Sisimiut ulloq 1. oktober 2017

PIUKKUNNARTUSSARSIUUSSINEQ 2018-2020
INI A/S’ip inissiani illunilu allaffissuussaani aserfallatsaaliornissaannut asanneqartarnissaannullu
tunngatillugu piukkunnartussarsiuussineq aammalu 2018-2020mi allatigut sullissisarnissamut
tunngasoq.
Suliffeqarfiit INI A/S-mik sullisserusuttut piumasaqatinik assigiinngitsunik piviusunngortitsisinnaasussaapput.
Tamannalu qulakkeerneqassaaq 2018-2020mi sullisserusuttut akornganni piukkunnartussarsiuussinikkut.
Suliffeqarfiit piukkunnartussarsiuussinermut peqataasimasut kingusinnerusukkut akilerneqarluni suliassanut,
suliassanut annikinnerusunut neqerooruteqarsinnaassapput imaluunniit suliarinnittussarsiuussinernut
peqataasinnaassallutik najoqqutassaliorneqareersunulluunniit isumaqatigiissusiorsinnaassallutik aserfallatsaaliuinernut iluarsartugassanulluunniit tunngatillugu, allatigulluunniit sullissisinnaassallutik inissiani illuniluunniit INI-mit allaffissuunneqartuni.
Piukkunnartuussinerit najugaqarfiit immikkoortortaasa akilersugaannut tunngasuusinnaapput, imaluunniit
aningaasanut inatsimmi kommunelluunniit missingersuutaannit aningaasalerneqartussanut tunngasuupput.
Aammattaaq INI’p nammineerluni suliassiissutiginiagaanut tunngatillugu piukkunnartussarsiuussineq aamma
pineqarpoq.
INI A/S nuna tamakkerlugu Namminersorlutik Oqartussat inissiaataannik nuna tamakkerlugu allaffissuussisuuvoq aammali Kommune Kujallernit, Qeqqata Kommunianit, Avannaata Kommunianit aammalu Kommune Qeqertalimmit (siornatigut Qaasuitsup Kommunianit) pigineqartunik allaffissuussisuuvoq.
Piukkunnartussarsiuunneqartussat ukuussapput:
− Suliffeqarfiutillit sanasutut suliaqartut
− Roojorilerisut
− Qalipaasut mesterii
− Innaallagisserisut
− Qammaasut mesterii
− Suliffeqarfiit asaanermik suliaqartut
Suliassai ilaatigut makkuussapput:
− Iluarsartuussinerit aammalu aserfallatsaaliuinerit nutarterinerillu annerit aamma matumani pineqarput
− Attartortunik nutsertoqarneranut tunngatillugu inissianik qalipaanerit, E-syn-imut tunngatillugu aammali
inissiat ataasiakkaat iluarsartuunneqarnissaannut tunngatillugu soorluttaaq najugaqarfimmi tamani
inissiat nutserfigineqarsimasut qalipanneqarnissaannut tunngatillugu.
− Silataannik qalipaanerit
− Sullissinissamut isumaqatigiissutit teknikkikkut atortut ingerlanneqarnerannut tunngasut
− Asatassanut tungasut
Piukkunnartussarsiuussinermi peqataasut suliassanut qulakkeerinninnermik pissanngillat soorlu akilerneqarluni suliassanut, suliassat annikinnerusut suliarisarnissaannut suliarinnittussarsiuussinermut tunngatillugu
imaluunniit najoqqutassioriikkanut suliassanut suliaqarnissamut qulakkeerinnissummik tunineqarsinnaanngillat.
Ini A/S’imiit suliassiissutigineqartut tamarmik AP 95 atuutsinneqartoq malillugu ingerlanneqassapput,
taamaallat ataani taaneqartut minillugit.
− §22 Imm. 1: Suliaqartitsisup akiliinissaanut periarfissarititaasoq fakturap ullulerneqarneraniit ullunut
30-nut killeqassaaq.
(aammattaaq innersuussutigineqarpoq ”Rekvisitionit fakturallu pillugit neriorsuut”)
Suliarinnittussarsiuussinerni allanneqartut immikkut ittut suliarinnittussarsiuussinerni taaneqarsinnaasassapput.
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Attartortut nutsernerannut tunngatillugu qalipaasut nalinginnaasumik aserfallatsaaliuinermik suliaqartarusuttut, aserfallatsaaliuineq nalinginnaasumik taaneqartartoq qanoq najoqqutassaqassanersoq pillugu isumaqatigiissusiorfigineqassapput.
Suliffeqarfiit ilinniarsimasunik aqunneqartut kisimik piukkunnartussarsiuussinermut peqataasinnaapput. Piumaffiginninnermi ilinniarsimanersut uppernarsaat nassiunneqartassaaq.
Suliat ingerlanneqartillugit ilinniarsimanngitsutut sulisut ilinniarsimasumik ilaqartartussaapput, sanaartornermik suliaqartuni/suliffeqarfinnilu tamani.
Asatassanut tunngatillugu taanna atuutinngilaq. Sumiiffinni atugassarititaasut aamma eqqarsaatigalugit tulluarsaaffigineqarsinnaapput.
Sulisut minnerpaamik suliffeqarfinni isumaqatigiissutit malillugit atorfinitsinneqarsimanissaat piumasaqaataavoq, soorluttaaq sillimaniarnermut tunngatillugu najoqqutassat suulluunniit suliap ingerlanneqarnerani tamatigut malinneqartartussaasut.
Piukkunnartussarsiuussinermut tunngatillugu piumasaqaataavoq suliffeqarfiit uppernarsaasersinnaasussaagaat:
− Suliffeqarfik akileraarutitigut, akitsuutititigut suliffeqarfiillu akiliutaannut akiligassatigut akiitsoqanngitsoq.
− Suliffeqarfik nalinginnaasumik akisussaassuseqarnermut tunngatillugu sillimmateqarnissaa AP 95 § 8
imm. 3 naapertorlugu.
− Suliffeqarfik akuerisaasumik sulitilluni ajutoornissamut inuussutissarsiutaasorlu aqqutigalugu napparsimalernissamut sillimmateqassaaq.
Suliffeqarfiup piukkunnartorsiuussinermut peqataasinnaanissaanut qulaani taaneqartut pinngitsooratik isumannaarneqarsimassapput, aammalu paasissutissat allat allaaviutinneqassapput ilumut suliffeqarfiup piukkunnartussarsiuussinissamut peqataasinnaanissaanut.
Piffissat iluani suli suliffeqarfiit allat piukkunnartorsiorneqarsinnaanissaat pisinnaatitaaffigaarput, soorluttaaq
suliffeqarfiit piukkunnartorsiuussinermi piukkunneqarsimagaluartut piukkunnarunnaarsinnaatitaassasut, suleqatigiinnermut tunngatillugu isumaqatigiissutit atuukkunnaarsinneqarsinnaassasut suleqatigiissinnaanissamut atugassarititaasut allannguuteqarsimatillugit.
Sanaartortitsisoq / suliaqartitsisoq
− Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommunet nunatsinneersut INI A/S-imit sinniisuuffigineqartut.
− Suliffeqarfiit allat allalluunniit, INI-mit allaffissuunneqartut INI A/S-imik sinniisullit.
− INI A/S nammineq.
Piukkunnartussarsiuussinissamut qinnuteqarneq
Qinnuteqaammi minnerpaamik ukua ilanngunneqassapput:
− Selskabi qanoq ittoq pigineqarnersoq suliffeqarfiup nalunaarsuutitut normua (SE-nr.). Suliffeqarfiit
nammineq pigineqartut piginnittaasup inuttut normua (CPR-nr.) Aammalumi GER-normu.
− Suliat suut pillugit piukkunnartussarsiuussinermut peqataaniarnerluni pillugu paasissutissiisoqassaaq.
− Massakkorpiaq sulisut qanoq katiterneqarsimanersut pillugit paasissutissiisoqassaaq. Immersugassamut ilanngunneqartumut allattorneqassapput sulisut ilinniarsimasut, ilinniarsimanngitsut aammalu ilinniartut qassiunersut, suliffeqarfiup piukkunnartussarsiuussinermut peqataassutiginiagaanut attuumassuteqartut.
− Suliffeqarfik illoqarfinni sorlerni suliaqartarniarnera pillugu paasissutissiineq (immersugassami nalunaarutigineqassaaq).
Suliffeqarfik nunap immikkoortuani ataatsimi piukkunnartutut nalilerneqarsimaguni taava aamma illoqarfinni allani nunap immikkoortui akimorlugit inissisimasuni illoqarfinni nunaqarfinnilu aamma piukkunnartuusimassaaq.
− Rekvisitioninut fakturanullu tunngatillugu isumaqatigiissummik atsiorneqarsimasumik nassitsisoqassaaq.
− Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmiit uppernarsaat, suliffeqarfiup akileraarutinut, akitsuutinut aammalu ilinniartoqarnissamut suliffeqarfiit akiliutaata akilersimaneranut uppernarsaat.
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− Suliffeqarfiup inuussutissarsiutitut imaluunniit tunisassiortartutut akisussaassuseqarnermut sillimmataata assilineqarnera aammalu sulinerup nalaani ajutoortoqassatillugu sillimmatip kiisalu inuussutissarsiut pissutaalluni nappaateqalersinnaanermut sillimmatit assilineqarnera. Taakkua saniatigut akilersimanerannut uppernarsaatit, akiliisimanermut allagartat.
− Faktura ilanngunneqassaaq tassani paasissutissat akiliiffissat aammalu INI’mi akiligassaqarfigisartakkat allattorsimaffiannut ilanngussinnaanissaq anguniarlugu paasissutissanik tunniussisoqassaaq.
− Nalinginnaasumik iluarsartuussisarnissamut tunngatillugu aalajangersukkat pillugit najoqqutassat
atsiorneqarsimanerat nassiunneqassaaq (taanna taamaallaat qalipaasunut nalinginnaasumik iluarsartuussinernik suliaqarusuttunut atuuppoq).

