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Orientering om voldgiftssag mod Tegnestuen Plan 1 A/S og Enemærke og Petersen A/S 

___________________________________________________________________________________________ 

 

I 2013 blev det besluttet at indlede voldgiftssag mod Tegnestuen Plan 1 og Enemærke og Petersen A/S om 

mangler ved foreningens tagrenoveringssag – specielt vedrørende tagkonstruktionens dampspærre. 

Foreningens bygherrerådgiver har allerede i 2009 beskrevet de udestående fejl og mangler ved renoveringen.  

 

Under voldgiftssagen er der udmeldt syn og skøn, og skønsmanden har i en vis udstrækning bekræftet de fejl 

og mangler, som foreningens bygherrerådgiver har beskrevet, men skønsmanden vurderer, at udbedring kan 

gennemføres indefra via skunkrummene. Vores bygherrerådgiver vurderer, at det ikke er lovligt og heller ikke 

praktisk muligt at udbedre manglerne indefra.  

 

Rådgivningsfirmaet AI A/S har under overvågning af bygherrerådgiver udarbejdet projekt for udbedring af de 

konstaterede mangler. Efter gennemførsel af licitation på dette projekt er de samlede udgifter til udbedring 

opgjort til ca. 17.000.000 kr.  

 

I sommeren 2016 gav Arbejdstilsynet os medhold i, at den beskrevne udbedringsmetode ikke lovligt kan 

gennemføres indefra. Jeg fik derfor arrangeret en fælles besigtigelse med deltagelse af sagens parter, 

advokater og forsikringsselskaber, repræsentanter fra Arbejdstilsynet og de 2 skønsmænd. Besigtigelsen blev 

gennemført den 13. juni i år. På trods af, at foreningens bygherrerådgiver påviste de meget snævre 

arbejdsforhold mv., som er gældende i tagfoden, kom det tydeligt frem, at skønsmændene fortsat vurderer, at 

udbedring kan foretages indefra. Arbejdstilsynet var under besigtigelsen ikke afvisende heroverfor, hvis blot 

alle skunkvægge fjernes.  

 

Under besigtigelsen blev alternative udbedringsmetoder drøftet, og der arbejdes nu på at få projekteret og 

afprøvet en metode med indsprøjtning af isoleringsmateriale, således at udbedring kan ske indefra. Denne 

metode skal beskrives og forelægges skønsmændene til vurdering. Løsningen vurderes ligeledes løbende af 

vores bygherrerådgiver. Hvis løsningen viser sig egnet, vurderes det at projektet kan udføres til en væsentlig 

lavere pris end ved udbedring udefra. 

 

Hovedforhandling i Voldgiftsnævnet er nu berammet til den 8. og 9. april 2019. Bliver sagen ikke forligt inden, 

er vi således sikre på at have en afgørelse i april måned 2019.  

 

Arbejdet på voldgiftssagen går nu ind i den afgørende fase, og jeg har vurderet, at foreningens udgifter til 

advokat og bygherrerådgiver vil beløbe sig til yderligere ca. 500.000 kr. i foreningens indeværende regnskabsår. 

Foreningen har delvis retshjælpsdækning til voldgiftssagen, men tilskud fra forsikringsselskabet udbetales først 

efter sagens afslutning. 

 

Jeg vil på foreningens ordinære generalforsamling 28. november 2018 kunne redegøre nærmere for sagen. 

 

Henrik Qwist 

Advokat, partner 


