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Tjekliste til byggemødereferat 
efter AB18 
 

Dokumentet er tiltænkt som en kombineret skabelon og tjekliste til et byggemø-

dereferat efter AB18 i sin rene form, og kan således anvendes som grundskabelon 

til dit eget byggemødereferat eller blot som en tjekliste i forbindelse med forbe-

redelse af eller opfølgning på byggemøder. Skabelonen tager udgangspunkt i de 

typiske emner, der skal håndteres på et byggemøde med afsæt i kontrakter på 

AB18-vilkår. Bemærk at det som udgangspunkt altid er det konkrete projekt og 

de specifikke vilkår for den enkelte kontrakt, som er retningsgivende for, hvilke 

konkrete emner, der skal og bør behandles på et byggemøde. Andre emner end 

de i skabelonen nævnte kan derfor være genstand for drøftelse på et byggemøde, 

ligesom disse kan gennemgås i anden rækkefølge eller under anden betegnelse 

end det i skabelonen anvendte. Skabelonen og de heri anførte noter kan aldrig 

erstatte juridisk rådgivning i en konkret sag, og kan alene tjene som vejledning.  

 

- Felter markeret med farven grøn angiver felter, der enten skal udfyldes 

af brugeren med fx fritekst eller alternativer, som brugeren skal vælge 

imellem. 

 

- Felter markeret med farven gul er redaktørens noter.  
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BYGGEMØDEREFERAT 
 
Projekt:    indsæt projekt nr. + projektnavn 
 
Byggemøde nr.:  x 
 
Dato:   xxxdag den dato, uge xx  
 
Sted:   Hvor mødet afholdtes 
 
Udarbejdet af: indsæt navn og virksomhed   
 
Næste byggemøde  xxxdag den dato uge xx 
 
Mødedelta-

gere 

Initia-

ler 

Stilling Tlf. Organisation e-mail Fremmødt  Modta-

ger re-

ferat 

[Navn]      (ja/nej) (ja/nej) 

[Navn]        

[Navn]        

1 BEMÆRKNINGER TIL REFERAT FRA FORRIGE BYGGEMØDE 

Referatet fra sidste byggemøde blev udsendt den dato. På byggemødet var der følgende al-
ternativ: ingen bemærkninger til referatet: 
 
Her angives parternes eventuelle bemærkninger til forrige referat. Anfør om bemærkningerne 
kan accepteres eller ej.  
 
Note: AB18 § 32, stk. 2. Det er vigtigt altid at få tilføjet kommentarer og bemærkninger til 
det forrige referat i det omfang referatet er ufuldstændigt eller det passerede ikke er korrekt 
gengivet. Det er vanskeligt at komme med indsigelser, der ikke fremsættes i rimelig tid efter 
modtagelsen af referatet, og parterne risikerer at blive bundet af indholdet. Byggemøderefe-
rater tillægges ofte meget stor bevismæssig betydning, når en sag skal oplyses, fx i forbin-
delse med en voldgiftssag. 
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2 BYGGEPLADSFORHOLD 

2.1 Sikkerhed og miljø 

Eventuelle sikkerhedsmæssige forhold, som relaterer sig til arbejdsmiljø og sikkerhed på plad-
sen, anføres her, fx manglende oprydning på pladsen, forsvarlig afspærring etc. men også 
episoder med hærværk, tyveri, vandskader osv. bør håndteres særskilt i byggemødereferatet. 
 
Note: Sikkerhedsmæssige forhold, fx arbejdsmiljø, oprydning eller lign. bør nævnes her i det 
omfang, der er udfordringer hermed på byggepladsen og såfremt en part ikke lever op til sine 
forpligtelser herom. Sådanne forhold, der fx kan henføres til sikkerhed/miljø/manglende op-
rydning kan efter omstændighederne begrunde et krav på tid eller økonomi, og i så fald kan 
der være grund til også at følge op ved særskilt mail eller brev herom. 
 
2.2 Registrering af arbejdsulykker  

Der har ikke været arbejdsulykker siden sidste byggemøde.  
Alternativt: Der har været X arbejdsulykker siden sidste byggemøde.  
Byggeledelsen skal straks underrettes i tilfælde af arbejdsulykker. 

3 TIDSMÆSSIGE FORHOLD 

Note: her behandles tidsmæssige forhold. Det er vigtigt nøje at få registret den tidsmæssige 
udvikling siden sidste byggemøde, herunder evt. spilddage og årsag hertil, enighed/uenighed 
omkring krav om tidsfristforlængelse og om der foreligger ansvarspådragende forsinkelse.  
 
