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Nøgletalsoplysninger og prisændringer 

 

 
Mangelafhjælpning  

 
Prisændringer (mio. kr. med tre decimaler) 

1) Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren (AB92, § 14 og § 24, stk. 1, nr.1) 
F1600 

2) Bygherrens forhold og denne har udvist fejl eller forsømmelse (AB92, § 24, stk. 1, nr.2) 

Prisændringer angivet 

F1601 

F1602 

F1603 

F1604 

F1605 

F1606 

3) Aftalt regulering af entreprisesum (fx indeksregulering) (AB92, § 22, stk. 6) 

4) Offentlige påbud eller forbud (AB92, § 24, stk. 1, nr. 5) 

5) Ændringer i pris grundet at nødvendige tilladelser fra myndighederne ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter,  
at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt  
(ABT93, § 2, stk. 2 og § 3, stk. 5) 

6) Sen prisfastsættelse af arbejder, der var forudset, men ikke endeligt prissat i kontrakt(er) 

7) Uforudseelige omkostninger, der ikke kan henføres til kategori 1-6 

F1623 

Faktisk projektsum hhv. omkostninger til udførende 

Forventet projektsum hhv. omkostninger til udførende 

Difference mellem faktisk og forventet 

F1621 

F1622 

Prisændringer i alt 
F1608 

Dato for overstået mangelafhjælpningsperiode for projektet F1620 

Projektsum 
Omkostninger  
til udførende 

F1626 

F1624 

F1625 

 

Bygherrens interne kontaktperson, som ekstern evaluator skal kontakte 

Telefon 

Navn 

E-mail-adresse 

F1613 

F1615 

F1614 

 F1607 

 

Frivillig evaluering af entreprenører 
 F1499 
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Stamdata om entreprisen 

F1505, F1500, F1501, F1503, F1504 - Navn og adresse Entreprenør 

 
Entreprisen 

Frivillig evaluering af opgave under 375.000 kroner 
 F1770 

Ophørt entreprise 
 F1786 

F1780 
Virksomhedens interne kontaktperson, som evaluator skal kontakte:  

Fritaget for evaluering, overtagelse af ophørt entreprise 
 F1787 

Entreprenør fritaget for evaluering 
 F1783 

Forventet entreprisesum 
(mio. kr. med tre decimaler) 

Datoer for entreprisen: 

Evaluator 
F1790 

F1534 

 

Entreprisens type F1507 

F1509 

Entreprisens karakter 

Entreprisens opgaver 

Udfyldes i forbindelse med valg af entreprenører inden påbegyndelsen (skema B). 

Navn 

Telefonnummer 

E-mail-adresse 

F1781 

F1782 

Forventet påbegyndelsesdato 

F1522 Forventet afleveringsdato 

F1520 
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Oplysninger til beregning af nøgletal (fortsætter på næste side) 

 
Ingen indsigelser fra entreprenør 

Udfyldes ved entreprisens afslutning. 

Ingen indsigelser fra entreprenør 
 F1784 

 
Entreprisesum 

Faktisk entreprisesum F1535  F1735 

Indsigelser fra 
entreprenør  

 

F1521 

F1527 

F1523 

Faktisk påbegyndelsesdato 

Forventet afleveringsdato ved entreprisens påbegyndelse 

Faktisk afleveringsdato 

Dato for overstået mangelafhjælpningsperiode for projektet 

Entreprisens datoer 
Indsigelser fra 
entreprenør  

 F1722 

 F1721 

 F1723 

F1524  F1724 

 

1) Mangler med ingen eller ubetydelig bygge-teknisk betydning. Levetiden for denne 
og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke 

2) Mangler med mindre byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt 
tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres 

3) Mangler med nogen byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt 
tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres 

Mangler ved entreprisen angivet 
F1541 

F1543 

F1542 

4) Mangler med stor byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt  
tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres snarest 

6) Forhold der skal undersøges nærmere 

F1544 

F1546 

Mangler ved entreprisen (antal) 

5) Mangler med betydning for personsikkerheden. Manglen medfører fare for liv og 
helbred og kræver omgående udbedring 

F1545 

Indsigelser fra 
entreprenør  

 F1741 

 F1742 

 F1743 

 F1744 

 F1746 

 F1540 

F1549 
Sum 

 F1745 

 

 

 

