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Aarhus 01.11.2012 

og leveringsbetingelser:

Generelle bemærkninger for beregninger:

 Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 
nødvendige materialer og den for monteringen af materialet nødvendige arbejdsløn.

 Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, og disse ønskes indregnet så er det rekvirentens ansvar disse 
bliver fremsendt rettidig.

 Materialer er generelt prissat med l
disse er liste eller kostpriser. 

 Hvor byggepladsmateriel er indregnet, er dette med nye materialer, tillagt  80 % i rabat, da der forventes 
genanvendelse af materialer, samt 

 Lokale emner er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens 
vurdering af prisen for dennes firma og det respektive projekt og eventuelle rabatte

 Anslåede timer skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på stedet.
 Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 
stedet. 

 Småmateriel, s
materialetillæg på 0,8 %.

 Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende 
rabatstruktur.

10. Arbejdsydelser er
reguleringstillæg, ombæringstillæg for de første 250 m, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til 
sygedagpenge, lønmodtagernes garanti
invalidepension, ansvars
”sociale omkostninger 

11. Falder arbejdet ind under fastprisordninger skal rekvirenten sel
12. Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle lokaleemner, samt at indkalkulere alle øvrige 

ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, 
administrationso

13. Beregninger leveres udført i Kalkia. Beregninger benævnes:  Sags nr.
af en opdateret Kalkia. Beregninger benævnt me
 

Erstatningsregler: 

 OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede 
beregninger i henhold til nedenstående.

 Der ydes ikke erstatning for 
tegninger og beskrivelser.

 Der ydes ikke erstatning til sager hvor der kun fremsendes generelle byggeprogrammer samt sager uden el
projekteret tegningsmateriale. 

 Der ydes ikke
10, nævnte arbejder.

 Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand 
og/eller i samarbejde eller sa

 OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for 
brugeren er eller burde være åbenlyse.

 På materiale
tilfælde af fejl og mangler dog erstatning.

 Der ydes ikke erstatning for skønnede eller anslåede priser, satser o.l.
 OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller 
nogen former for indirekte tab.

10. Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 2 % af den samlede udregnings sum, 
dog skal erstatningen kunne opgøres til mindst kr. 5.000,00 for at komme til udbetaling.

11. OVERGAARD projektering og Kalkula
samme byggesag/opmåling.  

12. Såfremt der ved kontrolberegning i forbindelse med en erstatningssag, viser sig fejl i opadgående retning, vil 
erstatningen ligeledes blive reduceret tilsv

13. Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS har rekvireret 
beregningen og har fået arbejdet overdraget.

14. Erkendte fejl erstattes installatørens kostprise
sociale tillæg for arbejdsløn. Erstatningen udregnes på baggrund af materiale
licitationstidspunktet.

15. Betalingsbetingelser, netto kontant 14 dage efter 
Erstatning ydes kun ved rettidig indbetaling af faktura, d.v.s. senest 14 dage efter fakturadato.

16. Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor OVERGAARD proj
og Kalkulation ApS redegøre for den påberåbte fejl og eventuelle konsekvenser heraf. Under alle 
omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før det 
pågældende arbejde påbegyndes.

17. Installatøren 
bygherre og ved anmeldelse til eget forsikringsselskab.

18. OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver unders
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 
herefter vil blive udbetalt.

 

og leveringsbetingelser: 

Generelle bemærkninger for beregninger:

Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 
nødvendige materialer og den for monteringen af materialet nødvendige arbejdsløn.
Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, og disse ønskes indregnet så er det rekvirentens ansvar disse 
bliver fremsendt rettidig. 
Materialer er generelt prissat med l
disse er liste eller kostpriser. 
Hvor byggepladsmateriel er indregnet, er dette med nye materialer, tillagt  80 % i rabat, da der forventes 
genanvendelse af materialer, samt 
Lokale emner er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens 
vurdering af prisen for dennes firma og det respektive projekt og eventuelle rabatte
Anslåede timer skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på stedet.
Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 

