håndtag man kan skrue på i løbet 
af udbudsprocessen for at opnå 
bæredygtige løsninger, og du vil høre om 
nogle af de udfordringer, der ofte opstår, 
når et udbud er vundet, og krav til 
bæredygtighed skal indfris i praksis.

Det kan være svært at få lavet præcise og 
perfekte udbud på et bygge- eller 
anlægsprojekt, og om det overhovedet 
findes, kan diskuteres. Dog er det vigtigt, 
at branchen til stadighed ser på, hvordan 
vi kan optimere på kvaliteten og 
indholdet i vores udbud. Derfor vil du på 
konferencen blive opdateret på de 
udbudsretlige og kontraktretlige 
problematikker, som til stadighed skaber 
udfordringer i branchen. 

De store bygge- og anlægsprojekter, som 
vi kender fra eksempelvis 
supersygehusene, Metroen og andre 
infrastrukturprojekter, er forbundet med 
store beløb og dermed også en stor 
mængde risiko. Vi har hørt om, hvordan 
disse projekter har sprængt 
budgetrammer og til tider er endt i store 
voldgiftssager. På konferencen stiller vi 
skarpt på risikostyring, og du vil få indblik 
i, hvordan du kan undgå at dine projekter 
ender der, hvor det hele bliver meget 
dyrere end planlagt. 

Årets konference Juridiske udfordringer i 
Bygge- og Anlæg stiller skarpt på de 
problemstillinger, der lige nu er mest 
aktuelle i den danske bygge- og 
anlægsbranche. 

Juridiske udfordringer i 
BYGGE & ANLÆG
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Advokat, partner Vivi Klink Larsen 
Skau Reipurth

Partner & advokat Bo Schmidt Pedersen 
Poul Schmidt Kammeradvokaten

Kontraktchef Henrik Ingeman Nielsen 
Enemærke & Petersen

Partner & advokat Kim Ørnstrup Rasmussen 
Sirius Advokater

Markedschef for Bæredygtighed, Byggeri og Anlæg, 
Ninette Alto 
Norconsult

Juniorpartner & advokat Eva Olesen 
Viltoft Advokatpartnerselskab

Bestyrelsesmedlem i FBSA og Direktør i NCC 
Martin Manthorpe 

Partner & advokat Line Berg Madsen 
Poul Schmidt Kammeradvokaten

Advokat (L) & Director Magnus Bjerre Clausen 
Poul Schmidt Kammeradvokaten

Direktør Henrik L. Bang 
Bygherreforeningen

Advokat Trine Albirk 
MT Højgaard

Partner & advokat Steen Hellmann 
Viltoft Advokatpartnerselskab 

Professor of law and economics Henrik Lando 
CBS Law & MPP

Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle 
BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø,  
Aalborg Universitet

Partner & advokat Torben Brøgger 
Bech-Bruun

Underdirektør Torben Liborius 
DI Byggeri

Bygherrerådgiver Michael Hygum Thyssen 
NIRAS A/S

Partner & advokat Jeppe Lefevre Olsen 
Kromann Reumert 

ORDSTYRER:
Partner, advokat Henrik Hauge Andersen 
Viltoft Advokatpartnerselskab

Talerliste

Du vil blive opdateret, inspireret og få 
ny viden om blandt andet følgende:

• Opdatering på nyeste lovgivning og 
aktuel praksis

• Post Corona – udvalgte byggejuridiske 
problematikker opstået under COVID-19

• Bæredygtighed og ESG
• Samarbejdsformer og Udbudsret
• Risiko

MÅLGRUPPE FOR KONFERENCEN

Konferencen er for dig, der i dit daglige 
arbejde støder på juridiske 
problemstillinger og udfordringer. Du 
arbejder formentlig hos et ingeniørfirma, 
et rådgivende entreprenørfirma, et 
arkitektfirma, en offentlig og/eller privat 
bygherre, et advokatfirma, eller hos 
myndigheder og forskellige 
organisationer. 