1.januar 2018 aallartitsinnagu piukkunnartussarsiuussinermut peqataaniaraanni taava qinnuteqaat INI A/Simit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik 3. novembar 2017.
Qinnuteqaat kingusinnerusukkut tigugaanni naatsorsuutigineqarsinnaassanngilaq ukioq naatinnagu nalilersorneqarsimanissap naammassineqarsimanissaa.
Qinnuteqaatit suliarineqarneri suliassat allat suut suliassaanersut apeqqutaalluni qaammatini marlunni sivisussuseqartumik suliarineqarsinnaasarput.
Piukkunnartussarsiuussinermut peqataaniarluni qinnuteqaat illoqarfimmut INI’p allaffianut nassiunneqarsimassaaq, suliffeqarfiup nunap immikkoortuani sumiiffigisaaniittumut atasumut ataani allassimasumut.
Qinnuteqaat ilisarnaaserneqarsimassaaq ima:
”Piukkunnartussarsiuussineq – Aserfallatsaaliilluni suliassanur”
INI A/S ukunani allaffeqarfeqarpoq:
Sermersooq:
INI A/S
Postboks 1609
3900 Nuuk
Kujalleq:
INI A/S
Sanatorievej B 21
Postboks 109
3920 Qaqortoq
Qeqqata:
INI A/S
Mannarsip Aqq. 20
Postboks 1020
3911 Sisimiut
Qaasuitsup:
INI A/S
Aron Mathiassenip Aqq. 9
Postboks 513
3952 Ilulissat

Ilanngussat:
− Qinnuteqarnermut immersugassaq
− Rekvisitionit fakturallu pillugit neriorsuilluni nalunaarut
− Akiligassaqarfigisartagassatut nalunaarsorluni immersuiffissaq immersugaq
− Nalinginnaasumik iluarsartuussinissamut najoqqutassat pillugit isumaqatigiissut bilagit ilanngullugit.
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QINNUTEQAAT
Suliffiup aqqa:
Piginnittut aqqa ilanng.
Attavissat, e-mail, telefon, mobil, fax
Ulloq unnuarlu telefon
nr.
Suliffeqarfik suua:

Inuttut pigisaq suliffik

I/S

ApS

A/S

Nalunaarsuutit normui.
(SE-nr./CPR-nr.)
og GER nr.

