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Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg har været en årlig 
tilbagevendende begivenhed i 11 år.

På konferencen mødes alle, der arbejder med juridiske 
problemstillinger i bygge- og anlægsbranchen. Viden udveksles 
på tværs af værdikæden i byggeriet, og du vil som deltager på 
konferencen modtage ny viden, udveksle erfaringer og netværke 
med andre juridiske fagpersoner fra arkitektvirksomheder, rådgivende 
ingeniører, bygherreorganisationer, entreprenører og andre spillere i 
byggebranchen.

Det faglige indhold i programmet bliver hvert år udviklet på baggrund 
af grundig research med personer inden for det juridiske felt i 
byggebranchen. Samtidig arbejder vi sammen med en mangeårig 
sparrings- og samarbejdspartner, advokat Henrik Hauge Andersen fra 
Viltoft. Derfor vil du på konferencen altid få den nyeste og mest aktuelle 
viden, som kan hjælpe dig videre i dit daglige arbejde med de juridiske 
udfordringer, du støder på.

I år er programmet præget af de udfordringer, som 
verdensomspændende kriser bringer med sig. Vi er endnu ikke ovre 
konsekvenserne af COVID 19-pandemien, og samtidig har krigen i 
Ukraine medført en udtalt usikkerhed i markedet samt udfordrende 
følgevirkninger som prisstigninger, supply chain-udfordringer 

MÅLGRUPPE FOR KONFERENCEN
Konferencen er for dig, der i dit daglige arbejde støder på juridiske 
problemstillinger og udfordringer. Du arbejder formentlig hos et 
entreprenørfirma, et rådgivende entreprenørfirma, et arkitektfirma, en 
offentlig og/eller privat bygherre, et advokatfirma, hos myndigheder eller 
forskellige organisationer. 
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og konkurser med videre. Alt sammen aspekter. der sætter bygge og 
anlægsbranchen under hårdt pres i en periode, hvor den grønne og 
bæredygtige omstilling skulle have haft fuldt fokus.

Årets konference Juridiske udfordringer i bygge & anlæg stiller skarpt på 
de problemstillinger, der lige nu er mest aktuelle i den danske bygge- og 
anlægsbranche, og du kan blive klogere på, hvordan samarbejde på tværs 
af branchen kan være med til at løse nogle af disse problemstillinger. 

Du vil blive opdateret, inspireret og få ny viden om blandt andet:
• Nyeste tendenser og praksis på området
• Konsekvenserne af krig i Europa
• Ændringer i udbudsloven, klagenævnsloven og tilbudsloven
• Usikkerheder i markedet
• Strategiske partnerskaber og arealselskaber

Med venlig hilsen

Anders Nielsen
Project Manager
Insight Events 

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE: 12 lektioner
Insight Events konference Juridiske udfordringer i bygge &  
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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Anders Hoffmann Kønigsfeldt 
Advokat & partner 
Bech-Bruun

Torben Brøgger 
Advokat & partner 
Bech-Bruun

Stefan Christoffer Gottlieb 
Seniorforsker 
BUILD Aalborg universitet

Andreas Christensen 
Advokat & partner 
Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Munk Rye Andersen 
Advokat & director 
Horten Advokatpartnerselskab

Bo Schmidt Pedersen 
Advokat & partner 
Kammeradvokaten

Betina Kristiansson 
Advokat & partner 
Molt Wengel 
Advokatpartnerselskab

Henning Biil 
Advokat & partner 
NT Advokater

Vivi Klink Larsen 
Advokat & partner 
Skau Reipurth

Eva Olesen 
Advokat & partner 
Viltoft

Steen Hellmann 
Advokat & partner 
Viltoft

Henrik Vind Hansen 
Chefkonsulent 
Voldgiftsnævnet

ORDSTYRER:

Henrik Hauge Andersen 
Advokat & partner 
Viltoft

TALERLISTE
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08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale
Morgenkaffe/te 

09.00 Åbning af konferencen
Anders Nielsen, project manager, Insight Legal 

09.05 Introduktion ved ordstyreren
Henrik Hauge Andersen, advokat & partner, Viltoft

OPDATERING PÅ NYESTE LOVGIVNING OG AKTUEL PRAKSIS

09.10 Gennemgang og opdatering på seneste praksis
Hør om det seneste års vigtige kendelser og få en opdatering på 
seneste praksis. 
Vivi Klink Larsen, advokat & partner, Skau Reipurth