Småmateriel, så som befæstigelse materiel, rørfittings, tyller, isolerbånd o.l. er indregnet med et generelt 
materialetillæg på 0,8 %. 
Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende 
rabatstruktur. 
Arbejdsydelser er generelt prissat efter gældende landspriskurant. På sammenstillin
reguleringstillæg, ombæringstillæg for de første 250 m, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til 
sygedagpenge, lønmodtagernes garanti
invalidepension, ansvars- og ulykkesforsikring og kontingenter, reguleringstillægget er den af TEKNIQ oplyste 
”sociale omkostninger – elektriker” 
Falder arbejdet ind under fastprisordninger skal rekvirenten sel
Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle lokaleemner, samt at indkalkulere alle øvrige 
ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, 
administrationsomkostninger, arbejds
Beregninger leveres udført i Kalkia. Beregninger benævnes:  Sags nr.
af en opdateret Kalkia. Beregninger benævnt me

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede 
beregninger i henhold til nedenstående.
Der ydes ikke erstatning for 
tegninger og beskrivelser. 
Der ydes ikke erstatning til sager hvor der kun fremsendes generelle byggeprogrammer samt sager uden el
projekteret tegningsmateriale. 
Der ydes ikke erstatning hvis rekvirenten har ændret beregninger ud over de i ”Generelle bemærkninger”, pkt. 3
10, nævnte arbejder. 
Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand 
og/eller i samarbejde eller sa
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for 
brugeren er eller burde være åbenlyse.
På materiale- og akkordpriser, vedrørende de enkelte varer indregnet i beregninger ifølge p
tilfælde af fejl og mangler dog erstatning.
Der ydes ikke erstatning for skønnede eller anslåede priser, satser o.l.
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller 

ormer for indirekte tab.
Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 2 % af den samlede udregnings sum, 
dog skal erstatningen kunne opgøres til mindst kr. 5.000,00 for at komme til udbetaling.
OVERGAARD projektering og Kalkula
samme byggesag/opmåling.  
Såfremt der ved kontrolberegning i forbindelse med en erstatningssag, viser sig fejl i opadgående retning, vil 
erstatningen ligeledes blive reduceret tilsv
Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS har rekvireret 
beregningen og har fået arbejdet overdraget.
Erkendte fejl erstattes installatørens kostprise
sociale tillæg for arbejdsløn. Erstatningen udregnes på baggrund af materiale
licitationstidspunktet. 
Betalingsbetingelser, netto kontant 14 dage efter 
Erstatning ydes kun ved rettidig indbetaling af faktura, d.v.s. senest 14 dage efter fakturadato.
Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor OVERGAARD proj
og Kalkulation ApS redegøre for den påberåbte fejl og eventuelle konsekvenser heraf. Under alle 
omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før det 
pågældende arbejde påbegyndes.
Installatøren er pligtig at søge et eventuelt tab begrænset mest muligt, for eksempel ved genforhandling med 
bygherre og ved anmeldelse til eget forsikringsselskab.
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver unders
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 
herefter vil blive udbetalt. 

Generelle bemærkninger for beregninger: 

Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 
nødvendige materialer og den for monteringen af materialet nødvendige arbejdsløn.
Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, og disse ønskes indregnet så er det rekvirentens ansvar disse 

Materialer er generelt prissat med listepriser. Det er altid rekvirentens ansvar at tjekke op på leverandørpriser om 
disse er liste eller kostpriser.  
Hvor byggepladsmateriel er indregnet, er dette med nye materialer, tillagt  80 % i rabat, da der forventes 
genanvendelse af materialer, samt arbejdslønnen er tillagt et tillæg på  50 % til demontering.
Lokale emner er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens 
vurdering af prisen for dennes firma og det respektive projekt og eventuelle rabatte
Anslåede timer skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på stedet.
Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 

å som befæstigelse materiel, rørfittings, tyller, isolerbånd o.l. er indregnet med et generelt 

Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende 

generelt prissat efter gældende landspriskurant. På sammenstillin
reguleringstillæg, ombæringstillæg for de første 250 m, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til 
sygedagpenge, lønmodtagernes garantifond, uddannelsesfond, s

og ulykkesforsikring og kontingenter, reguleringstillægget er den af TEKNIQ oplyste 
elektriker”  