Suliassat suut qinnuteqaatiginerlugit nalunaakkit og sulisullu suliassamut tunngasut nalunaarsukkit.
(suliffeqarfiup suliaanut attuumassuteqartunuinnaq piginnaaneqarfigisamut tunngasoq kisiat immersorneqassaaq)

Sulisut
amerlassusaat

Sanasut

Ruujorilerisut

Ilinniarsimasut:

Ilinniarsimasut:

Ilinniarsimanngitsut:

Ilinniarsimanngitsut:

Ilinniartut:

Ilinniartut:

Qammaasut

Sulisut
amerlassusaat

Qalipaasut

Ilinniarsimasut:

Ilinniarsimasut:

Ilinniarsimanngitsut:

Ilinniarsimanngitsut:

Ilinniartut:

Ilinniartut:

Sulisut
amerlassusaat

Asaasut

Innaallagisserisut

Asaasut:

Sulisut
amerlassusaat

Sulisut
amerlassusaat

Sulisut
amerlassusaat

Ilinniarsimasut:
Ilinniarsimanngitsut:
Ilinniartut:

Suliffeqarfik arlalinnik immikkoortortaqarfeqaruni, taava illoqarfinni allani assassorluni suliaqartut allassimaffianni suliffeqarfik allassimanersoq allanneqassaaq, tassa illoqarfigisap avataaniittut ilanngullugit allanneqassapput:
Illoqarfik

Attavissaq

Mobilnr.
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Piukkunnartussarsiuussineq aserfallatsaaliuinermut asaasarnermullu tunngasoq allakkiaq 1. oktober 2017-imi allassimasumut paasinnilluni isumaqataallunilu suliffeqarfiup nalunaarutigaa, illuni inissianilu INI A/S-ip allaffissuussaanut tunngatillugu piffissami 2018-2020mut tunngasumut suliassanut tunngatillugu.

Kiggiussassat qinnuteqaammut ilanngunneqartussat:

X-leriuk



Rekvisitionit fakturallu pillugit neriorsuut (atsiugaq) .....................................................

Kiggiussaq nr. 1



Akilerarnermut Aqutsisoqarfimmiit uppernarsaat [akiitsoqannginneq pillugu] ..............

Kiggiussaq nr. 2



Akisussaasutut sillimmateqarnerup assilineqarnera ...................................................

Kiggiussaq nr. 3



Qulaani akiliisimanermut uppernarsaatip assilineqarnera ...........................................

Kiggiussaq nr. 3a



Sulinermi ajutoortoqarsinnaaneranut sulinerlu aqqutigalugu ajoqusersinnaanermut
Sillimmateqarnerup assilineqarnera ...........................................................................

Kiggiussaq nr. 4



Qulani taaneqartup akilersimaneranut uppernarsaat ..................................................

Kiggiussaq nr. 4a



Akiliiffigineqarsinnaasussatut allassimaffimmut ilanngunneq.......................................

Kiggiussaq nr. 5

(suliffeqarfinnut nutaanut piukkunnartussarsiuussinernut peqataasimanngisaannartunuinnaq)



Fakturamik paasissutissartalimmik nassitsineq ...........................................................

Kiggiussaq nr. 6

(Piukkunnartussarsiuussinernut peqataasimanngitsunuinnaq atuuppoq)



Nalinginnaasumik iluarsartuussinissamut najoqqutassaq (atsiugaq) ...........................

Kiggiussaq nr. 7

(Qalipaasunut nalinginnaasumik piukkunnartussarsiuussinernut peqataasunut)

Sumiiffik: ...................................

Ulloq: ....................

.................................................................................

.......................................................................

Atsiorneq

Suliffeqarfiup ilisarnaataa naqinneq
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REKVISITIONIT FAKTURALLU PILLUGIT NERIORSUUT
Fakturanut tunngatillugu
Suliffeqarfiup ataani atsiortup matumuuna uppernarsarpaa paasilluarlugulu INI’mit suliassiissutigineqartut
suliarineriniit ullut 14’it qaangiutsinnagit fakturaliortoqanngippat taava suliffeqarfiup piukkunnartutut inissisimaneranut kinguneqassammat siunissamilu suliaqarsinnaanissaanut aamma kinguneqassalluni, suliffeqarfiup suliani tunniutsinnagu rekvisitionimik tunineqarsimaguni.
Fakturami tamatigut rekvisitionip tunniunneqarsimasup normua erseqqissumik allassimasassaaq. Fakturat
rekvisitionip normuanik allaffigineqarsimanngitsut INI’p itigartissinnaatitaavai.

Akiliisarneq
Suliffeqarfiup ataani atsiorsimasup matumuuna uppernarsarpaa paasisimallugu fakturap ullulerneqarneraniit
ullut 30-it ingerlanerini akilerneqartassammata, tamannalu pisassaaq suliap naammassinerani erngerlugu
faktura nassiunneqarsimagaangat.

Piumasaqaateqarsinnaajunnaarnissaq
Suliffeqarfiup ataani atsiorsimasup matumuuna uppernarsarpaa paasisimallugu, suliamut akilerneqarnissamut piumasaqarsinnaajunnaartoqassammat, suliap naammassineraniit ullut 35-it qaangiutsinnagit faktura
nassiunneqarsimanngippat, tamannalu atuutissaaq suliaqartussap rekvisitioni suliap tunniunneqannginnerani
tigusimassappagu.