3.1 Spilddage 

Siden sidste byggemøde er der registreret følgende spilddage: 
Alternativt: Siden sidste byggemøde er der ikke registreret spilddage 
 
I skemaet nedenfor er registreret det samlede antal spilddage til og med dette byggemøde:  
 

Spilddage 

Periode 
Indeholdt 
i arbejds-

plan 

Antal spild-
dage varslet 

Entreprenørens 
Begrundelse 

Antal spilddage 
godkendt 

20XX Januar angiv an-
tal, fx 7  angiv årsag, fx 

vejrlig  

 Februar X    

 Marts X    
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 April X    

 Maj X    

 Juni x    

 Juli X    

 August X    

 Septem-
ber X    

 Oktober X    

 November X    

 December X    

Spilddage i alt     

 
Note: Angiv specifikt evt. spilddage med dato. For hver spilddag skal det også angives hvad 
årsagen til spilddagen var, fx vejrlig. Entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse, hvis 
årsagen udgør de i AB18 § 39, stk. 1, nævnte forhold. Dvs. ændringer, som kræves af byg-
herre (litra a), bygherrens eller anden entreprenørs forhold (litra b), krig/strejke/lock-out og 
lign. (litra c), usædvanligt vejrlig (litra d), offentlige påbud eller forbud, der ikke skyldes en-
treprenørens egne forhold (litra e). Vær opmærksom på, at der kan være grund til at følge op 
særskilt ved fx mail eller brev afhængig af, om spilddagene godkendes eller ej. Årsagen kan 
have betydning for bygherrens hæftelse ved forsinkelsen, jf. AB18 § 43. Der skal tages stilling 
til om evt. registrerede spilddage på forhånd var indeholdt i entreprenørens arbejdsplan eller 
ej, fx spilddage som følge af vejrlig. Ubrugte vejrligsdage fra en måned kan ikke overføres til 
en anden medmindre det er specifikt aftalt. 
 
3.2 Krav om tidsfristforlængelse 

Eventuelle krav om tidsfristforlængelse er registreret i skemaet nedenfor. Det fremgår af ko-
lonnen ”Status” hvorvidt et krav er godkendt, afvist eller pågår. De angivne frister henviser 
til fristerne i den aftalte hovedtidsplan, jf. også referatets pkt. 3.3. Krav om ændringer i aftalen 
er desuden registreret i bygherrens ændringslog, jf. referatets pkt. 4. 
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Note: AB18 § 39, stk. 1. Spilddage medfører ikke nødvendigvis et krav på tidsfristforlængelse. 
Entreprenøren skal give skriftlig meddelelse til bygherren, hvis han anser sig berettiget til 
ekstra tid. Der henvises i øvrigt til noten under pkt. 3.1. Vær opmærksom på entreprenørens 
mulighed for forcering, jf. AB18 § 41, stk. 1, litra b, dvs. hvis bygherre med urette gør gæl-
dende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, og han udfører forceringen for 
at sikre sig imod dette.  
 

Registrering af krævet tidsfristforlængelse 
Varslet tids-
fristforlæn-

gelse 

Entreprenø-
rens be-

grundelse 

Varslet ændring af 
hovedtidsplanens 

frister 
Status 

Krav af dato 

angiv årsag, 
fx vejrlig, 
hindringer 
etc. 

angiv frist/frister i den 
aftalte hovedtidsplan 
der kræves forlænget 
samt antallet af dage 

angiv om kravet 
er helt eller del-
vist godkendt, 
afvist eller pågår 

Krav af dato  angiv årsag   

Krav af dato  angiv årsag   

 
3.3 Den aftalte hovedtidsplan 

Fristerne i den aftalte hovedtidsplan samt evt. godkendt tidsfristforlængelse er registreret i 
kolonnen ”Aktuelle frist” i skemaet nedenfor. 
 

Aktivitet Oprindelig frist Aktuelle frist 
Bodsbe-

lagt 

Kontraktindgåelse dato dato  

Mobilisering Fra dato  
til dato 

Fra dato  
til dato  

Projektgennemgang Fra dato  
til dato 

Fra dato  
til dato  

Sikkerhedskoordine-
ring dato dato  

Hovedprojektering Fra dato  
til dato 

Fra dato  
til dato  

Entreprenør projekte-
ring 

Fra dato  
til dato 

Fra dato  
til dato ja/nej 
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Mængdeverificering Fra dato  
til dato 