Falder arbejdet ind under fastprisordninger skal rekvirenten sel
Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle lokaleemner, samt at indkalkulere alle øvrige 
ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, 

mkostninger, arbejds- og projektledelse, dokumentation, kvalitetssikring, CE
Beregninger leveres udført i Kalkia. Beregninger benævnes:  Sags nr.
af en opdateret Kalkia. Beregninger benævnt me

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede 
beregninger i henhold til nedenstående. 
Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, hvor der ikke foreligger detaljerede 

 
Der ydes ikke erstatning til sager hvor der kun fremsendes generelle byggeprogrammer samt sager uden el
projekteret tegningsmateriale.  

erstatning hvis rekvirenten har ændret beregninger ud over de i ”Generelle bemærkninger”, pkt. 3

Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand 
og/eller i samarbejde eller samråd med rekvirenten.
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for 
brugeren er eller burde være åbenlyse. 

og akkordpriser, vedrørende de enkelte varer indregnet i beregninger ifølge p
tilfælde af fejl og mangler dog erstatning.
Der ydes ikke erstatning for skønnede eller anslåede priser, satser o.l.
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller 

ormer for indirekte tab. 
Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 2 % af den samlede udregnings sum, 
dog skal erstatningen kunne opgøres til mindst kr. 5.000,00 for at komme til udbetaling.
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS’ samlede erstatningsansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,
samme byggesag/opmåling.   
Såfremt der ved kontrolberegning i forbindelse med en erstatningssag, viser sig fejl i opadgående retning, vil 
erstatningen ligeledes blive reduceret tilsv
Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS har rekvireret 
beregningen og har fået arbejdet overdraget.
Erkendte fejl erstattes installatørens kostprise
sociale tillæg for arbejdsløn. Erstatningen udregnes på baggrund af materiale

Betalingsbetingelser, netto kontant 14 dage efter 
Erstatning ydes kun ved rettidig indbetaling af faktura, d.v.s. senest 14 dage efter fakturadato.
Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor OVERGAARD proj
og Kalkulation ApS redegøre for den påberåbte fejl og eventuelle konsekvenser heraf. Under alle 
omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før det 
pågældende arbejde påbegyndes. 

er pligtig at søge et eventuelt tab begrænset mest muligt, for eksempel ved genforhandling med 
bygherre og ved anmeldelse til eget forsikringsselskab.
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver unders
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 

 

Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 
nødvendige materialer og den for monteringen af materialet nødvendige arbejdsløn.
Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, og disse ønskes indregnet så er det rekvirentens ansvar disse 

istepriser. Det er altid rekvirentens ansvar at tjekke op på leverandørpriser om 

Hvor byggepladsmateriel er indregnet, er dette med nye materialer, tillagt  80 % i rabat, da der forventes 
arbejdslønnen er tillagt et tillæg på  50 % til demontering.

Lokale emner er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens 
vurdering af prisen for dennes firma og det respektive projekt og eventuelle rabatte
Anslåede timer skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på stedet.
Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 

å som befæstigelse materiel, rørfittings, tyller, isolerbånd o.l. er indregnet med et generelt 

Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende 

generelt prissat efter gældende landspriskurant. På sammenstillin
reguleringstillæg, ombæringstillæg for de første 250 m, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til 

fond, uddannelsesfond, s
og ulykkesforsikring og kontingenter, reguleringstillægget er den af TEKNIQ oplyste 

Falder arbejdet ind under fastprisordninger skal rekvirenten sel
Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle lokaleemner, samt at indkalkulere alle øvrige 
ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, 

og projektledelse, dokumentation, kvalitetssikring, CE
Beregninger leveres udført i Kalkia. Beregninger benævnes:  Sags nr.
af en opdateret Kalkia. Beregninger benævnt med FR., er en ”frosset” sag, hvor prisniveauet er fastfrosset.