Rekvisitionip automatiskimik atorunnaarsinneqarnera
Suliffeqarfiup ataani atsiortuusup matumuuna uppernarsarpaa paasillugulu, suliassat assigiinngitsut suliakkiunneqarneranniit ullut 14-it qaangiunneranni aallartinneqarsimanngippata (rekvisitionit tiguneraniit attavigineqarnermiilluunniit) atortussallu pigisimanngikkaanni inniminneqqaarnissaat pillugu isumaqatigiissuteqartoqarsimanngippat, taava suliassaq automatiskimik taamaatinneqassaaq suliffeqarfimmullu allamut
tunniunneqarluni.

Rekvisitioninut tunngatillugu
Suliffeqarfiup ataani atsiortuusup matumuuna uppernarsarpaa paasillugu, suliassat aallartinneqaqqusaanngitsut rekvisitioni isumaqatigiissulluunniit tigusimatinnagu, taamaallaalli suliassat tassanngaannartumik ajoquteqalertut nalinginnaasumillu sulinerup avataani suliassanngoriataartut matumani pineqanngillat.
Pinartumik suliassaqartoqalersillugu rekvisitioni suliartoqqinnermi sukkanerpaamik nassiunneqartassaaq.

Sumiiffik: ...................................

Ulloq: .................... ...

.................................................................................

.......................................................................

atsiorneq

Naqinneq suliffeqarfiup ilisarnaataa
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Ændring i kreditor-kartotek
Oprettelse:
Ændring:
Lukning:

X

(afkryds)

EGBolig
BS-omr.

X

Navn:
Adresse:
Postnr. Og by:
E-mail:
Telefonnummer:
CVR/GER-nummer
Pengeinstitut:
FIK-nr.
Registreringsnummer:
Kontonummer
Betalingsbetingelser:

Ved prækvalifikation udfyldes dette ikke, da det altid er
30 dage netto

Kundechefens underskrift

Der skal medsendes dokumentation for oplysningerne, i form af faktura eller lignende.
Blanketten skal underskrives af kundechefen/teamlederen

19. august 2016

Rammeaftale for normalistandsættelse
Aftale om fast pris på maleristandsættelse af tomme fraflytningslejligheder
Normalistandsættelse
Når en lejer fraflytter en lejebolig forlanges der i landstingforordning for boliger §77, at der skal foretages en
normalistandsættelse.
INI har i flere år arbejdet med en lokalt indgået fastprisaftaler for normalistandsættelsen i flere byer. INI har
implementeret E-syn, som på sigt vil blive bredt ud til de fleste byer og har i den forbindelse behov for at indgå en
landsdækkende aftale om faste priser.
Anvendelsen af E-syn og fast pris for normalistandsættelse gælder kun tomme lejligheder. Rammeprisen
vil være ens i alle boligafdelinger administreret ved INI og vil blive prisreguleret 1 gang årligt, når
reguleringssatserne (indeks) er offentliggjort fra Grønlands Statistik.
Opgavetyper der ikke er en del af rammeaftalen er: Beboet lejemål, boliger i bygd, renoveringssager og
forsikringssager. Den type opgaver vil udbydes i særskilt udbudsmateriale.
Accept af opgave om normalistandsættelse
Fordeling af maleropgaverne sker efter tur og i den rækkefølge der er gennemført fraflytningssyn. Eksisterende
turnus fortsætter, hvis allerede eksisterende. I byer uden eksisterende turnus vil der ved indførelse af nærværende
rammeaftale blive trukket lod om rækkefølgen.
Ved tildeling af lejlighed skal malervirksomhed indenfor 24 timer efter modtagelse af rekvisition, bese opgaven,
bekræfte for modtagelse og accept eller gøre indsigelser imod tidsfrister eller behandlingstyper over for
Boligselskabet INI.
Er opgaven meget omfangsrig (meget slem lejlighed) kan der individuelt aftales en længere istandsættelsesperiode
på malervirksomhedens initiativ.
Udførsel og klargøring af lejemål
I fremsendte rekvisitioner og kopi af synsrapport vil fremgå kategorier for de enkelte behandlinger. Beskrivelse af de
forskellige kategorier og maleropgaver er beskrevet i bilag 1 ’SA for maleristandsættelse af lejemål’.
Det forventes alle flyttelejligheder at være indflytningsklare efter 14 kalenderdage fra synsdato. Undtaget herfra kun
lejligheder hvor der skal udføres andre større håndværksmæssige opgaver der forhindre, malerens opgaveløsning
eller maler opgaver i de arbejdstunge kategorier.
Når maler som sidste håndværker forlader boligen skal alle vandrette flader være tørret over med fugtig klud så alt
malerrelateret støv er fjernet fra boligen, sammen med malerrester i håndvaske og toiletter.
Deltagelse i fastprisaftalen
Malervirksomheder der ønsker at deltage i rammeaftalens turnus med normalistandsættelser skal opfylde følgende:

Prækvalificeret til arbejde i boliger administreret ved INI

Faguddannet personale til udførsel af normalistandsættelser

Kapacitet til at kunne gennemføre standard normalistandsættelser på maksimalt 8 arbejdsdage. (Målet er
genudlejning 14 kalenderdage efter fraflytning, medmindre større renoveringsopgaver skal gennemføres)
Rammeaftalen vil ikke garantere en bestemt mængde normalistandsættelser, det kan variere meget over året.
Priser
Priser for de enkelte opgaver er specificeret i bilag 2 ’Enhedspriser vedr. Rammeaftale 2016’.
Bod



Er udførsel af en normalistandsættelse afleveret for sent iht. ovenfor beskrevet og øvrig aftale ved accept af
maleropgaven betaler malervirksomheden en bod svarende til det forholdsvise huslejetab boligafdelingen
pålægges. Beløbet modregnes i udbetalingen af faktura for opgave.
Afvises normalistandsættelse af et lejemål uden rimelig grund, så forbeholder INI sig retten til at udstede
karantæner. Karantæne akkumuleres og ’afsones’ fra 1. januar det efterfølge år.