 

 

 F1745 
 

Tilbageholdsbeløb (mio. kr. med tre decimaler) 

Tilbageholdsbeløb angivet 

Entreprisens tilbageholdsbeløb 

F1532 

Indsigelser fra 
entreprenør  

 F1732 

 F1813 

 

Antal anmeldte ulykker til Arbejdstilsynet F1533 

Entreprisens arbejdsmiljø angivet 
Entreprisens arbejdsmiljø 

Indsigelser fra 
entreprenør  

 F1733 

 F1530 
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Oplysninger til beregning af nøgletal (fortsat fra forrige side) 
Udfyldes ved entreprisens afslutning. 

 
Tidsfristændringer (i arbejdsdage) 

1) Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren (AB92, § 24, stk. 1, nr. 1) 

2) Bygherres forhold eller anden entreprenørs forsinkelse (AB92, § 24, stk. 1, nr. 2) 

3) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold (AB92, § 24, stk. 1, nr. 5) 

4) Når nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage 
efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt  
(ABT93, § 24, stk. 1, nr. 6) 

5) Usædvanligt vejrlig (AB92, § 24, stk. 1, nr. 4) 

6) Forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre (AB92, § 24, stk. 1, nr. 3) 

F1551 

F1552 

F1553 

F1554 

F1555 

F1556 

Indsigelser fra 
entreprenør 

 F1751 

 F1752 

 F1753 

 F1754 

 F1755 

 F1756 

 F1550 
Tidsfristændringer angivet 

 

Godkendelsesoplysninger 

 

 
Godkendelsesoplysninger 

F1560 
Entreprenørens returneringsdato 

Bygherrens afsendelsesdato 

Ønsker entreprenør ekstern høring 

Er ekstern høring anvendt 

Igangværende ekstern høring 

F1812 

 F1562 

 F1563 

 F1564 

Udfyldes ved entreprisens afslutning. 
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Underentreprenører 

 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenører (de første femten vises) 
Udfyldes i forbindelse med valg af entreprenører inden påbegyndelsen (skema B) - frivillig indberetning. 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 



Formular BO61 (entreprenørvirksomhed) Side 6 

 

 

 
 

Inddragelse i planlægningen af opgaveløsningen forud for opstarten på byggepladsen 

Imødekommelse af behov og ønsker inden for de aftalte rammer 

Overholdelse af aftalte tidsplaner og aflevering af projektet til tiden F1842 

F1841 

Overholdelse af den aftalte pris 

Opførelse med respekt for omgivelser og byggeriets øvrige drift 

F1843 

F1845 

Kundetilfredshed (udskrives ikke i alle klienter) 

Kundetilfredshed 

Kommunikation under hele sagsforløbet F1844 

Indsigelser fra entreprenør 

Vægtning Tilfredshed 

Opretholdelse og stimulering af en god personlig stemning blandt projektets nøglepersoner 

De øvriges parters mulighed for at profitere på sagen 

Fejl og mangler ved byggeriets aflevering 

F1846 

F1848 

F1847 

Byggeriets kvalitet i forhold til prisen F1849 

Information om byggeriets drift og vedligeholdelse F1850 

F1822 

F1821 

F1823 

F1825 

F1824 

F1826 

F1828 

F1827 

F1829 

F1830 

 F1814 

F1840 F1820 

 

Nøgletal (udskrives ikke i alle klienter) 

 
Nøgletal 

Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid F1910 

Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpning F1911 

Nøgletal for mangler med ingen  
eller ubetydelig byggeteknisk betydning 

F1912 

Nøgletal for mangler med mindre  
byggeteknisk betydning 

F1913 

Nøgletal for mangler med nogen  
byggeteknisk betydning 

F1914 

Nøgletal for mangler med stor  
byggeteknisk betydning 

F1915 

Nøgletal for mangler med betydning  
for personsikkerheden 

F1916 

Nøgletal for forhold der skal undersøges nærmere F1917 

Tilbageholdelsesbeløb sat i  
forhold til entreprisesummen 

F1918 

Ulykkesfrekvens F1919 

Samlet kundetilfredshedskarakter F1920 

 F1930 
Beregning Indsigelser  

 F1931 

 F1932 

 F1933 

 F1934 

 F1935 

 F1936 

 F1938 

 F1937 

 F1940 

 F1939 
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