
Ohøj, hus i sigte. Lettelsen er stor, 
da vi i begyndelsen af juni i år 
underskriver entreprisekon-
trakten på et 208 kvadratmeter 
nøglefærdigt Lind & Risør-hus. 

Det er næsten ufatteligt, at vi, der et halvt år 
tidligere så på alt fra Pippi Langstrømpe-vil-
laer til sorte skurvognslignende parcelhuse, 
nu har kørt os selv i stilling til at blive ejere af 
en klassisk ligusterkasse af fineste kvalitet. Nå 
ja, det er godt nok »kun« basismodellen, vores 
økonomi rækker til. Men vi har stor tillid til, 
at selv denne light-udgave uden køkken-kar-
nap og spa vil leve op til de forventninger, vi 
har til entreprenøren om et byggeteknisk an-
mærkningsfrit hus ved overtagelse.

Belært om at aftalegrundlaget er alfa og 
omega for et trygt samarbejde, går vi kritisk 
til værks allerede i vores første møde med 
»Lange Flemming« alias Flemming Stigborg, 
der bliver vores gennemgående kontaktper-
son hos Lind & Risør. Kælenavnet er kærligt 
ment. Vi kunne også have kaldt ham »Det 
Talende Tårn«, for han er et meget højt, et 
meget talende, men også et meget behage-
ligt bekendtskab. Ligegyldigt hvad vi spør-
ger om, har han et svar parat. Ordene flyder 
ud af ham, som var det Niagara Falls – i store 
mænger og hele tiden. Kræver svaret bistand 
fra andre afdelinger, får vi fluks en mail om, 
hvornår svaret kan ventes, men kan han selv 
klare ærterne, får vi et ekspresopkald, der 
ikke tager hensyn til spisetider mm. Kunden 
frem for alt, synes filosofien at være. 

JEG ERKENDER, AT sælgere hører til i gruppen 
af yndlingsaversioner. Men »Lange Flemming« 
vinder på sin erfaring, humor og menneskeli-
ge ansigt. Først da den afgørende underskrift 
skal sættes, og vi med en byggesagkyndig 
og advokat i hvert øre bliver fjernstyret til at 
stille skriftlige krav til aftalegrundlaget, får 
det ellers så menneskelige ansigt karakter af 
ubøjelig professionalisme.

Vores fynske advokat råder os til at få af-
talegrundlaget baseret på ABT 93 og ikke SL 
97, der er Lind & Risørs udgangspunkt. Hum-
len er, at SL 97 er lavet af Nyhusforeningen til 
primær gavn for typehusfirmaerne. ABT 93 
tilgodeser både entreprenør og bygherre og 
vil derfor stille os bedre i forbindelse med en 
eventuel tvist, mener advokaten. Vi fremfø-
rer synspunktet for »Lange Flemming« uden 
overvældende held. Et standardhus fra Lind & 
Risør bliver lavet med udgangspunkt i SL 97. 
Basta.

»Find et andet byggefirma, der vil tilgodese 
jer,« foreslår byggerådgiveren, da Lind & Risør 
ikke vil ændre aftalegrundlaget. Men vi er 
for forelsket i projektet – og for trætte – til at 
starte forfra i processen. 

Vi får dog lavet en allonge, der giver os mu-
lighed for at trække os, såfremt det viser sig, 
at huset ikke kan være på matriklen på grund 

af et hav af gamle servitutter, der begrænser 
byggefeltet betragteligt. Vi får også lavet et 
forbehold, så vi kan trække os helt ud uden 
omkostninger, hvis grunden viser sig at være 
forurenet. Skulle Lind & Risør gå konkurs, får 
vi også skrevet ind, at det er muligt for os at 
bygge videre med anden entreprenør. Men 
da vi ønsker at have mulighed for at stoppe 
byggeriet kortvarigt og hidkalde en syn- og 
skønsmand i tilfælde af, at vores uafhængige 
byggerådgiver oplever en fejl, som Lind & Ri-
sør ikke vil rette, siger byggefirmaet fra.

