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FORSYNING & 
INFRASTRUKTUR



På kursusforløbet får du et indgående kendskab til forsyningsvirksomhedsdirektivet og 
hele udbudsprocessen på kun 6 dage, inkl. de seneste ændringer af udbudsreglerne, 
som trådte i kraft d. 1. juli 2022. Du bliver klædt på ift. praktisk juridisk håndtering af 
offentlige udbud og får indblik i juraen hele vejen gennem udbudsprocessen.

Certificeringen er målrettet praktikere, og de erfarne undervisere er: 

Der er lagt stor vægt på at gøre juraen spændende, nærværende og letforståelig 
gennem et væld af eksempler, som relaterer til din hverdag. Uddannelsen svarer til 5 
ECTS-point og afsluttes med en online certificeringstest.

CERTIFICERING I
UDBUDSRET FOR 
FORSYNINGSSEKTOREN

EARLY BIRD:3 FOR 2-RABAT
INDTIL 6 UGERFØR

Mikala Berg Dueholm

Partner // DLA Piper 
Advokatpartnerselskab

René Franz Henschel
Professor // Juridisk 

Institut, Aarhus Universitet

"Fantastiske undervisere! God lokation og 

forplejning! God styring fra Nohrcon!"

Tina Lyng Jensen 
Ørsted Wind Power A/S 



7 gode grunde til at deltage:

Du får: Overblik over udbudsprocessen og 
hvordan du håndterer et udbud

Mulighed for at minimere klagesager og sikre 
lovlige udbud

Styr på de grundlæggende EU-retslige regler og 
principper

Indblik i ofte forekommende juridiske 
problemstillinger og faldgruber

Best practice indsigt i udformning af 
udbudsmaterialet

Metoder og værktøjer til at arbejde med 
prækvalifikation og tilbudsevaluering  

Indsigt i kontraktstyring og mulighed for at 
undgå unødig rådgiverassistance

- FÅ STYR PÅ HELE 
UDBUDSPROCESSEN

FØR UDBUD 
Udbud for 

forsyningsvirksomheder

Sådan laver du 
udbudsmaterialet

(3 dage)

UNDER UDBUD
Udbud med forhandling

Point- og evaluerings-
modeller i praksis

(2 dage)

EFTER UDBUD
Contract Management 

i udbudssektoren 
(1 dag)

DIN INVESTERING
29.999,- ekskl. moms 
(el. 4.999,- pr. 1-dagskursus)

AFHOLDES I KØBENHAVN
6 kursusdage fra 
6/9 – 15/12 2022

1
MODUL

2
MODUL

3
MODUL

CERTIFICERINGSTEST

TILMELD DIG PÅ 
www.nohrcon.dk



EKSPROPRIATION, LEDNINGER 
OG GÆSTEPRINCIPPET I PRAKSIS

Der gennemføres dagligt ekspropriation til vidt forskellige formål, 
hvor især flytning af ledninger er en stadig stigende udfordring i 
anlægsarbejde. Gæsteprincippet og ubetinget tilstedeværelsesret 
– hvad betyder det, og hvad er konsekvenserne? 

Er du involveret i processen, bør du kende til ekspropriationsret, 
ledningsret og gæsteprincippet. Her får du overblik over reglerne, 
og hvordan man takler de oftest forekommende problemstillinger.

Kurset tager udgangspunkt i et konkret anlægsprojekt, som de 
juridiske problemstillinger kobles på. Derved bliver juraen 
relateret til den virkelige verden – og nemmere at forholde dig til. 

KURSET ER OPDELT I TRE FASER:

EARLY BIRD:3 FOR 2-RABAT
INDTIL 6 UGERFØR

Hanne 
Mølbeck

Partner // Bech-Bruun 
advokatpartnerselskab

Louise 
Heilberg

Advokat // Bech-Bruun 
advokatpartnerselskab

BLIV KLOGERE PÅ

UNDERVISERE:

Behovsafdækning
Juridisk afklaring

2
FASE

3
FASE

Rettigheds-
erhvervelse1

FASE



09:00
12:00

12:00
13:00

13:00
14:00

14:00
16:00

FASE I: BEHOVSAFDÆKNING – HVAD KRÆVER PROJEKTET?

Arealer

• Kortlægning af adkomstforhold – hvilke arealer skal erhverves?

• Hvad skal der betales i erstatning til lodsejeren/-ejerne? Rettigheder, 

herunder ledningsrettigheder og gæsteprincip

Kortlægning af rettighedsforhold – hvilke rettigheder skal ændres?