10.00 Aspekter af de nye ændringer i udbudsloven, klagenævnsloven 
og tilbudsloven
Udbudsloven er ændret – hvad er de væsentligste ændringer, 
og hvad betyder ændringerne i praksis for planlægningen, 
afviklingen af udbudsprocessen og for fastlæggelsen af 
kontraktens vilkår? Hvad betyder den nye, obligatoriske 
udelukkelsesgrund og udvidelsen af adgangen til at gøre 
brug af udbudsformerne; udbud med forhandling og 
konkurrencepræget dialog? Hvad ligger der i det nye krav om 
anvendelser af personer under oplæring? 
Eva Olesen, advokat & partner, Viltoft

10.50 Kaffepause

PROGRAM 7. DECEMBER 2022
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USIKKERHEDER I MARKEDET OG KONSEKVENSERNE AF  
KRIG OG PANDEMI 

11.20 Hvordan bygger man alment i et overophedet marked – 
praktiske fifs til tilrettelæggelse af udbuddet
Få en gennemgang af de mulige teknikker til at imødegå, at 
almene projekter strander grundet budgetproblemer. 
Henning Biil, advokat & partner, NT Advokater

12.10 Frokostpause

13.10 Kontraktlige- og udbudsretslige konsekvenser af Covid-19 og 
krigen i Ukraine
Hør om de kontrakt- og udbudsretlige udfordringer, som særligt 
pandemien og krigen i Ukraine har medført. Dette både i forhold 
til kontrakter, der allerede er indgået, og de kontrakter, der skal 
indgås. De kommer også omkring de udfordringer, der særligt 
gælder for det offentlige, hvis handlefrihed er begrænset af de 
udbudsretlige rammer.
Andreas Christensen, advokat & partner, Horten 
Advokatpartnerselskab
Rikke Munk Rye Andersen, advokat & direktør, Horten 
Advokatpartnerselskab

14.00 Kaffepause

PROGRAM 7. DECEMBER 2022
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ENTREPRENØRKONKURSER

14.30 Entreprenørkonkurser – set fra kurators vinkel
Der er gang i byggerierne rundt om i landet, men i kølvandet på 
den igangværende krise forventes konkurstallene af stige. En 
konkurs kan få store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser 
for et byggeri. Få et hurtigt overblik over de mest normale 
problemstillinger ved entreprenørens konkurs set med kurators 
øjne.
Anders Hoffmann Kønigsfeldt, advokat og partner, Bech-Bruun

15.15 Entreprenørkonkurser – set fra bygherrers vinkel
For offentlige og almene bygherrer kan en konkurs blandt andet 
resultere i, at byggeriet skal genudbydes. Hør om, hvad du 
særligt bør være opmærksom på, i tilfælde af en entreprenør 
(eller underentreprenør) går konkurs. Du får her et indblik i de 
juridiske forhold, og hvordan reglerne virker i praksis, når en 
entreprenør går konkurs.
Betina Kristiansson, advokat & partner, Molt Wengel 
Advokatpartnerselskab

16.00 Opsamling på dagen ved ordstyrer

16.10 Konferencens første dag slutter
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08.30 Morgenkaffe/te 

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

NYE PARTNERSKABER OG SAMARBEJDSPROCESSER

09.10 Strategiske partnerskaber – hvad siger forskningen?
I 2016 lancerede Københavns Kommune to strategiske 
partnerskaber med henblik på at opnå økonomiske fordele 
og læringseffekter gennem gentagende samarbejde. Men 
hvilke potentialer, udfordringer og faldgruber har der været i 
partnerskaberne – og hvilke barrierer eksisterer der i branchen 
mod øget samarbejde?  
Stefan Christoffer Gottlieb, seniorforsker, BUILD Aalborg 
Universitet

09.50 Strategiske partnerskaber – den juridiske vinkel
Steen Hellmann giver et indblik i hvilke juridiske aspekter i de 
strategiske partnerskaber, du som jurist skal være særligt 
opmærksom på, og hvilke juridiske udfordringer der kan opstå i 
denne konstellation.
Steen Hellmann, advokat & partner, Viltoft

10.30 Strategiske partnerskaber - panelsamtale
Steen og Stefan modtager spørgsmål fra salen og indgår i en 
samtale om perspektiverne i de strategiske partnerskaber med 
udgangspunkt i de to foregående oplæg.
Stefan Christoffer Gottlieb, seniorforsker, BUILD Aalborg 
Universitet 
Steen Hellmann, advokat & partner, Viltoft 