ADVOKATERS OBLIGATORISKE 
EFTERUDDANNELSE: 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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Juridiske udfordringer i bygge & anlæg
Onsdag 8. december 2021

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale
Morgenkaffe/te

09.00 Åbning af konferencen
Senior Project Manager Helene Henriksen, Insight Legal 

09.05 Introduktion ved ordstyreren
Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft Advokatpartnerselskab  

OPDATERING PÅ NYESTE LOVGIVNING OG AKTUEL PRAKSIS

09.10 Gennemgang og opdatering på seneste praksis
Du vil få en gennemgang af det seneste års vigtige kendelser og blive opdateret 
på seneste praksis. 
Advokat, partner Vivi Klink Larsen, Skau Reipurth

09.55 Kort kaffepause

SAMARBEJDSFORMER & UDBUDSRET

10.05 Hvad er status for OPP efter Rigsrevisionens kritik?
Rigsrevisionen udkom i juni med en kritik af beslutningsgrundlaget for 
Transportministeriets og regionernes anvendelse af samarbejdsmodellen OPP. 
Efterfølgende blev Rigsrevisionens kritik selv kritiseret, for hvorfor er der i 
Danmark fortsat ikke sat lys på selve samarbejdsmodellen og den (manglende) 
statslige understøttelse heraf. I dette oplæg vil du få indblik i den aktuelle debat 
om OPP, om og hvorfor OPP-modellen stadig er relevant, hvad man skal være 
opmærksom på, hvilke behov og hvilke udfordringer man ser ind i, og hvordan 
samarbejdet udformes mest hensigtsmæssigt. Efter 3 korte oplæg vil temaet 
blive diskuteret af oplægsholderne.
Direktør Henrik L. Bang, Bygherreforeningen
Underdirektør Torben Liborius, DI Byggeri
Partner & advokat Torben Brøgger, Bech-Bruun

11.00 Kort kaffepause
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11.05 Nye vinde om samarbejde på tværs?
Branchen oplever generelt flere samarbejder på tværs af aktørerne, og også et 
ønske om at samarbejde på en lidt anden måde. Særligt den offentlige 
bygherres ønske herom kan afstedkomme nogle komplekse udbudsretlige og 
kontraktretlige problemstillinger. I dette oplæg vil du blive klogere på, hvordan 
temaer som konkurrenceudsættelse af samarbejdet og samarbejdsmetoder, 
samt også perprofilmæssige og faglige kvalifikationer alt sammen kan være 
afgørende for det gode – eller rigtige – samarbejde.
Partner & advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert

11.45 Kort kaffepause

BETALINGSKRAV

11.55 Rådgivernes tillægsydelser
Som bekendt har entreprenørerne en veludviklet evne til at spotte og rejse krav 
om betaling for ekstraarbejder, men hvad med rådgiverne? Vi stiller skarpt på 
reglerne om rådgivers betalingskrav ved ændringer af opgaven og spørger, 
hvilke praktiske udfordringer rådgiver typisk møder ved håndtering af disse 
betalingskrav.
Partner & advokat Kim Ørnstrup Rasmussen, Sirius Advokater

12.35 Frokost

BÆREDYGTIGHED OG ESG

13.30 Jura & Bæredygtighed
Vi er midt i en transition. En transition, hvor virksomheder skal genopfinde sig 
selv ud fra et bæredygtighedsprincip. Hvordan kan vi drive forretning når 
spillereglerne ikke er helt på plads og hvilke udfordringer skaber juraen for det 
bæredygtige byggeri?
Markedschef for Bæredygtighed, Byggeri og Anlæg, Ninette Alto, Norconsult

14.10 Kort kaffepause

14.20 Bæredygtige udbud
Du vil i dette oplæg blive klogere på, hvordan valg af udbudsprocedure og 
entrepriseform understøtter bæredygtige løsninger bedst muligt, og hvilke 
udfordringer giver krav om bæredygtighed i praksis? 
Juniorpartner & advokat Eva Olesen, Viltoft Advokatpartnerselskab
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15.00 Pause med kaffe og kage

