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Du får bl.a. 
• Et overblik over AB Forenklets struktur 

og indhold, så du bedre kan navigere i 
vilkårene, når du skal lave aftaler.

• En øget bevidsthed om, hvilke 
rettigheder og forpligtelser bygherren 
og entreprenøren har over for 
hinanden.

• En overordnet gennemgang af 
bestemmelserne i AB Forenklet.

• De væsentligste forskelle til AB 18.
• Et indblik i de nye regler om 

konflikttrappen, som skal hjælpe dig 
med nemmere og hurtigere at få løst 
de tvister, der evt. måtte opstå.

Scan QR koden og læs mere.
Tilmelding kan ske via QR koden 
eller på telefon: 76527448

AB Forenklet
Få overblik over anvendelsesområdet og fordelene ved AB Forenklet i forhold til AB 18.

Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de vilkår, der gælder for både små og store byggesager 
efter AB Forenklet.
På kurset får du en gennemgang af alle de væsentlige områder i AB Forenklet. Derudover fremhæver 
vi de væsentligste forskelle mellem AB 18 og AB Forenklet, så du bliver mere bevidst om, hvornår du 
med fordel kan bruge hvilket aftalesæt i dine byggesager.

Målgruppe
Små og mellemstore entreprenører og 
håndværksmestre, deres bygherrer og 
rådgivere. Et minimumskendskab til AB 18 er 
fordelagtigt, men ikke nødvendigvis en 
betingelse.

Udbytte
Du får overblik over anvendelsesområdet og 
fordelene ved AB Forenklet i forhold til AB 
18.

Du ser, hvordan du kan sikre nyttige aftaler 
på den mest enkle måde uden at bruge for 
meget administrativ tid

Du vil efter kurset med større sikkerhed 
kunne vælge og anvende AB forenklet i 
forbindelse med tilbudsafgivelse og afvikling 
af en entreprise, som alternativ til AB 18

Et   skræddersyet tilbud?
Har du brug for at afholde et lukket kursus 
for dine medarbejdere? Så laver vi gerne 
den helt rigtige løsning og sender den rette 
underviser ud til jeres virksomhed. 