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede 
 

de beregninger, eller dele af beregninger, hvor der ikke foreligger detaljerede 

Der ydes ikke erstatning til sager hvor der kun fremsendes generelle byggeprogrammer samt sager uden el

erstatning hvis rekvirenten har ændret beregninger ud over de i ”Generelle bemærkninger”, pkt. 3

Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand 
mråd med rekvirenten. 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for 

og akkordpriser, vedrørende de enkelte varer indregnet i beregninger ifølge p
tilfælde af fejl og mangler dog erstatning. 
Der ydes ikke erstatning for skønnede eller anslåede priser, satser o.l.
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller 

Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 2 % af den samlede udregnings sum, 
dog skal erstatningen kunne opgøres til mindst kr. 5.000,00 for at komme til udbetaling.

tion ApS’ samlede erstatningsansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,

Såfremt der ved kontrolberegning i forbindelse med en erstatningssag, viser sig fejl i opadgående retning, vil 
erstatningen ligeledes blive reduceret tilsvarende med et beløb svarende til fejlen i opadgående retning.
Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS har rekvireret 
beregningen og har fået arbejdet overdraget. 
Erkendte fejl erstattes installatørens kostpriser for materialer og LPK priser med tillæg af reguleringstillæg og 
sociale tillæg for arbejdsløn. Erstatningen udregnes på baggrund af materiale

Betalingsbetingelser, netto kontant 14 dage efter fakturadato, herefter tillægges 2,0% pr. påbegyndt måned. 
Erstatning ydes kun ved rettidig indbetaling af faktura, d.v.s. senest 14 dage efter fakturadato.
Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor OVERGAARD proj
og Kalkulation ApS redegøre for den påberåbte fejl og eventuelle konsekvenser heraf. Under alle 
omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før det 

er pligtig at søge et eventuelt tab begrænset mest muligt, for eksempel ved genforhandling med 
bygherre og ved anmeldelse til eget forsikringsselskab. 
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver unders
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 

Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 
nødvendige materialer og den for monteringen af materialet nødvendige arbejdsløn.
Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, og disse ønskes indregnet så er det rekvirentens ansvar disse 

istepriser. Det er altid rekvirentens ansvar at tjekke op på leverandørpriser om 

Hvor byggepladsmateriel er indregnet, er dette med nye materialer, tillagt  80 % i rabat, da der forventes 
arbejdslønnen er tillagt et tillæg på  50 % til demontering.

Lokale emner er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens 
vurdering af prisen for dennes firma og det respektive projekt og eventuelle rabatte
Anslåede timer skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på stedet.
Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 

å som befæstigelse materiel, rørfittings, tyller, isolerbånd o.l. er indregnet med et generelt 

Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende 

generelt prissat efter gældende landspriskurant. På sammenstillin
reguleringstillæg, ombæringstillæg for de første 250 m, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til 

fond, uddannelsesfond, skoleopholdsfond,  arbejdsløsheds
og ulykkesforsikring og kontingenter, reguleringstillægget er den af TEKNIQ oplyste 

Falder arbejdet ind under fastprisordninger skal rekvirenten selv regulerer for dette.
Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle lokaleemner, samt at indkalkulere alle øvrige 
ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, 

og projektledelse, dokumentation, kvalitetssikring, CE
Beregninger leveres udført i Kalkia. Beregninger benævnes:  Sags nr.-sagsnavn

d FR., er en ”frosset” sag, hvor prisniveauet er fastfrosset.

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede 

de beregninger, eller dele af beregninger, hvor der ikke foreligger detaljerede 

Der ydes ikke erstatning til sager hvor der kun fremsendes generelle byggeprogrammer samt sager uden el

erstatning hvis rekvirenten har ændret beregninger ud over de i ”Generelle bemærkninger”, pkt. 3

Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for 

og akkordpriser, vedrørende de enkelte varer indregnet i beregninger ifølge p

Der ydes ikke erstatning for skønnede eller anslåede priser, satser o.l. 
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller 

Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 2 % af den samlede udregnings sum, 
dog skal erstatningen kunne opgøres til mindst kr. 5.000,00 for at komme til udbetaling.

tion ApS’ samlede erstatningsansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,

Såfremt der ved kontrolberegning i forbindelse med en erstatningssag, viser sig fejl i opadgående retning, vil 
arende med et beløb svarende til fejlen i opadgående retning.

Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS har rekvireret 

r for materialer og LPK priser med tillæg af reguleringstillæg og 
sociale tillæg for arbejdsløn. Erstatningen udregnes på baggrund af materiale

fakturadato, herefter tillægges 2,0% pr. påbegyndt måned. 
Erstatning ydes kun ved rettidig indbetaling af faktura, d.v.s. senest 14 dage efter fakturadato.
Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor OVERGAARD proj
og Kalkulation ApS redegøre for den påberåbte fejl og eventuelle konsekvenser heraf. Under alle 
omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før det 

er pligtig at søge et eventuelt tab begrænset mest muligt, for eksempel ved genforhandling med 
 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver unders
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 

Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 
nødvendige materialer og den for monteringen af materialet nødvendige arbejdsløn. 
Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, og disse ønskes indregnet så er det rekvirentens ansvar disse 

istepriser. Det er altid rekvirentens ansvar at tjekke op på leverandørpriser om 

Hvor byggepladsmateriel er indregnet, er dette med nye materialer, tillagt  80 % i rabat, da der forventes 
arbejdslønnen er tillagt et tillæg på  50 % til demontering.

Lokale emner er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens 
vurdering af prisen for dennes firma og det respektive projekt og eventuelle rabatter fra leverandører.
Anslåede timer skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på stedet.
Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 

å som befæstigelse materiel, rørfittings, tyller, isolerbånd o.l. er indregnet med et generelt 

Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende 

generelt prissat efter gældende landspriskurant. På sammenstillinger er medregnet 
reguleringstillæg, ombæringstillæg for de første 250 m, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til 

koleopholdsfond,  arbejdsløsheds
og ulykkesforsikring og kontingenter, reguleringstillægget er den af TEKNIQ oplyste 

v regulerer for dette. 
Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle lokaleemner, samt at indkalkulere alle øvrige 
ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, 

og projektledelse, dokumentation, kvalitetssikring, CE
sagsnavn-int. , og er en ”aktiv” sag som kan læses

d FR., er en ”frosset” sag, hvor prisniveauet er fastfrosset.

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede 

de beregninger, eller dele af beregninger, hvor der ikke foreligger detaljerede 

Der ydes ikke erstatning til sager hvor der kun fremsendes generelle byggeprogrammer samt sager uden el

erstatning hvis rekvirenten har ændret beregninger ud over de i ”Generelle bemærkninger”, pkt. 3

Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for 

og akkordpriser, vedrørende de enkelte varer indregnet i beregninger ifølge p

 
OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller 

Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 2 % af den samlede udregnings sum, 
dog skal erstatningen kunne opgøres til mindst kr. 5.000,00 for at komme til udbetaling.

tion ApS’ samlede erstatningsansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,

Såfremt der ved kontrolberegning i forbindelse med en erstatningssag, viser sig fejl i opadgående retning, vil 
arende med et beløb svarende til fejlen i opadgående retning.

Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS har rekvireret 

r for materialer og LPK priser med tillæg af reguleringstillæg og 
sociale tillæg for arbejdsløn. Erstatningen udregnes på baggrund af materiale- og LPK priser gældende på 

fakturadato, herefter tillægges 2,0% pr. påbegyndt måned. 
Erstatning ydes kun ved rettidig indbetaling af faktura, d.v.s. senest 14 dage efter fakturadato.
Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor OVERGAARD proj
og Kalkulation ApS redegøre for den påberåbte fejl og eventuelle konsekvenser heraf. Under alle 
omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før det 

er pligtig at søge et eventuelt tab begrænset mest muligt, for eksempel ved genforhandling med 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver unders
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 

Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 
 

Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, og disse ønskes indregnet så er det rekvirentens ansvar disse 

istepriser. Det er altid rekvirentens ansvar at tjekke op på leverandørpriser om 

Hvor byggepladsmateriel er indregnet, er dette med nye materialer, tillagt  80 % i rabat, da der forventes 
arbejdslønnen er tillagt et tillæg på  50 % til demontering. 

Lokale emner er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens 
r fra leverandører.

Anslåede timer skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på stedet.
Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 

å som befæstigelse materiel, rørfittings, tyller, isolerbånd o.l. er indregnet med et generelt 

Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende 

ger er medregnet 
reguleringstillæg, ombæringstillæg for de første 250 m, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til 

koleopholdsfond,  arbejdsløsheds-forsikring, 
og ulykkesforsikring og kontingenter, reguleringstillægget er den af TEKNIQ oplyste 

 
Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle lokaleemner, samt at indkalkulere alle øvrige 
ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, 

og projektledelse, dokumentation, kvalitetssikring, CE-mærknig, mm.
int. , og er en ”aktiv” sag som kan læses

d FR., er en ”frosset” sag, hvor prisniveauet er fastfrosset.