Fra dato  
til dato  

Entreprenørens ar-
bejdsplan dato dato ja/nej 

Bygherrens detailtids-
plan dato dato  

Starttidspunkt for ar-
bejdet dato dato ja/nej 

Evt. Deltidsfrist 1 dato dato ja/nej 

Evt. Deltidsfrist 2 dato dato ja/nej 

Førgennemgang dato dato ja/nej 

Sluttidspunkt for 
arbejdet 

dato dato ja/nej 

 
Note: AB18 § 4, stk. 4, angiver hvilke aktiviteter, der skal fremgå en hovedtidsplanen. De i 
skemaet nævnte aktiviteter er ikke udtømmende men alene en eksemplificering. Det er de 
aktiviteter, som er relevante for det konkrete projekt og som derfor følger af projektets ho-
vedtidsplan, der skal fremgå af skemaet ovenfor. Vær særligt opmærksom på at få varslet 
bod (både i referatet og særskilt i mail eller brev) i overensstemmelse med AB18 § 40, stk. 4, 
såfremt aktuelle frister/terminer ikke kan overholdes eller hvis der fx er uenighed om aktuelle 
frister og hvorvidt disse kan overholdes.  
  
3.4 Entreprenørens arbejdsplan 

Arbejdet udføres i overensstemmelse med entreprenørens gældende arbejdsplan af dato.  
Alternativt: Entreprenørens arbejdsplan af dato, som entreprenøren følger, er ikke godkendt 
af bygherre. Årsagen hertil er følgende angiv her en eller flere årsager, fx at arbejdsplanen 
ikke er opdateret, ikke indeholder de nødvendige oplysninger/terminer eller lign. 
 
Note: AB18 § 13, stk. 1. Det følger af AB18 § 13, stk. 4, at bygherre i visse tilfælde har ret 
til at fastlægge arbejdsplanen i nødvendigt omfang, hvis den skal indgå i bygherrens detail-
tidsplan, fx hvis entreprenøren ikke selv udarbejder arbejdsplan inden den i hovedtidsplanen 
fastsatte frist, eller den ikke er opdateret, jf. AB18 § 14, stk. 2.  
  
3.5 Alternativ til pkt. 3.4: Bygherrens detailtidsplan 
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Note: Pkt. 3.5 er kun relevant, såfremt arbejde udføres i fag- eller storentrepriser, hvor byg-
herre har ansvaret for styring og koordinering af flere sideordnede entreprenører på pladsen, 
jf. AB18 § 13, stk. 2. Vær opmærksom på entreprenørens pligt til skriftligt at gøre indsigelse 
inden 5 arbejdsdage fra modtagelse af detailtidsplanen, jf. AB18 § 13, stk. 3. Gør han ikke 
det, risikerer han at blive bundet heraf. Eventuelle årsager til entreprenørens manglende god-
kendelse af detailtidsplanen bør anføres her på samme måde som ovenfor under pkt. 3.4.  

Entreprenørernes arbejdsplaner og tilstedeværelse på byggepladsen koordineres i overens-
stemmelse med gældende detailtidsplan af dato.  

4 ØKONOMI 

4.1   Ændring i pris, tid og sikkerhed 

Bygherre og entreprenør gennemgik oversigten med ændringer i bygherrens ændringslog og 
er enige om at listen er opdateret og der ikke består krav, som ikke fremgår af listen. Listen 
er vedlagt som bilag til byggemødereferatet. 
 
Note: Efter AB18 § 25 er det et krav, at bygherre fører en ændringslog, hvori flg. registreres: 

- Ændringsarbejder bestilt af bygherren, jf. § 23 
- Ændringer, der er en følge af en parts krav om forandringer mht. pris, tid og sikkerhed 

pga. ændringer i arbejdet eller dets forudsætninger, jf. § 25, stk. 1, 1. pkt.  
- Ændringer, der er en følge af krav om forandringer i aftalen pga. godkendt forslag fra 

entreprenøren eller anvisning fra bygherren eller hindringer, som en part anser for en 
ændring i arbejdet, jf. § 25, stk. 1, 2. pkt.  

- Ændringer som følge af anmodninger og meddelelser, jf. § 25, stk. 2, dvs. hvor en part 
på forespørgsel skal meddele om et nærmere bestemt arbejde anses for en ændring 

- Ændringer som følge af bygherrens anvisning om arbejdets udførelse, jf. § 22, stk. 3, 
dvs. hvor entreprenøren finder, at anvisningen indebærer en ændring  

- Ændringer som følge af hindringer, jf. § 26, stk. 1 og 2, dvs. hvor entreprenøren finder, 
at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med aftalen, eller hvor der opstår 
forhold, som vanskeliggør arbejdet 

 
Vær opmærksom på entreprenørens pligt til at meddele bygherren, hvis han finder, at der er 
fejl i registreringen. Gør han ikke det, risikerer han at blive bundet heraf. Ændringslog’en skal 
gennemgås på hvert byggemøde, jf. AB18 § 31, stk. 2, og opdateres i nødvendigt omfang. 
 
