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Baggrund 

 
• Konkurrencerådet har 31/5 2017 truffet 

sin afgørelse i TOR-sagen (Tagpap-
branchens Oplysningsråd).  

• Efter Konkurrencerådets afgørelse har 
SBi modtaget opfordringer fra både 
bygherrer og udførende om at etablere 
et alment teknisk fælleseje om 
tagmembraner 

• Finansiering fra fonde: GI, LBF og BSF 
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Membraner til tagdækning 

Projektpartnere: SBi, mf. 
Referencegruppe: leverandører og producenter 

Udarbejde og udgive 3 SBi-anvisninger 

SBi-anvisning om 
udførelse af membraner 
til tagdækning 

SBi-anvisning om 
valg af og projektering af 
membraner til tagdækning 

SBi-anvisning om 
specifikationer, egenskaber, 
normer og standarder for 
membraner til tagdækning 



SBi – 27/11/2017 4 

  Måned 
Aktiviteter: 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 

Workshop og indsamling af 
erfaringstal 

                          

Erfaringstal                           

1. SBi-anvisning om 
udførelse 

                          

Manus                           

Kvalitetssikring                           

Illustrationer                           

Tryk                           

2. SBi-anvisning om 
projektering 

                          

Manus                           

Kvalitetssikring                           

Illustrationer                           

Tryk                           

3. SBi-anvisning om 
specifikationer 

                          

Manus                           

Kvalitetssikring                           

Illustrationer                           

Tryk                           

1. 11. 2017 – 31. 12. 2019 
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Temamøde:  
Hvad er fremtiden for byggeriets almene byggetekniske 
fælleseje 
• Møde i SBi’s Rådgivende Forum 8. november 2017 
• + 100 deltagere 
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Hvad er det almene tekniske fælleseje (ATF)? 

• ”Alment teknisk fælleseje […] omfatter summen af praktiske erfaringer, 
faglitteratur, undersøgelsesteknikker og rutiner på de enkelte tekniske 
områder.”  
 

• ”…byggetekniske ydelser [skal kvalitetssikres] i overensstemmelse med 
god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de 
hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje.” 

 
• ”God kvalitetssikringsskik er et sæt ofte uskrevne sædvaner, som er 

alment anerkendte, og som skabes og udvikles i samvirket mellem 
myndigheder, bygherrer, rådgivere og entreprenører.” 
 

- Cirkulære/Bekendtgørelse og vejledning om kvalitetssikring 

Stefan Christoffer Gottlieb | stg@sbi.aau.dk |  8 

mailto:stg@sbi.aau.dk


Hvilke(n) funktion(er) har det almene tekniske fælleseje?  

Stefan Christoffer Gottlieb | stg@sbi.aau.dk |  9 

Lov Alment teknisk 
fælleseje Praksis 

Udmøntning af regler  
(Konkretisering) 

Vurderingsgrundlag Erfaringsopsamling 
(Abstraktion) 

Regulering af adfærd 

Juridisk funktion Praksisfunktion 

Summativ  
(ex post) funktion 

Foreskivende  
(ex ante) funktion 

Samfundsmæssige hensyn Individuel handlen 

mailto:stg@sbi.aau.dk
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