FORUDSÆTNINGER
FOR BYGGERIET
ARBEJDE SOM UDFØRES:
•

Fuger/understøb regnes for påbegyndt som lbm3 for hver lodret/vandret fuge, der støbes.

•

Der skal min. være 16 mm. fugebredde. Fugebredde på 28 mm vil blive beregnet som dobbelt fuge.

•

Der kan ikke fuges på og under våde elementer.

•

Der arbejdes op til 3,5 meter på stige, herefter skal der stilles lift/teleskoplæsser til rådighed af

bygherren.
•

Arbejde, hvor det ikke er muligt at afrette støbefuge på element, udføres efterfølgende på timepris, når

dette er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i øvrigt i henhold til AT’s bestemmelser.
•

Det skal være muligt at udføre arbejdet i henhold til bestemmelser i arbejdsmiljøloven.

- D.v.s. at strøm, vand, stilladser, gangbroer for overholdelse heraf, stilles til rådighed af bygherren.
•

Ved arbejder på etager, hvor dette er nødvendigt for udførslen, skal pumpe og betonpulver hejses ind af

bygherren, efter anvisning fra ServicePatruljen ApS. Tillæg for ventetid/tabt arbejde.
•

Vi forbeholder os retten til vejrlig, hvor vejret ikke tillader sammenstøbning - herunder regn, frost og

stærk storm. Ved lift; max. vindstyrke 12 m/s.
•

Bygherren stiller container til brændbart og betonaffald til rådighed.

•

Der tages generelt forbehold for nedbrud af materiel. ServicePatruljen ApS, kan ikke stilles til regnskab

herfor. ServicePatruljen ApS, forpligter sig dog til inden for 24 timer at stille med fungerende materiel.
•

Vi påtager os i ovenstående punkter intet ansvar for eventuel forsinkelse af arbejder eller udgifter for tab

af nogen art.
•

Betalingsbetingelser 8 dage netto kontant.
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TILLÆG:

2.1 - Der skal min. være 16 mm. fugebredde. Fugebredde på 28 mm. vil blive beregnet som dobbelt fuge
arbejde, hvor det ikke er muligt at afrette støbefuge på element, udføres efterfølgende på timepris: Til dette er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i øvrigt i henhold til AT’s bestemmelser.
2.2 - Ankomst på byggeplads, hvor strøm, vand eller opsætning ikke er muligt, vil blive på timepris, og/eller et gebyr på
forgæves kørsel.
2.3 - Dialog mellem bygherre, og ServicePatruljen angående opsætning forventes. Ved arbejde på etager, hvor dette er
nødvendigt for udførslen, skal pumpe og betonpulver hejses ind af bygherren, efter anvisning fra ServicePatruljen.
-Ventetid beregnes i 0,50 og 1,00 timer.
-Hvis anvisning fra ServicePatruljen ignoreres, pålægges evt. gebyr for tabt arbejdsfortjeneste.
2.4 - Hvis bygherre ikke fremskaffer balje til betonafskaffelse forbeholder ServicePatruljen sig retten til at vende tilbage
inden for 12 timer for at afskaffe eventuelt betonaffald.
- Hvis bygherre ikke stiller balje til bortskaffelse af beton til rådighed skal bygherre selv stå for oprydning.
- Hvis oprydning stadig ønskes fra ServicePatruljen, vil det der blive pålagt timepris.
2.5 Betalingsbetingelser 8 dage netto kontant.
- Ved manglende indbetaling: Dag 1 & 2: Udsendes påmindelse.
2.6 Bliver påmindelse ignoreret; Udsendes rykker på 100 DKK + 0,70 i rente pr uge. Ved rykker 2, dag 14.
Sendes sag til inkasso med henblik på tilbage betaling.
-

Ved indsigelser til faktura bedes I tage kontakt inden 5 dage.

ARBEJDESANSVAR:

2.7 Det forventes at en dialog bliver ført mellem bygherre og ServicePatruljen. Både angående ønsker om udførsel af
arbejde, og evt faldgrupper:
- Til sammenstøbning af selvbærende elementer, forventes videregivelse af information fra bygherre til ServicePatruljen
omkring hvor de er monteret.
Der tages generelt forbehold for nedbrud af materiel (MP25, BIL OSV.)
-ServicePatruljen kan ikke stilles til regnskab herfor. ServicePatruljen forpligter sig dog til inden for 24
timer at stille med fungerende materiel, så arbejdet kan fortsætte.
ServicePatruljen pålægger sig ansvaret til at informere bygherre vedr. evt mangler på sikkerhed, lift og/eller evt. udstyr til
udførsel af arbejde.
Vi påtager os i ovenstående punkter intet ansvar for eventuel forsinkelse af arbejder eller udgifter for tab af nogen art.

OVERENSSTEMMELSE MED ARBEJDES MILJØ LOVEN (BAR) OG
AT’S REGLEMENT BESTEMMELSER FOR BRANCHEN: ANLÆG & BYGGERI.
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde – SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december
2010, der trådte i kraft den 31. december 2010, og
nr. 115 af 5. februar 2013, der trådte i kraft den 15. februar 2013
nr. 1805 af 18. december 2015, der trådte i kraft den 1. januar 2016
I medfør af § 15 a, stk. 4, § 20, stk. 2, § 20 a, stk. 2, § 39, stk. 1, § 43 og § 84 i lov om
arbejdsmiljø,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til
lovens § 73:
Beton i bygge- og anlægsaffald håndteres primært gennem ”Cirkulære om kommunale regulativer om sortering af bygge- og
anlægsaffald” (Miljøstyrelsen, 1995a) samt skrivelse om ”Anvendelse af rent, sorteret bygningsaffald til bygge- og
anlægsformål” (Miljøstyrelsen, 1990a).
Lovgivningen indeholder bestemmelser om at byggeprojekter med affald på mere end 1 ton skal
kildesorteres. Dette betyder i praksis at selv små byggeprojekter omfattes af kravet om kildesortering.
DS 2426 indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 206-1 der er nødvendige for at kunne anvende
denne i Danmark. DS 2426 og DS/EN 206-1 kan derfor kun anvendes som et samlet hele og ingen af de to standarder kan
anvendes enkeltvis.

BEF Bulletin No 5 - Sammenstøbning af betonelementer
Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer
ikke autoriseret sammenskrivning - SAMMENSKRIVNINGEN
omfatter Lov nr. 1084 af 19. september 2017,

Lov nr. 1543 af 19. december 2017, der trådte i kraft den 1. januar 2018 og
Lov nr. 700 af 8. juni 2018, der træder i kraft den 1. juli 2018 (§1, nr. 1 og 3, træder i kraft dagen efter
bekendtgørelsen i Lovtidende.
Herved bekendtgøres lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, med de
ændringer, der følger af lov nr. 1538 af 21. december 2010, lov nr. 597 af 14. juni 2011, § 30 i lov nr. 155
af 20. februar 2013, § 1 i lov nr. 356 af 9. april 2013, § 4 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, § 1 i lov
nr. 238
af 18. marts 2014, § 9 i lov nr. 736 af 25. juni 2014, lov nr. 54 af 27. januar 2015, lov nr. 1869 af 29.
december
2015, § 7 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, § 37 i lov nr. 426 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1717 af 27. december
2016, § 5 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og § 1 i lov nr. 700 af 8.
juni 2018.
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Bygherre
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