4.2 Opgørelse over mer- og mindrearbejder efter enhedspriser 

Parterne gennemgik oversigten over opgjorte merarbejder og mindrearbejder i bilag X (Til-
budslisten). Der er i opgørelsen taget højde for, at arbejder, der samtidig udskiftes med et 
andet arbejde, kun er medtaget med forskellen i de to arbejders pris.  
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Alternativ 1: 
Bygherre/Entreprenør ønsker at genforhandle enhedsprisen for post xx. Begrundelsen er, at 
indsæt her begrundelsen for at forudsætningerne for enhedsprisen ikke længere er tilstede. 
 
Alternativ 2: 
Ingen af parterne ønsker at genforhandle enhedspriserne selvom variationsgrænserne er over-
skredet. 
 
Note: AB18 § 24, stk. 1. Pkt. 4.2 er kun relevant, hvis der anvendes enhedspriser. Vær op-
mærksom på, at entreprenøren forud for byggemødet opdaterer oversigten over opgjorte 
merarbejder og mindrearbejder med udgangspunkt i tilbudslisten. Enhedspriserne mængde-
reguleres ind til +/-100% af den enkelte post. Regulering af merarbejde kan ske indtil 20 % 
af entreprisesummen og mindrearbejder indtil 10 %, hvorefter enhedspriserne ikke vil være 
gældende, hvis en part kan godtgøre, at forudsætninger for enhedsprisen ikke er til stede, jf. 
AB18 § 24, stk. 1 og 2. 
 
4.3 Fuldmagter 

Der er ikke ændret i tilsynets og byggeledelsens fuldmagter, jf. entreprisekontrakten. Gæl-
dende fuldmagter er som flg.: 

- Tilsynet 
- Byggeledelsen 

 
Note: Ændringer i den fuldmagt, som rådgiver har efter AB18 § 28 til at indgå aftaler på 
bygherrens vegne, skal meddeles på byggemøder, jf. AB18 § 31, stk. 3. Vær opmærksom på, 
at ændringen skal specificeres, og dermed også om fuldmagten indskrænkes eller udvides. 

5 TEKNISKE- OG UDFØRELSESMÆSSIGE FORHOLD  

5.1 Tekniske forespørgsler, afvigerraport, fravigebegæring 

Entreprenørens eventuelle tekniske forespørgsler, fravigebegæringer og afvigerrapport uplo-
ades på projektweb/registreres i skema. Siden sidste byggemøde har entreprenørens frem-
sendt flg.: 
 

- indsæt, fx TF nr. X vedr. xx af dato, som vil blive besvaret. Alternativt: som er er 
besvaret den dato. 

 
Angiv desuden om der rykkes eller om afklaringer/besvarelser haster. 
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5.2 Tilsynsnotater 

Siden sidste byggemøde har tilsynet udsendt tilsynsnotat x af indsæt dato vedrørende indsæt 
kort beskrivelse, fx manglende fald på gulv i vådrum, inddækning af stern, eller lign. 
 
Følgende tilsynsnotater er ubesvaret og der rykkes for svar fra entreprenøren: 

- Indsæt nr/dato/specifikation 
- Indsæt nr/dato/specifikation 

 
Alternativt: Følgende tilsynsnotater er besvaret: 

- Indsæt nr/dato/specifikation 
- Indsæt nr/dato/specifikation 

5.3 Nye underentreprenører  

Entreprenøren ønskede at udskifte/antage følgende underentreprenører: 
- Fag, Virksomhedsnavn og CVR. nr. 
- Fag, Virksomhedsnavn og CVR. nr. 

 
Alternativ: 
Underentreprenøren blev ikke godkendt af bygherren, idet årsagen skal angives her. 
 
Note: Bygherren kan kun nægte underentreprenører, hvis ikke betingelserne i AB18 § 8, stk. 
1, er opfyldt eller hvis det med rimelighed er begrundet i underentreprenørens forhold, fx 
kvalifikationer eller økonomiske forhold, jf. AB18 § 8, stk. 2, eller efter udbudsreglerne. An-
tager entreprenøren en underentreprenør eller udskiftes en tidligere godkendt underentrepre-
nør, skal dette ske inden underentreprenøren påbegynder sit arbejde, og bygherren kan an-
mode om dokumentation for underentreprenørens forhold, jf. AB18 § 8, stk. 2, og/eller doku-
mentation for, at der er indgået aftale med underentreprenøren, som opfylder AB18 § 8, stk. 
4 og 5. Bygherren kan nægte at godkende underentreprenøren, hvis dokumentationen ikke 
modtages, jf. AB18 § 8, stk. 2. 
 
