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Justering af betalingsfaktoren
Den 1. marts blev betalingsfaktoren reguleret med
2,1 %.
Du skal være opmærksom på, at
betalingsfaktoren er gældende for tidspunktet for
arbejdets udførelse. Har virksomheden kalkuleret
byggesagen i 2020, men arbejdet bliver udført i
2022, skal der tages højde for dette.
Hvis en akkord udføres over en periode med forskellige betalingsfaktorer, skal denne regulering
indregnes. Dette kan gøres på to måder:
•
•

akkorden opgøres periodevis, og beregnes med den gældende faktor eller
der kan aftales en gennemsnitlig betalingsfaktor for hele byggeperioden.

Oplægning/fastgørelse af kabler
Inden påbegyndelse af arbejdet bør der ligge en klar aftale om, hvordan virksomheden ønsker, at
kablerne skal fremføres og fastgøres.

Det ses tydeligt, at der er stor forskel på, om kablet ligges ufastgjort, med spredt befæstigelse med én
strips pr. meter (antal strips pr. meter tastes i den lille blå boks), eller om kablet skal fastgøres efter
opmålingsprincipperne.

De glemte tillæg
Når der arbejdes på akkord, skal det udførte
arbejde være håndværksmæssigt veludført.
Hvis virksomheden eller bygherren forlanger
arbejdet udført på en særlig måde eller en
mere omfattede måde end normalt, skal det
opmåles, eller der kan aftales et tillæg for det
ekstra arbejde. Det kunne f.eks. være tape af
rør eller ekstra fastgørelse af rør/kabler.

Test af installationen
SPØRGSMÅL: Virksomheden har bedt os lave en fuld SKS-test. Skal vi have ekstrabetaling for dette?
SVAR: Ja det skal I.
Grunden til dette skal findes i vores almindelige bestemmelser og SB-kapitel 61
Udklip fra de almindelige
bestemmelser §3 stk 5:

Udklip fra SB kap 61:

Elektrikeren skal her teste og afprøve (punkt d), om materiellet er opsat efter fabrikantens anvisninger
og at der ikke er synlige skader, der gør, at sikkerheden er forringet. Dette gøres løbende under
arbejdets udførsel og skal ikke dokumenteres.
Installationen skal være udført, så den er klar til den afsluttende test, men selve arbejdet med at teste
er ikke indeholdt.
Der er vores anbefaling, at der laves en funktionstest af installationen inden den meldes færdig.
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