Rammeaftalens varighed
Rammeaftalen er gældende fra underskrift og er fortløbende. Aftalen kan fra Boligselskabet INI opsiges med 3
måneders varsel med udgangen af et år. Malervirksomheder kan udtræde fra aftalen med 3 måneders varsel.
(Sæson afhængig ud trædning accepteres ikke og kan medføre karantæne)
For Boligselskabet INI A/S, d:

______________________

For malervirksomhed, d:

______________________

Særlig arbejdsbeskrivelse (SA)
for maleristandsættelse af lejemål
administreret af
A/S Boligselskabet INI

A/S Boligselskabet INI
Udgave af d. 1. oktober 2015
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Maleristandsættelse af lejemål
Almindelige bestemmelser
Arbejdets omfang
Byggeopgaven
Arbejdet omfatter de i nærværende SA beskrevne arbejder, for boliger administreret af
A/S Boligselskabet INI.

Gennemgang af projektmateriale
Det påhviler derfor hver enkelt entreprenør at gennemlæse hele beskrivelsen og gennemse
rekvisitionerne for at være orienteret om opgavens samlede omfang.

Arbejdsgrundlag
Gældende bestemmelser
Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en
førnævnt har gyldighed frem for efterfølgende.


De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter.



Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver.



Betingelser gældende i henhold til særlig skriftlig aftale.



Nærværende arbejdsbeskrivelse.



Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette.

Publikationer
Følgende publikationer og forskrifter er gældende for alle entrepriser.


Grønlands Bygningsreglement af 2006 med tilhørende tillæg.



MBK-kataloget.

Ovenstående samt alle øvrige nævnte i SA, i seneste udgave.

Mål og vægt
Alle betegnelser i henseende til mål er danske, når andet ikke er bestemt eller fremgår af
selve betegnelsen.

Materialer
Kvalitet
Materialer der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af en
kvalitet svarende til gode handelsvarer.
Materialer der er behæftede med skader eller fejl, må ikke anvendes i boligen.

Navngivne materialer
Materialer eller fabrikater - angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre - skal
betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved ”som fabrikat …” eller
ved ”som katalog …”, i hvilket tilfælde dette skal tages som udgangspunkt for standard og
kvalitet.
Generelt gælder at andre materialer end foreskrevet, kun må anvendes, såfremt det
accepteres af synsinspektør hos A/S Boligselskabet INI i hvert enkelt tilfælde.

Standardiserede materiale
Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards
forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i
arbejdsgivne specifikationer.
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Arbejdets udførelse
Kvalitet
Arbejdet udføres i god kvalitet og udføres smukt, solidt og i enhver henseende, som et
førsteklasses håndværksarbejde. Arbejderne skal således udføres af de hos entreprenøren
ansatte, faguddannede svende samt eventuelle lærlinge.
Arbejdet skal ligeledes udføres i overensstemmelse med de gældende normer, forskrifter
og betingelser, de givne arbejdsanvisninger og i henhold til bestemte materialers
beskrivelser.
Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og nøje overholdes.
Hvor tegninger, beskrivelse m.m. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til de enkelte
arbejders udførelse, eller hvis noget måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren, i
tide, hente nærmere instruks herom hos synsinspektør hos A/S Boligselskabet INI.

Forskrifter og anvisninger
De til enhver tid gældende vejledninger og forskrifter fra de i opgaven nævnte, eller de af
bygherren accepterede leverandører, oplagring, forarbejdning, montering, anvendelse
m.v., samt alle forskrifter og anvisninger skal være i seneste udgave og følges ved
arbejdets udførsel.

Garanti
Hvor der forlanges at der stilles garanti for forskellige materialer, skal garantien være
gældende ved leverancer til Grønland.

Kvalitetskontrol
Kontrolpunkter
Egenkontrol indsatsen skal dokumenteres og indgå som en del af entreprenørens
kvalitetssikringsmateriale.
Entreprenøren skal lave en løbende kontrol under hele arbejdsprocessen, så han kan
dokumentere at alle behandlinger, som er beskrevet for den enkelte arbejdsproces er
udført.
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Vægge og lofter – 1 x Malerbehandling - Gruppe A1

Bilag 1

Bygningsdel:

Vægge og lofter

Byggemateriale:

Beton, træ- eller gipsplade

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

A. Vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket, jævn og ensartet overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
De eksisterende væg- og loftsoverflader er rimeligt intakte.
Der kan forekomme enkelte skrue- og/eller sømhuller.
Malerbehandlingen er fastsiddende og er bæredygtig.
Uden væsentlig afsmitning og misfarvning.
Væg- og loftsoverfladerne fremstår let tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

Malerbehandling:
På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:
o

Vask eller spærregrunder

o

Pletspartling/fugning

o

En gang acrylplastmaling, glans 5 - 10

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med de omgivende
flader.
Overfladernes oprindelige struktur er skjult.
Fladerne står ensartet i kulør.
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Vægge og lofter - 2 x Malerbehandling - Gruppe A2

Bilag 2

Bygningsdel:

Vægge og lofter

Byggemateriale:

Beton, træ- eller gipsplade

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

B. Enkel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket, jævn og ensartet overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
De eksisterende væg- og loftsoverflader er stort set intakt med enkelte små huller.
Malerbehandlingen er fastsiddende og bæredygtig og uden væsentlig afsmitning.
Væg- og loftsoverfladerne fremstår let tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.
Vægge og/eller lofter har en anden kulør.

