
Bilag 2 – Ekstraudgifter til den nye daginstitution i Tim 

 
Samlede ekstraomkostninger er pr. d.d. opgjort til kr. 1.617.100,-. Beløbet kan dog ændre sig i 
nedadgående retning, da der er flere poster, som endnu ikke er helt fastlagt. Herunden især bortkørsel 
af jord samt udgifter til forsinkelse af byggeriets endelige afslutning. 
 
Grundforhold: 
Der er flere poster under Grundforhold, som omhandler jordflytning/ bortkørsel af jord. Disse udgifter 
skal drøftes med entreprenøren, da det umiddelbart ser ud til, at den samme jord er flyttet / kørt bort 
mere end én gang. 
 
Udgifter til forlængelse af byggeperioden: 
Hovedentreprenørens opkrævning vedrørende hans udgifter i forbindelse med forlængelse af 
byggeperioden skal ligeledes forhandles på plads. Jævnfør AB18 (Aftalegrundlag for byggeri) § 42, så 
har entreprenøren kun krav på at få betaling for det lidte tab, og en sådan opgørelse har vi ikke set. 
Hovedentreprenøren skal derfor dokumentere, at han har lidt et tab på kr. 303.390,-, som det samlede 
beløb vedr. forsinkelser lander på.  
 

Uddrag fra AB18: 

§ 43. 

Hvis forsinkelsen skyldes 
a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, eller 
b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende 
forsinkelse, 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab. 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3, 
b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 
c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, eller 
d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den 
fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende 
videregående tab. 

 
 
 

Ekstraudgifternes fordeling: 

Udgifterne fordeler sig på følgende hovedgrupper: 

Grundforhold Kr. 791.171 

Ekstraudgifter grundet mangelfuld projektering Kr. 332.960 

Ekstraudgifter foranlediget af bygherre Kr. 295.395 

Byggestrøm Kr. 25.369 

Forsinkelse (skal forhandles ned jf. AB18) Kr. 303.390 

Indeksregulering Kr. 75.000 

Andre udgifter Kr. 135.869 

Fradrag Kr. 84.899 

Rest fra tillægsbevilling, legepladsen Kr. 88.200 
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Udspecificeret fordeling af udgifter: 
 

Grundforhold 791.171 

0.1 80.899     

02.1 183.750     

02.2 19.425     

0.3 10.487     

24 25.000     

37 30.870     

40 133.900     

42 243.840     

44 30.000     

23 33.000     

 791.171     

      

Ekstraudgifter foranlediget af dårlig projektering 332.960 

0.6 2.580 *    

0.7 4.800 *    

11.1 10.125 *    

11.2 5.500 *    

11.3 8.280 *    

14 90.706 *    

15 9.335 *    

16 57.700 *    

0.5 38.400 *    

20 15.400 *    

21 23.000 *    

29 4.603     

35 44.830 *    

36 15.000 *    

41 2.701     

 332.960     

      

Ekstraudgifter foranlediget af bygherre 295.395 

22 17.460     

24 25.000     

26 36.790     

28 5.889     

38 131.756     

39 66.500     

43 12.000     

 295.395     

Byggestrøm   25.369 

0.3 10.488     

0.9 4.481     

12 10.400     
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 25.369     

      

Forsinkelse af byggeriet 303.390 

27 maj 46.680     

30 juni 58.335     

31 juli 46.680     

32 august 46.680     

33 september 58.335     

34 oktober 46.680     

 303.390     

      

Indeksregulering 75.000 

49 75.000     

      

Andre udgifter   135.869 

0.8  5071     

10  2173     

17  11695     

18  36947     

19  79983     

  135.869     

      

Fradrag   84.899 

0.4 2.000     

13 10.014     

45 27.000     

46 18.900     

47 10.395     

48 16.590     

 84.899     

      

Legeplads Elverdal - tillægsbeviling 1.100.000 88.200 

  999.500     

  12.300     

  1.011.800     

       

       

Samlede ekstraomkostninger 1.786.055 

Udgifter      1.959.154 

Fradrag      84.899 

Rest tillægsbevilling legepladsen   88.200 
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