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AB 18 dikterer som herunder: 
 
§ 11 Forsikring: 

 Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 
eventuelle underentreprenører skal medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 
omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen 
vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på dette arbejde og på den 
bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren.  

 
Her skal der etableres entreprise/all risk forsikring, AB 18 dikterer altså at det er bygherre der skal 
tegne den. Allrisk og entreprise forsikring er den samme slags police, selskaberne kalder den bare 
enten entreprise eller all risk. 

 
 Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som selvforsikrer.  
 Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig erhvervs- og 

produktansvarsforsikring. Det har du  
 Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.  

 
 

AB 92 dikterer som herunder: 
 

 § 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens 
anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller 
det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på 
arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

 
Her skal der etableres entreprise/all risk forsikring, AB 92 dikterer altså at det er bygherre der skal 
tegne den. All risk og entreprise forsikring er den samme slags police, selskaberne kalder den bare 
enten entreprise eller all risk. 
 

 Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. 
 Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for 

skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på 
anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.  