Malerbehandling:
På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:
o

Vask eller spærregrunder

o

Pletspartling/fugning

o

Reparation af løst væv/tapet

o

En gang pletning med acrylplastmaling

o

To gange acrylplastmaling, glans 5 - 10

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den
omgivende flade.
Overfladens oprindelige struktur er skjult.
Flader står ensartet i kulør.
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Vægge og lofter – 1 x Dækgrund & 2 x Malerbehandling - Gruppe A3

Bilag 3

Bygningsdel:

Vægge og lofter

Byggemateriale:

Beton, træ- eller gipsplade

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket, jævn og ensartet overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.
Søm/skruer, rawlplugs samt små huller.
Malerbehandling er afsmittende og ikke bæredygtig.
Vægoverfladen fremstår meget tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

Malerbehandling:
På vægoverfladen udføres følgende behandlinger:
o

Pletspartling/slibning

o

Reparation af løst væv/tapet

o

1 gang microdispers

o

1 gang grunding til ensartet struktur

o

2 gange acrylplastmaling, glans 5 - 10

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den
omgivende flade.
Overfladens oprindelige struktur er skjult.
Flader står ensartet i kulør.
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Vådrum, over fliser - Vægge og lofter – 1 x Malerbehandling - Gruppe
B1

Bilag 4

Bygningsdel:

Vægge og lofter - vådrum o/ fliser samt i køkken
mellem køkkenbord og overskabe

Byggemateriale:

Beton, træ- eller gipsplade

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket, glat og ensartet overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling, skimmelhindrende

Kodenummer:

00-1
00-3 Algerens

Forudsætninger:
De eksisterende væg- og loftsoverflader er stort set intakt med enkelte små huller.
Malerbehandlingen er fastsiddende og bæredygtig og uden væsentlig afsmitning.
Væg- og loftsoverfladerne fremstår let tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.
Vægge og/eller lofter har en anden kulør.

Malerbehandling:
På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:
o

Behandling med algerens (påvirkning i 24 timer)

o

Vask / afrensning

o

Pletspartling/fugning

o

Reparation af løst væv/filt

o

En gang pletning med skimmelhindrende acrylplastmaling

o

En gang acrylplastmaling - skimmelhindrende, glans 25 - 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den
omgivende flade.
Overfladens oprindelige struktur er skjult.
Flader står ensartet i kulør.
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Vådrum, over fliser - Vægge og lofter - 2 x Malerbehandling - Gruppe
B2
Bilag 5

Bygningsdel:

Vægge og lofter - vådrum o/ fliser samt i køkken
mellem køkkenbord og overskabe

Byggemateriale:

Beton, træ- eller gipsplade

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket, glat og ensartet overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling, skimmelhindrende

Kodenummer:

00-1
00-3 Algerens

Forudsætninger:
De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.
Søm/skruer, rawlplugs samt små huller.
Malerbehandling er afsmittende og ikke bæredygtig.
Vægoverfladen fremstår meget tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

Malerbehandling:
På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:
o

Afrensning for løstsiddende maling

o

Behandling med algerens (påvirkning i 24 timer)

o

Vask / afrensning

o

Pletspartling/fugning

o

Reparation af løst væv/filt

o

En gang pletning med skimmelhindrende acrylplastmaling

o

2 gang acrylplastmaling - skimmelhindrende, glans 25 - 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den
omgivende flade.
Overfladens oprindelige struktur er skjult.
Flader står ensartet i kulør.
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Vådrum, fuld væg - Vægge og lofter - 1 x Malerbehandling - Gruppe C1

Bilag 6

Bygningsdel:

Vægge og lofter - vådrum u/ fliser

Byggemateriale:

Beton, træ- eller gipsplade

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket, glat og ensartet overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling, skimmelhindrende

Kodenummer:

00-1
00-3 Algerens

Forudsætninger:
De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.
Søm/skruer, rawlplugs samt små huller.
Malerbehandling er afsmittende og ikke bæredygtig.
Vægoverfladen fremstår meget tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

Malerbehandling:
På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:
o

Behandling med algerens (påvirkning i 24 timer)

o

Vask / afrensning

o

Pletspartling/fugning

o

Reparation af løst væv/filt

o

En gang pletning med skimmelhindrende acrylplastmaling

o

En gang acrylplastmaling - skimmelhindrende, glans 25 - 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den
omgivende flade.
Overfladens oprindelige struktur er skjult.
Flader står ensartet i kulør.
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Vådrum, fuld væg - Vægge og lofter - 2 x Malerbehandling - Gruppe C2

Bilag 7

Bygningsdel:

Vægge og lofter - vådrum u/ fliser

Byggemateriale:

Beton, træ- eller gipsplade

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket, glat og ensartet overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling, skimmelhindrende

Kodenummer:

00-1
00-3 Algerens

Forudsætninger:
De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.
Søm/skruer, rawlplugs samt små huller.
Malerbehandling er afsmittende og ikke bæredygtig.
Vægoverfladen fremstår meget tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

Malerbehandling:
På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:
o

Afrensning for løstsiddende maling

o

Behandling med algerens (påvirkning i 24 timer)

o

Vask / afrensning

o

Pletspartling/fugning

o

Reparation af løst væv/filt

o

En gang pletning med skimmelhindrende acrylplastmaling

o

2 gang acrylplastmaling - skimmelhindrende, glans 25 - 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den
omgivende flade.
Overfladens oprindelige struktur er skjult.
Flader står ensartet i kulør.
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Trægulve – 1 x plet- / helikopterslibning & 1 x lak - Gruppe D1

Bilag 8

Bygningsdel:

Gulve

Byggemateriale:

Træ, brædder/parket

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

A. Almindelig vedligeholdelse

Forventet udfald:

Ensartet, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak

Kodenummer:

03-1

Forudsætninger:
Gulvoverfladen er stort set intakt, men med enkelte små huller/revner.
Behandlingen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår let tilsmudset.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Let slibning med kornstørrelse 180-220 i træårenes retning

o

1 gang vask med grundrens

o

1 gang Bona D 503 Etura, mat.