15.15 Nyt charter for byggeriets samfundsansvar
FBSA har i maj 2021 udgivet deres nye charter for samfundsansvar. I dette 
oplæg kan du høre bestyrelsesmedlem i FBSA og direktør i NCC Martin 
Manthorpe fortælle om nogle af de udfordringer og tanker, der ligger til grund 
for charteret. 
Bestyrelsesmedlem i FBSA og Direktør i NCC Martin Manthorpe

15.55 EU Taksonomiforordning
EU’s ESG taksonomi er et klassificeringssystem for bæredygtige investeringer, 
kommer til at påvirke rigtig mange brancher – herunder også virksomheder i 
bygge og anlæg. Du vil i dette oplæg høre om, hvad taksonomien er, hvilke 
virksomheder der bliver påvirket, og hvordan taksonomien definerer krav til 
bæredygtighed i bygge- og anlægsprojekter samt muligheder for en gunstig 
bæredygtig finansiering.
Partner & advokat Line Berg Madsen og Advokat (L) & Director Magnus Bjerre 
Clausen, Poul Schmidt Kammeradvokaten

16.25 Opsamling på dagen ved ordstyrer

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg
Onsdag 8. december 2021



7

08.30 Morgenkaffe/te

09.00 Opsamling på dag 1 og introduktion af dagens program ved ordstyrer
Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft Advokatpartnerselskab

PRISSTIGNINGER & TIDSFRISTFORLÆNGELSER

09.05 Post Corona – konsekvenser for pris og tid med fokus på materialer
Coronapandemien har også haft indvirkning på byggeriet siden marts 2020. 
Dette indlæg kommer rundt om de mest centrale byggejuridiske 
problemstillinger, som er opstået i forbindelse med COVID-19 med særligt 
fokus på konsekvenserne relateret til (mangel på) materialer. Der vil blive 
fokuseret på force majeure, prisstigninger og forsinkelse. Du vil blive klogere 
på de regler, der regulerer dette område, og hvilket handlemuligheder, der 
kan være.
Partner & advokat Bo Schmidt Pedersen, Poul Schmidt Kammeradvokaten

09.50 Kort kaffepause

10.00 Post Corona – materialemangel, prisstigninger, tidsfrister og byggeplads
I dette oplæg vil du blive klogere på, hvordan entreprenøren med juraen i 
hånden har forsøgt at løse nogle af de problemstillinger, der er opstået i 
kølvandet på corona. Du vil blandt andet høre om helt konkrete udfordringer 
i forhold til levering af stål og træ, specielle krav til byggepladsen og 
dokumentationskrav for prisstigninger.
Kontraktchef Henrik Ingeman Nielsen, Enemærke & Petersen

10.45 Kort kaffepause

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg
Torsdag 9. december 2021
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RISIKO

11.00 Entreprenørens overtagelse af Bygherres rådgiver - Entreprenør
I praksis er ”overtagelse af bygherrens rådgivere” langt fra en 
standardydelse. Den juridiske regulering af overtagelsen, den forudgående 
projektering og samarbejdsvilkårene er forskellige for hvert projekt. I dette 
oplæg vil fokus være på vigtigheden af, at både kontraktgrundlaget og den 
videre samarbejdsproces skal være relevant forberedt til den ønskede 
overgang af rådgivere. Du vil også høre om konkrete eksempler på de 
væsentligste udfordringer og risici fra totalentreprenørens synsvinkel.
Advokat Trine Albirk, MT Højgaard 

11.30 Entreprenørens overtagelse af Bygherres rådgiver - Bygherre
Samarbejdet mellem totalentreprenør og rådgiver kaster en del særlige 
problemstillinger af sig, herunder når rådgiver undervejs overdrages fra 
bygherre til entreprenøren. Efter at du har hørt et oplæg fra entreprenøs-
siden, vil du her høre om samarbejdsforholdet og overgangen belyst fra 
bygherre og rådgiverside.
Partner & advokat Steen Hellmann, Viltoft Advokatpartnerselskab