Igen taler vi med vores rådgivere om kon-
sekvenserne af ikke at have et sådant forbe-
hold med, når vi samtidig skal bygge under 
aftalegrundlaget fra Nyhusforeningen. Begge 
forhold stiller os skidt i en eventuelt tvist, og 
både advokat og byggerådgiver opfordrer os 
igen til at presse på for at få hullerne lukket. 
Men der er ikke noget at gøre. Vores Lind & 
Risør-kontakt siger kategorisk nej til vores 
ønsker.

DET VENDER SIG i maven ved tanken om at 
skulle skrive under på en kontrakt, hvor både 
advokat og byggerådgiver har meldt klart ud 
om huller i aftalegrundlaget, vi bør have luk-
ket. Vi ved imidlertid, at der ikke bliver noget 
husbyggeri med Lind & Risør, hvis ikke vi ac-
cepterer deres måde at lave kontrakter på. 
Derfor bliver den endelige beslutning et valg 
mellem følelser og fornuft. 

Hensynet til vores fire børn og deres frem-
tidige trivsel vejer tungt. Vi vil ikke kunne 
bære den økonomiske byrde, der vil komme, 
hvis firmaet laver en fatal fejl, som de ikke er 
villige til at rette på stedet, og vi derfor skal 
kæmpe med at få udbedret senere. Vi kan 
omvendt ikke psykisk holde til fortsat ikke at 

have snor i, hvad vi skal bygge med hvem. 
Samtidig har vi haft svært ved at finde ne-
gative tilbagemeldinger på samarbejdet med 
byggefirmaet. Vores kommende bankforbin-
delse, Nykredit, taler varmt om Lind & Risør. 
Og sammenholdt med de – efterhånden man-
ge – andre byggefirmaer, vi har været i dialog 
med, er Lind & Risør også dem, vi har følt os 
mest trygge ved. 

Det, der gør det endelige udslag, er imid-
lertid, at Lind & Risør ikke bare kan levere et 
funktionelt hus med rum til os alle. De kan 
også levere en betalingsmodel, der for en 
beskeden sum giver os mulighed for først at 
betale huset ved indflytning. Det giver os en 
samlet tryghed, der får os til at skrive under 
på vores livs største investering. Om vi har 
taget tilstrækkeligt med juridiske forbehold, 
vil fremtiden vise. Ifølge »Lange Flemming« 
er det kun cirka 20-25 procent af Lind & Ri-
sørs kunder, der har ladet en advokat kigge 
papirerne igennem. Vores har hjulpet os med 
præcisering af otte forhold, så lige nu har vi 
faktisk masser af tillid til byggeprojektet. Vi 
har desuden hyret vores byggerådgiver til at 
følge byggeriet. Men skulle det alligevel gå 
galt, er vi rede til at lade os transformere til 
trænede kamphunde. Det er nu, vores drøm 
tager form.

boligen@berlingske.dk

LÆS I NÆSTE UGE: KOMMUNALT BUREAUKRATI 
OG SLØVSIND HÆRGER BYGGEBRANCHEN

Endelig en aftale 

STORFAMILIEN BYGGER HUS

Familien består af far Mikael, 
der er pressechef, mor Pernille, 
kommunikationsrådgiver og 
journalist, og børnene August, 
otte, Frederik syv og tvillinger-
ne Carl Christian og Dicte Marie 
på tre år. 

Hvordan bosætter man 
sig, når familien vokser fra 
to til seks personer på fem 
år? Det spørgsmål har fami-
lien Marott Winkler forsøgt 
at finde svaret på siden 
sommeren 2005. Dengang 
havde de netop fundet 
drømmeboligen, men så 
kom et sæt tvillinger til, og 
pludelig var villaen for lille.

Ca. 1. november tages 
første spadestik til deres nye 
hus i Hvidovre, men inden 
da er der sket meget. Jour-
nalist Pernille Marott skriver 
om det lange, seje træk med 
at finde finde en økonomisk 
og funktionel bolig til  den 
børnerige familie. Dette er 
femte artikel i serien. 
Læs dem samlet på 
fri.dk/boligen

!

!