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-1

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.
Overfladen er glat at føle på.

Undersøg forligelighed mellem nuværende behandling og ny lak.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 12

Trægulve - 1 x plet- / helikopterslibning & 2 x lak - Gruppe D2

Bilag 9

Bygningsdel:

Gulve

Byggemateriale:

Træ, brædder/parket

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

A. Almindelig vedligeholdelse

Forventet udfald:

Ensartet, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak

Kodenummer:

03-1

Forudsætninger:
Gulvoverfladen er stort set intakt, men med enkelte små huller/revner.
Behandlingen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår let tilsmudset.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Let slibning med kornstørrelse 180-220 i træårenes retning

o

1 gang vask med grundrens

o

2 gange Bona D 503 Etura, mat.

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-1

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.
Overfladen er glat at føle på.

Undersøg forligelighed mellem nuværende behandling og ny lak.
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Side 13

Trægulve - 1 x afhøvling & 2 x lak - Gruppe E

Bilag 10

Bygningsdel:

Gulve

Byggemateriale:

Træ, brædder/parket

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Ensartet, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak

Kodenummer:

03-1

Forudsætninger:
Gulvoverfladen er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Dykning af evt. søm

o

Afslibning i træårenes retning

o

Kitning

o

Rengøring

o

1 gang Bona D 503 Etura, mat.

o

Mellemslibning med kornstørrelse 150-180 i træårenes retning

o

Vask

o

2 gange Bona D 503 Etura, mat.

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-1

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.
Overfladen er glat at føle på.
Afslibning foregår ved at den gamle lak fjernes med kornstørrelse 24.
Derefter fjernes slibespor med kornstørrelse 60.
Den sidste slibning - inden grundlakken påføres - skal være med mindst kornstørrelse
120.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 14

Linoleumsgulve - Gruppe F
Bilag 11
Bygningsdel:

Gulve

Byggemateriale:

Linoleum

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Ensartet, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Polishbehandling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Gulvoverfladen er intakt og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Forbehandling ved påføring af grundrengøringsmiddel – ligger i
nogle minutter for bedre virkning / opløsning af snavs

o

Opskuring med stiv børste eller 3M svamp – ”vådt i vådt”

o

Skylning af overflade

o

1 gang vask med plejemiddel

o

Pålægning af polish.

Kontrol:
Vedhæftning:

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.
Flader står i rimeligt ensartet i kulørvirkning og i glans.
Overfladen er glat at føle på.

Undersøg forligelighed mellem nuværende behandling og ny polish

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 15

Dørtrin – Slibning & lakering - Gruppe G

Bilag 12

Bygningsdel:

Gulve

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Ensartet, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak

Kodenummer:

03-1

Forudsætninger:
Gulvoverfladen er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Dykning af evt. søm

o

Afslibning

o

Kitning

o

Rengøring

o

1 gang Bona D 503 Etura, mat.

o

Mellemslibning med kornstørrelse 150-180

o

Vask

o

2 gange Bona D 503 Etura, mat.

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-1

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.
Overfladen er glat at føle på.
Afslibning foregår ved at den gamle lak fjernes med kornstørrelse 24.
Derefter fjernes slibespor med kornstørrelse 60.
Den sidste slibning inden grundlakken påføres skal være med mindst kornstørrelse
120.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 16

Træværk 1 – 1 x fodlister, indfatninger & dørkarme - Gruppe I1
Bilag 13
Bygningsdel:

Indvendigt træværk - fodlister, indfatninger og
dørkarme - ekskl. skabe/døre og vinduer

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Den eksisterende overflade er stort set intakt, let slidt med enkelte huller og revner.
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Med gennemslidning samt ridse- og trykmærker.
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

Fugning af sprækker mellem gulv og fodpanel før maling

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

1 gang pletning med acrylplastmaling

o

1 gang acrylplastmaling, glans 20 - 30

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis i
niveau.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 17

Træværk 1 – 2 x fodlister, indfatninger & dørkarme - Gruppe I2

Bilag 14

Bygningsdel:

Indvendigt træværk - fodlister, indfatninger og
dørkarme - ekskl. skabe/døre og vinduer

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Den eksisterende overflade er ikke intakt.
Der er gennemslidning samt ridse- og trykmærker.
Mange mindre huller og revner.
Evt. farveskift.
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

Fugning af sprækker mellem gulv og fodpanel før maling

o

1 gang pletning med plastalkydplastmaling

o

2 gange acrylplastmaling, glans 20 - 30

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis i
niveau.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 18

Træværk 2 – 1 x vinduer, altandøre & indv. side af yderdør - Gruppe J1

Bilag 15

Bygningsdel:

Indvendigt træværk - Vinduer,
altandøre - ekskl. skabe/døre

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

yder-

og

Forudsætninger:
Den eksisterende overflade er stort set intakt, let slidt med enkelte huller og revner.
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Med gennemslidning samt ridse- og trykmærker.
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

1 gang pletning med acrylplastmaling

o

1 gang acrylplastmaling, glans 20 - 30

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis
udfyldte.
Ved tilslutning til indfatninger, blændestykker, karme vægge og lignende, skal der i
tilfælde af større sprækker/revner indtil 4 mm, hvor der ikke kan forventes dækket ved
malerbehandlingen, fuges med hvid akryl-fugemasse.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 19

Træværk 2 - 2 x vinduer, altandøre & indv. side af yderdør - Gruppe J2

Bilag 16

Bygningsdel:

Indvendigt træværk - Vinduer,
altandøre - ekskl. skabe/døre

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

yder-

og

Forudsætninger:
Den eksisterende overflade er ikke intakt.
Der er gennemslidning samt ridse- og trykmærker.
Mange mindre huller og revner. Evt. farveskift.
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

1 gang pletning med plastalkydgrundmaling

o

2 gange acrylplastmaling, glans 20 - 30

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-1

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis
udfyldte.
Ved tilslutning til indfatninger, blændestykker, karme vægge og lignende, skal der i
tilfælde af større sprækker/revner indtil 4 mm, hvor der ikke kan forventes dækket ved
malerbehandlingen, fuges med hvid akryl-fugemasse.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 20

Tekniske installationer – 1 x vand, afløb, varmerør & radiator- Gruppe
K1
Bilag 17

Bygningsdel:

Tekniske installationer - vand, afløb, rørføringer,
radiatorer etc.