12.00 Frokost

13.05 Håndtering af risiko i byggeriets kontrakter
I dette oplæg vil du blive klogere på, hvordan byggeriets kontrakter fordeler 
risici mellem parterne og at det er vigtigt at risikofordelingen er 
hensigtsmæssig i forhold til, hvem der er bedst til at afværge eller bære 
risiko. Dernæst vil du høre om risikostyring i forhold til kontraktstyring i 
bredere forstand. Pointen er her, at risiko for tab og dårligt samarbejde også 
kan opstå, hvis kommunikationen og konfliktløsningen fungerer dårligt.
Professor of law and economics Henrik Lando, CBS Law & MPP

13.50 Kort kaffepause

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg
Torsdag 9. december 2021
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14.05 Roskilde Badet – hvad gik galt og hvad kan vi lære?
I dette oplæg vil du kunne høre Kim Haugbølle præsentere erfaringer fra den 
uvildige evaluering af årsagerne til de omfattende fordyrelser og forsinkelser 
af udvidelsen af svømmehallen Roskilde Badet. Oplægget afsluttes med 
forslag til, hvorledes bygherrer fremadrettet kan styrke gennemførelsen af 
fremtidige byggeprojekter.
Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, 
Aalborg Universitet

14.45 Pause med kaffe og kage

15.00 Hvordan arbejder bygherrerådgiveren med risikostyring på de store 
projekter?
Bygherrens nærmeste allierede er bygherrerådgiveren, der som en af sine 
fremmeste opgaver har at sikre bygherren mod forsinkelse og 
budgetoverskridelse. I dette oplæg vil du høre om, hvordan denne opgave 
tilrettelægges, hvilke værktøjer bygherrerådgiveren anvender i den 
forbindelse og hvorfor det alligevel ofte går galt.
Bygherrerådgiver Michael Hygum Thyssen, NIRAS A/S

15.40 opsamling på konferencen ved ordstyrer
Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, 
Viltoft Advokatpartnerselskab

15.50 Konferencen slutter
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AFHOLDELSESDATO OG -STED
Konferencen Juridiske udfordringer i bygge- og anlæg afholdes den 8. og 9. december 2021 i 
Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

OVERNATNING
Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. 

TRANSPORT & PARKERING
Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinjer i umiddelbar nærhed 
af Charlottehaven - Find vej med http://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.

KONFERENCEPRIS        
                                                                                Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

Early bird! 
Tilmelding senest  

29. oktober

Tilmelding senest  
26. november

Tilmelding efter  
26. november

12.995,- 13.995,- 14.995,-
Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de 
forskellige talere. 
 
TILMELDING
Send eller ring til Insight Events vedrørende din tilmelding. Du kan også tilmelde dig på 
www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Faktura og bekræftelse på din tilmelding 
vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende!

AFBESTILLING
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.

Insight Events ApS, Silkegade 17 st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, 
info@insightevents.dk, www.insightevents.dk, CVR-nr. 24240371

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål 
vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Helene Henriksen,  
tlf: 41951424, e-mail hh@insightevents.dk

Praktiske oplysninger
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BUILD FOR WATER
6. - 7. december 2021

IT-KONTRAKTER 2022 
26. - 27. januar 2022

MILJØLOVGIVNING 2021 
9. – 10. marts 2022

BUILD FOR BIODIVERSITY 
27. - 28. april 2022

FINANCIAL COMPLIANCE & LEGAL 
17. - 18. maj 2022

BUILD IN WOOD 
18. - 19. maj 2022

BÆREDYGTIG BYGGEPROCES
8. -9. juni 2022

Andre spændende  
arrangementer



             T ILMELDING T IL INSIGHT E VENTS KONFERENCE

         SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: 

21
bj

Insight Events ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

TID OG STED 
Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg afholdes den  
8. og 9. december 2021 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 
København Ø, telefon 35 27 15 00.

PRIS  
EARLY BIRD: Ved tilmelding senest 29. oktober 2021: kr. 12.995,-  
Ved tilmelding senest 26. november 2021: kr. 13.995,-
Ved tilmelding efter 26. november 2021: kr. 14.995,- 
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!

  

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

 
Insight Events 
Silkegade 17, st. 
1113 København K  info@insightevents.dk