Det tog to lange måneder at 
få selve papirarbejdet med 

entreprisekontrakten bakset 
på plads. Underskriften blev 

sat på vores otte års bryl-
lupsdag. Nogen bedre bryl-

lupsgave kunne man dårligt 
tænke sig. 

Af Pernille Marott

Der er højt til loftet i 
et Lind og Risør-hus. 
Det matcher fint til 
deres mange-årige 
boligrådgiver Flemming 
Stigborg, som famiien 
Marott Winkler fører 
timelange samtaler med 
om deres kommende 
hus.  Privatfoto
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Langt de fleste har en advokat el-
ler en byggesagkyndig med på 
råd, når de køber hus. Det bør 
ifølge boligadvokat Henrik Høp-
ner også være den gyldne regel, 

når man står som bygherre af et helt nyt 
hus.

»Der er tale om et hus, man end ikke har 
set resultatet af. Alt kan teoretisk set gå 
galt. Derfor er det også tåbeligt og yderst 
risikabelt at kaste sig ud i så stort et projekt 
uden at have rådgivere med på sidelinjen,« 
siger advokat Henrik Høpner.

Advokaten og den byggetekniske rådgi-
ver skal gennemgå entreprisekontrakten 
og få lukket de huller, der måtte være. Vil 
man undgå ubehagelige overraskelser som 
bygherre, skal rådgiverne sørge for, at kon-
trakten bliver så præcis, at samtlige priser 
og tidsangivelser er nævnt i kontrakten.

»Grundlæggende skal det være soleklart, 
hvad der skal betales for, hvor meget der 
skal betales, og hvornår der skal betales. 
Det lyder logisk, men det er faktisk her, 
rigtig mange tvister opstår. Alt for mange 
bygherrer betaler for meget på et for tidligt 
tidspunkt. Det betyder, at hvis det aftalte 
arbejde ikke i orden, kan det være svært at 
få fejlene rettet. Hvis man derimod holder 
pengene tilbage, til det aftalte arbejde er 
færdigt, kan man som bygherre bedre sikre 
sig mod fejl og mangler. Skulle entreprenø-
ren gå konkurs undervejs i byggeriet, er det 

også vigtigt ikke at have betalt for mange 
penge. Det skal være muligt at få en anden 
håndværker til at lave byggeriet færdigt for 
det tilbageværende beløb,« forklarer Hen-
rik Høpner.

HAN ADVARER SAMTIDIG mod at bestille 
løbende merarbejder, der ikke er prissat.

»Finder du på at udskifte de oprindeligt 
aftalte glatte døre med fyldningsdøre midt 
i processen, skal du sørge for at få et skrift-
ligt tilbud på merarbejdet. En mundtligt 
leveret cirkapris sikrer dig ikke mod efter-
følgende uhørt høje udgifter på regnings-
arbejder uden for entreprisesummen,« 
advarer Henrik Høpner, der samtidig op-
fordrer bygherren kraftigt til at få styr på 
mængderne.

»Entreprenøren vil ofte kalkulere med 
nogle cirkaangivelser på for eksempel 
jord. Her skal man være klar over, at skri-
der dette tal fra f.eks. 50 kubikmeter til 
150 kubikmeter jord, kan det betyde store 
ekstraudgifter i budgettet. Her bør man få 
entreprenøren til at sætte en øvre grænse. 
Nok er der mange ubekendte faktorer, når 
man bygger hus, men det sker hele tiden, 
og selvfølgelig har entreprenøren masser af 
erfaring at trække på til at kunne komme 
med en realistisk øvre grænse,« siger boli-
gadvokaten. 

Han opfordrer desuden til at gøre noget 
ud af at finde et overordnet aftalegrundlag, 

der tilgodeser både bygherre og entrepre-
nør.