10.50 Kaffepause

PROGRAM 8. DECEMBER 2022
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11.20 Arealudviklingsselskaber
Bliv klogere på, hvornår anvendelse af arealudviklingsmodellen 
kan være hensigtsmæssig og fordele og evt. ulemper for 
kommuner, som deltager i et arealudviklingsselskab. Få også 
en gennemgang af de betingelser, der skal være opfyldt 
for kommunens deltagelse i et arealudviklingsselskab og 
Ankestyrelsens praksis herom.
Torben Brøgger, advokat & partner, Bech-Bruun

12.10 Frokostpause

13.10 Ny ydelsesbeskrivelsestillæg om bæredygtighed
Ydelsesbeskrivelserne får nu et nyt tillæg, som skal gøre det 
enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler mellem 
bygherrer og projekterende i forhold til bæredygtighed. Samtidig 
træder et nyt bygningsreglement i kraft 1. januar. Her kan du høre 
om, hvad det betyder fra et juridisk perspektiv. 
Bo Schmidt Pedersen, advokat & partner, Kammeradvokaten

13.50 Megaprojekter – hvad kan vi lære af disse?
Lynetteholmen, Energiøen, CO2-indfangning og Femernforbindelsen 
er eksempler på megaprojekter, der kræver nye metoder og 
processer. Få indblik i de særlige udfordringer og løsninger fra 
disse projekter, og få inspiration til, hvordan du kan bruge disse 
læringer og erfaringer i mere ordinære projekter. 
Oplægsholder annonceres snarest

14.40 Kaffepause

15.10 Hurtig afgørelse ved Voldgiftsnævnet
Få indblik i den nyeste praksis og de seneste udviklinger 
vedrørende behandling af sager om hurtig afgørelse ved 
Voldgiftsnævnet.
Henrik Vind Hansen, chefkonsulent, Voldgiftsnævnet

16:00 Opsamling på konferencen ved ordstyreren

16.05 Konferencen slutter

PROGRAM 8. DECEMBER 2022



PRAKTISKE OPLYSNINGER

AFHOLDELSESDATO OG -STED
Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg afholdes den 7. og 8. 
december 2022 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 
35 27 15 00.

OVERNATNING
Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til
Charlottehaven, telefon 35271500

PARKERING & TRANSPORT
Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med
arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og
buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

PRIS

EARLY BIRD Tilmelding senest 28. oktober 2022: kr. 12.995,-

Tilmelding senest 25. november 2022: kr. 13.995,-

Tilmelding efter 25. november 2022: kr. 14.995,-
  
Alle priser er ekskl. moms.

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

TILMELDING
Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på  
www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk.  
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 også mulighed for at 
overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. 
Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Project Manager Anders 
Nielsen, telefon 2284 8409, e-mail an@insightevents.dk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER ANDRE SPÆNDENDE 
ARRANGEMETER

UDBUDSKONFERENCEN
5. - 6. oktober 2022

BÆREDYGTIG TRANSFORMATION
25. - 26. oktober 2022

BÆREDYGTIGHED I DEN 
FINANSIELLE SEKTOR
1. december 2022

IT-KONTRAKTER
24. - 25. januar 2023

MILJØLOVGIVNING
8.-9. marts 2023

BÆREDYGTIG BYGGEPROCES
7. - 8. juni 2023

LÆS MERE PÅ 
INSIGHTEVENTS.DK
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                  Tilmelding til Insight Events konferencen

         Sådan kan du tilmelde dig: 

35 25 35 45  www.insightevents.dk

 

Insight Events 
Silkegade 17, st. 
1113 København K  

  
info@insightevents.dk
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JURIDISKE UDFORDRINGER 
I BYGGE & ANLÆG

TID & STED 
7. og 8. december 2022 

Charlottehaven 
Hjørringgade 12C 
2100 København Ø

PRIS
EARLY BIRD Tilmelding senest 28. oktober 2022:  
kr. 12.995,-

Tilmelding senest 25. november 2022:  
kr. 13.995,-

Tilmelding efter 25. november 2022:  
kr. 14.995,-

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. 

TILMELDING 
Send eller ring din tilmelding til Insight Events.  
Du kan tilmelde dig på www.insightevents.dk 
eller info@insightevents.dk

http://www.insightevents.dk
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