Note: Pkt. 5.3 medtages kun hvis det er aktuelt, ellers slettes det. 

6 STADE  

Note: Det oplyste stade har typisk betydning for aconto faktureringer. Eventuelle uenigheder 
bør anføres. Angivelse af stade har også betydning i tilfælde af en eventuel senere tvist om-
kring forsinkelse, hvor det netop kan bidrage til at dokumentere stadet i forhold til tidsplan på 
et givent tidspunkt. Stadet her er en eksemplificering og kan fx også opgøres etapevis.  
 

- 01 Arbejdsplads  x % 
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- 02 Jordarbejder  x % 
- 03   x % 
- 04   x % 
- 05   x % 

7 PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DEN KOMMENDE UGE  

Følgende planlagte aktiviteter fremgår af entreprenørens arbejdsplan: 
 

- indsæt, fx opbrydning 
- indsæt, fx udgravning 

8 KOORDINERING MED ANDRE AKTØRER 

Her beskrives andre arbejder, som foregår indenfor eller tæt på entreprisen, det kan fx være 
bygherreleverancer, der er planlagt til levering/indbygning, eller entreprenørens arbejder, der 
skal koordineres med forsyningsvirksomhed, eller flere sideordnede entreprenørers arbejder, 
hvor der er særlige grænseflader, som kræver fokus.  

9 BEMANDING OG MATERIEL 

9.1 Bemanding 

- Entrepriseleder   x person 
- Formand   x person 
- Brolægger   x personer 
- Specialarbejder   x personer 
- Praktikanter   x person 

 
9.2 Materiel 

- Gravemaskiner   x stk. 
- Lastbiler   x stk. 
- Dumper   x stk. 
- Pladevibrator   x stk. 
- indsæt   x stk.  

 
Note: Ovennævnte er alene en eksemplificering. Der skal naturligvis angives det materiel og 
den bemanding som er aktuelt for det konkrete projekt. Vær opmærksom på at bemanding er 
nøjagtigt angivet. I tilfælde af entreprenørens forsinkelse (eller bygherrens påstand herom) 
kan omfanget af entreprenørens bemanding anvendes som løftestang for et argument om, at 
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entreprenøren ikke har formået at planlægge arbejdet på tilstrækkelig vis og/eller allokere 
tilstrækkeligt mandskab, eller det modsatte for entreprenørens vedkommende. 

10 MYNDIGHEDER 

Forhold til myndigheder, fx myndighedsgodkendelser, bør håndteres særskilt på byggemødet, 
og status herpå bør noteres. 

11 KS- OG D&V-MATERIALE 

Her beskrives status på entreprenørens KS-materiale (samt D&V) navnlig hvis det udførte KS-
materiale ikke er fyldestgørende.  
 
Entreprenørens KS-materiale er gennemgået på pladsen den dato, hvor navn og navn deltog.  
 
Alternativ 1: KS-materiale er opdateret. 
 
Alternativ 2: KS-materiale er pt. ikke fuldstændigt og mangler opdatering, idet følgende ikke 
er udført tilstrækkeligt eller indsat i KS-mappen: 

- Indsæt, fx fugtmålinger er ikke udført for xx 
- Indsæt, fx svejsekontroller er ikke udført for xx  

 
KS-materiale skal opdateres og ny gennemgang heraf er aftalt til den dato. 
 
Note: Manglende eller ufuldstændigt KS-materiale kan berettige til et tilbagehold i betalin-
gerne. Det anbefales samtidig at følge op ved særskilt mail eller brev vedr. mangelfuldt/ufuld-
stændigt KS-materiale. Andre former for svigt i kontroller eller udeståender i forhold til entre-
prenørens egen KS-manual bør også anføres herunder.  

12 AKTIONSLISTE  

Nr. Ak-
tion 

Refe-
rence til 
pkt. 

Vedrørende Dead-
line 

Sta-
tus 

1 Ini-
tial 

Pkt. nr. 
xx 

Opdatere detail-
tidsplan 

Tirsdag 
uge x 

På-
går/af-
sluttet 

2      
3      
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Note: Eventuelle forhold/punkter der kræver aktion kan anføres her. Skemaet er alene ek-
semplificering. 
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