
  

AB-systemet er under revision, og det betyder, at AB 92, ABR 89 og ABT 93 bliver 

erstattet af AB 18, ABR 18 og ABT 18. Ændringerne forventes at træde i kraft 

inden sommeren 2018. 

 

På kurset gennemgås høringsudkastet, der forventes offentliggjort januar 2018 og 

vedtaget i maj 2018.  

 

Du vil få en orientering om ændringerne og konsekvenserne af, hvordan byggeriets 

parter kommer til at samarbejde fremadrettet. 

 

Videreuddannelse og kurser med en praktisk og juridisk vinkel 
C/O Hovmøller & Thorup Advokatfirma, Strandvejen 4, 1. Sal, DK-9000 Aalborg, Danmark, www.jurajour.dk, telefon +45 96 30 42 30 

Kontonummer 7450 0001194612, cvr.nr. 35 05 00 43 

 

Entrepriseret 

     

Invitation til kursus 

Onsdag den 28. marts 2018 

Kl. 09.00-12.00 

i Havnehuset, 

Strandvejen 4, 9000 Aalborg 

”AB 18 – de nye aftalevilkår inden for 

byggeriet” 

På kurset vil vi gennemgå følgende punkter: 

- Status på processen mod AB 18’s vedtagelse 

 

- Hovedprincipperne i de nye AB 18 aftalevilkår 

 

- Vurderingen af de væsentligste ændringer 

 

- Fokus på de største udfordringer 

 

Formålet med revisionen af AB-systemet er at sikre et mere velfungerende, 

effektivt og gennemsigtigt aftalesystem. 

Kurset henvender sig til bygherrer, rådgivere og entreprenører. 

 

Underviser:  

Advokat (L), Michael Møller Pedersen 

Michael Møller Pedersen er advokat og 

partner hos Hovmøller & Thorup 

Advokatfirma, og har stor erfaring inden for 

rådgivning af entreprenører vedrørende 

offentlige bygge- og anlægsprojekter. 

Pris:  

Kursusafgiften er fastsat til kr. 1.000,00 + 

moms, eller i alt kr. 1.250,00 pr. person.  

Afgiften bedes samtidig med tilmelding 

overført til: reg.nr. 7450, konto nr. 

0001194612 med henvisning til ”0000123160 + 

deltagernavn” 

Morgenkaffe med brød er inkluderet. 

Der tages forbehold for at aflyse kurset, hvis 

deltagerantallet ikke udgør minimum 10 

personer. 

Tilmelding:  

Send din tilmelding til aw@ht-law.dk  

Tilmeldingsfristen er tirsdag, den 20. marts 

2018. 

 

Kurset opfylder kravene for godkendelse som 

obligatorisk efteruddannelse, jfr. 

Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 3 lektioner 

”Bliv godt klædt på  

til at håndtere  

– eller allerhelst undgå –  

juridiske problemstillinger  

i hverdagen!” 

http://www.jurajour.dk/
mailto:aw@ht-law.dk