»Mange typehusfirmaer ønsker at indgå 
aftale efter den såkaldte SL 97. Det er et af-
talegrundlag, der primært er lavet for at til-
godese typehusfirmaet, og som tillige ofte 
bliver yderligere skærpet af tillægskon-
trakter fra det pågældende typehusfirma. 
Med SL 97 har bygherren for eksempel ikke 
mulighed for at tilbageholde ti procent af 
byggesummen, indtil der er foretaget ud-
bedringer af mangler. Det betyder, at det 
kan være svært at få de sidste fejl og mang-
ler udbedret, og i sidste ende betyder det, 
at bygherren skal punge yderligere ud. Jeg 
opfordrer derfor generelt til, at aftalen bli-
ver lavet med udgangspunkt i AB 92 eller 
ABT 93. Den aftale er forhandlet på plads 
mellem byggeriets parter, og den stiller 
bygherren langt bedre i tilfælde af tvister.

Der er imidlertid aftalefrihed i Danmark, 
og derfor kan byggefirmaerne frit vælge, 
hvilken aftale de vil arbejde under. Hvis 
typehusfirmaet ikke vil fravige SL97 som 
aftalegrundlag, bør man som bygherre sik-
re sig at få præciseret i en tillægskontrakt, 
hvad der skal betales for, hvor meget der 
skal betales for og hvornår dette skal ske,« 
råder Henrik Høpner.

boligen@berlingske.dk

Tag rådgivere med på sidelinjen
Ingen underskrift på entreprisekontrakten uden juridisk og byggeteknisk rådgivning. 
Det er boligadvokat Henrik Høpners råd til nybyggerne.

Af Pernille Marott

Sådan bliver udtrykket i familiens basishus. »Vi 
skal nok finde ud af at sætte vores præg under-
vejs, men nu er hovedlinierne på plads.«
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TRYGHED, TILLID & TRIVSEL

 Afvalmede gavle
 Udv. stikkontakt og frostsikret vandhane
 IBF tagsten – fl ere farver
 Tagrender i aluzink
 Blødstrøgne mursten – fl ere farver
 Superlavenergi-vinduer i træ, hvidmalet
 Hvidpigmenterede trælofter
 Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet
 Gulvvarme i hele huset med styring
 Klinker i køkken/alrum, gang, 
bryggers, entre og badeværelser

 Trægulv i stue, ask natur hvid
 HTH-inventar jf. tegning
  Ind- og udvendige spot, 
herunder belysning ved hoveddør

Velkommen i vores 
udstillingshuse på søndag:

 Hillerød kl. 13-16: Vinkelhus på 149 m2

Åbuen 3, 3400 Hillerød

 Ringsted kl. 13-16: Byggeudstilling
Dalen 13, Benløse, 4100 Ringsted

 Ringsted kl. 12-13: Knækhus på 153 m2

Roskildevej 260B, 4100 Ringsted.

 Haslev kl. 12-13: Længehus på 135 m2

Heering Huse 19, Dalby, 4690 Haslev

 Næstved kl. 13.30-14.30: Knækhus på 153 m2

Blåbærsvinget 13, Fensmark, 4684 Holmegaard

 Haslev kl. 15-16: Vinkelhus på 119 m2

Kærsgårdvej 42, 4690 Haslev

Øvrige huse til salg: 
Færdige husprojekter med mulighed for 
hurtig overtagelse. Ring for fremvisning!

 Vallensved: Rækkehusprojekt med seniorvenlige 
boliger på 108 m2, Lodden 1, 4700 Næstved

Betal 
først ved 

indfl ytning

Ringsted tlf: 46 77 29 90  Hillerød tlf: 48 21 29 90  www.interbyg.dk

  Fjernvarme installation
 Stikledning vand, el, antenne
 Udvendig/indvendig kloak
  Jordbundsundersøgelse
 Trykprøvning og energimærkning
 IBS attest
 Ansøgning om byggetilladelse
  Entrepriseforsikring
 Lovpligtig byggeskadeforsikring
 Stabilgrus i indkørsel
 Afsætning af hus med landinspek-
tør

 Køreplader og bortkørsel 
af byggeaffald

 Stort udvalg af standardmaterialer

Byg 155 m2 kvalitetshus for kr. 1.495.000
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Prisen indeholder nøglefærdigt hus inkl. følgende standardbeskrivelse:

Knækhus på 155 m2

BESØG VORES HELT NYE HJEMMESIDE: WWW.INTERBYG.DK 
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