• Hvilken retsstilling har ledningsejeren? Gæst eller ubetinget 

tilstedeværelsesret?

• Hvad skal der betales i erstatning til rettighedshaveren/-haverne?

FROKOST

FASE II: JURIDISK AFKLARING – KAN ANLÆGSMYNDIGHEDEN INDGÅ 

AFTALER PÅ EKSPROPRIATIONSLIGNENDE VILKÅR ELLER EKSPROPRIERE?

Grundlovens § 73, herunder kravet om lovhjemmel, nødvendighed, aktualitet.

Ret til ændringer forbeholdes.

Den 13. oktober
Scandic Falkoner Hotel
Frederiksberg

Din investering
4.999,- DKK 
ekskl. moms

Tilmeld dig på
www.nohrcon.dk

FASE III: RETTIGHEDSERHVERVELSE VED AFTALE ELLER EKSPROPRIATION

• Håndteringen af dialogen med lodsejeren/-ejerne

• Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår

• Gennemførelsen af ekspropriationsprocessen og særlige 

opmærksomhedspunkter

• Særligt om håndtering af ledningsrettigheder

"Begge undervisere er vidende, gode formidlere 

- relevant og tidssvarende info. Fint at 

inddrage deltagernes egne problemstillinger. 

De gode, konkrete historier giver mere liv til 

stoffet og gør det relaterbart."

Camilla Meyer 

Novafos A/S

DAGENS
PROGRAM



Få helt styr på AB18 og ABR18 og den grundlæggende entrepriseret hele vejen gennem 
bygge-/anlægsprojektet på 7 målrettede kursusdage målrettet praktikere!

Du bliver klædt på til at kunne gennemføre et bygge- eller anlægsprojekt med øje for de 
juridiske detaljer i AB-vilkårene, så du bevidst kan arbejde på at undgå unødige og dyre 
tvister. Uddannelsen svarer til 5 ECTS-point og afsluttes med en online certificeringstest.

Underviserne er eksperter i entrepriseret fra Bech-Bruun Advokatpartnerselskab –
såsom Jens Hjortskov – og en af landets førende eksperter i Contract Management: 

CERTIFICERING I
ENTREPRISERET 
AB 18 & ABR 18

EARLY BIRD:

3 FOR 2-RABAT

INDTIL 6 UGER

FØR

Jens Hjortskov

Partner // Bech-Bruun 
Advokatpartnerselskab

René Franz Henschel

Professor // Juridisk 
Institut, Aarhus Universitet

"Dygtige og fængende undervisere på 

samtlige kurser. Rare omgivelser. God info, 

velkommen atmosfære”

Anne Sommer, Rambøll



7 gode grunde til at deltage:

Du får: Indsigt i de grundlæggende principper 
inden for entrepriseretten

Overblik over de vigtigste aspekter i AB 18, ABR 
18 og ydelsesbeskrivelserne

Styr på håndteringen af ekstraarbejder, 
ekstraomkostninger, forsinkelse og dagbøder

Indblik i kontrakter mellem bygherrer, 
entreprenører og rådgivere

Viden om korrekt aflevering af byggeriet og  
håndtering af fejl og mangler, samt 

reklamationer

Styr på reglerne for forsikringer, garantier og 
sikkerhedsstillelser  

Indsigt i rådgivers ekstrahonorar, ansvar og 
ansvarsforsikring

- FÅ STYR PÅ
AB 18 & ABR 18

ENTREPRISERETTENS 
FUNDAMENT

AB 18 for ikke-jurister

ABR 18 & Ydelsesbeskrivelser

(3 dage)

TYPISKE TVISTOMRÅDER
Tidsplaner, forsinkelse, dagbøder og 

ekstraarbejder i byggeriet
Rådgivers ekstrahonorar og -ansvar 

(kun for bygherre/rådgiver)
(1-2 dage)

KONTRAKTSTYRING
Entreprisekontrakter i praksis

Contract Management

(2 dage)

DIN INVESTERING
Bygherre/Rådgiver (7 dage): 34.999,-
Entreprenør/Underleverandør (6 
dage): 29.999,-
(el. 4.999,- pr. 1-dagskursus)
Alle priser er ekskl. moms.

AFHOLDES I KØBENHAVN
6-7 kursusdage fra 
14/9 – 14/12 2022

1
MODUL

2
MODUL

3
MODUL

CERTIFICERINGSTEST

TILMELD DIG PÅ 
www.nohrcon.dk



PRØV NOHRCONS LÆRINGSSPIL GRATIS:

Udbudsspillet.dk ///   AB18spillet.dk

www.nohrcon.dk