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede 

de beregninger, eller dele af beregninger, hvor der ikke foreligger detaljerede 

Der ydes ikke erstatning til sager hvor der kun fremsendes generelle byggeprogrammer samt sager uden el

erstatning hvis rekvirenten har ændret beregninger ud over de i ”Generelle bemærkninger”, pkt. 3

Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for 

og akkordpriser, vedrørende de enkelte varer indregnet i beregninger ifølge pkt. 2 og 3, ydes der i 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller 

Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 2 % af den samlede udregnings sum, 
dog skal erstatningen kunne opgøres til mindst kr. 5.000,00 for at komme til udbetaling. 

tion ApS’ samlede erstatningsansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,

Såfremt der ved kontrolberegning i forbindelse med en erstatningssag, viser sig fejl i opadgående retning, vil 
arende med et beløb svarende til fejlen i opadgående retning.

Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS har rekvireret 

r for materialer og LPK priser med tillæg af reguleringstillæg og 
og LPK priser gældende på 

fakturadato, herefter tillægges 2,0% pr. påbegyndt måned. 
Erstatning ydes kun ved rettidig indbetaling af faktura, d.v.s. senest 14 dage efter fakturadato. 
Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor OVERGAARD proj
og Kalkulation ApS redegøre for den påberåbte fejl og eventuelle konsekvenser heraf. Under alle 
omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før det 

er pligtig at søge et eventuelt tab begrænset mest muligt, for eksempel ved genforhandling med 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver unders
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 

Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 

Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, og disse ønskes indregnet så er det rekvirentens ansvar disse 

istepriser. Det er altid rekvirentens ansvar at tjekke op på leverandørpriser om 

Hvor byggepladsmateriel er indregnet, er dette med nye materialer, tillagt  80 % i rabat, da der forventes 

Lokale emner er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens 
r fra leverandører. 

Anslåede timer skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på stedet. 
Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 

å som befæstigelse materiel, rørfittings, tyller, isolerbånd o.l. er indregnet med et generelt 

Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende 

ger er medregnet 
reguleringstillæg, ombæringstillæg for de første 250 m, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til 

forsikring, 
og ulykkesforsikring og kontingenter, reguleringstillægget er den af TEKNIQ oplyste 

Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle lokaleemner, samt at indkalkulere alle øvrige 
ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, 

mærknig, mm. 
int. , og er en ”aktiv” sag som kan læses

d FR., er en ”frosset” sag, hvor prisniveauet er fastfrosset. 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede 

de beregninger, eller dele af beregninger, hvor der ikke foreligger detaljerede 

Der ydes ikke erstatning til sager hvor der kun fremsendes generelle byggeprogrammer samt sager uden el-

erstatning hvis rekvirenten har ændret beregninger ud over de i ”Generelle bemærkninger”, pkt. 3-

Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for 

kt. 2 og 3, ydes der i 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller 

Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 2 % af den samlede udregnings sum, 

tion ApS’ samlede erstatningsansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,- på 

Såfremt der ved kontrolberegning i forbindelse med en erstatningssag, viser sig fejl i opadgående retning, vil 
arende med et beløb svarende til fejlen i opadgående retning. 

Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS har rekvireret 

r for materialer og LPK priser med tillæg af reguleringstillæg og 
og LPK priser gældende på 

fakturadato, herefter tillægges 2,0% pr. påbegyndt måned. 

Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor OVERGAARD projektering 

omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før det 

er pligtig at søge et eventuelt tab begrænset mest muligt, for eksempel ved genforhandling med 

OVERGAARD projektering og Kalkulation ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver undersøger sagen 
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 

Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen 

istepriser. Det er altid rekvirentens ansvar at tjekke op på leverandørpriser om 

Demontering er altid vurderet og skal vurderes iforhold til rekvirentens egen vurdering samt evt. gennemgang på 

int. , og er en ”aktiv” sag som kan læses 

fakturadato, herefter tillægges 2,0% pr. påbegyndt måned. 

øger sagen 
og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som 