Byggemateriale:

Stål

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Plastemalje

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
De eksisterende tekniske installationer er intakte.
Malerbehandling er fastsiddende og uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår uden rustangreb og let tilsmudset.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

1 gang pletning med plastemalje

o

1 gang plastemalje, glans 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Lodrette rør males glans 50
Vandrette rør males i loftfarve og glans 50.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 21

Tekniske installationer - 2 x vand, afløb, varmerør & radiator - Gruppe
K2

Bilag 18

Bygningsdel:

Tekniske installationer - vand, afløb, rørføringer,
radiatorer etc.

Byggemateriale:

Stål

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Plastemalje

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Malerbehandlingen er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig.
Der er kraftig afskalling.
Overfladen fremstår med rustangreb og tilsmudset.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Afrensning med stålbørste

o

Vask

o

1 gang pletning med plastgrundmaling, rusthindrende

o

3 gang plastemalje, glans 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Lodrette rør males glans 50
Vandrette rør males i loftfarve og glans 50.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 22

Dørsider, begge – 1 x malerbehandling - Gruppe L1

Bilag 19

Bygningsdel:

Indvendige døre, 2-sidet

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet/glat plade

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Den eksisterende overflade er stort set intakt, let slidt med enkelte huller og revner.
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Med gennemslidning samt ridse- og trykmærker.
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

1 gang pletning med acrylplastmaling

o

1 gang acrylplastmaling, glans 25 - 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis
udfyldte.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 23

Dørsider, begge – 2 x malerbehandling - Gruppe L2

Bilag 20

Bygningsdel:

Indvendige døre, 2-sidet

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet/glat plade

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Den eksisterende overflade er ikke intakt.
Der er gennemslidning samt ridse- og trykmærker.
Mange mindre huller og revner.
Evt. farveskift.
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

1 gang pletning med plastalkydgrundmaling

o

2 gange acrylplastmaling, glans 25 - 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis
udfyldte.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 24

Skabe og skabslåger – 1 x malerbehandling - Gruppe M1

Bilag 21

Bygningsdel:

Indvendige skabe og skabslåger

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet/glat plade

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Den eksisterende overflade er stort set intakt, let slidt med enkelte huller og revner.
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Med gennemslidning samt ridse- og trykmærker.
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

1 gang pletning med acrylplastmaling

o

1 gang acrylplastmaling, glans 25 - 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis
udfyldte.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 25

Skabe og skabslåger – 2 x malerbehandling - Gruppe M2

Bilag 22

Bygningsdel:

Indvendige skabe og skabslåger

Byggemateriale:

Træ, massivt høvlet/glat plade

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Dækket, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Den eksisterende overflade er ikke intakt.
Der er gennemslidning samt ridse- og trykmærker.
Mange mindre huller og revner.
Evt. farveskift.
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:
o

Vask

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

1 gang pletning med plastalkydgrundmaling

o

2 gange acrylplastmaling, glans 25 - 50

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis
udfyldte.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 26

Indvendige trapper – Gruppe N

Bilag 23

Bygningsdel:

Gulve - trapper og gelændere

Byggemateriale:

Træ, brædder/parket

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

A. Almindelig vedligeholdelse

Forventet udfald:

Ensartet, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak

Kodenummer:

03-1

Slutbehandling:

Acrylplastmaling - Håndliste

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Trinoverfladen er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.
Håndlisten er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår tilsmudset/falmet.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Dykning af evt. søm

o

Afslibning og kitning

o

Rengøring

o

1 gang grunding med Bona D 503 Etura, mat.

o

Mellemslibning med kornstørrelse 150-180

o

Vask

o

2 gange Bona D 503 Etura, mat.

Eller - ved malede trin:
o

Vask

o

1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse

o

1 gang pletning med acrylplastmaling

o

2 gange acrylplastmaling, glans 25 – 50

o

Håndliste slibes med sandpapir, rengøres og males 2 gange med
acrylplastmaling, glans 25 – 50, slutlakeres 1 gang med Junckers
Blitsa Strong, silke

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-1

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Trinoverfladen er ensartet, lukket og glat.
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.
Overfladen er glat at føle på.
Afslibning foregår ved at den gamle lak fjernes med kornstørrelse 24.
Derefter fjernes slibespor med kornstørrelse 60.
Den sidste slibning inden grundlakken påføres skal være med mindst kornstørrelse
120.

Udskrevet den 15. oktober 2015

Side 27

Indvendige trapper - Gruppe O
Bilag 24
Bygningsdel:

Gulve - trapper og gelændere - med belægning

Byggemateriale:

Træ, brædder/parket

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

A. Almindelig vedligeholdelse

Forventet udfald:

Ensartet, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Acrylplastmaling - Håndliste

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Trinoverfladen er stort set intakt, men med enkelte små huller/revner.
Gelænderet er stort set intakt, men med enkelte små huller/revner.
Behandlingen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår let tilsmudset.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Let slibning med kornstørrelse 180-220

o

1 gang vask med grundrens

o

1 gange acrylplastmaling, glans 25 - 50.

o

Håndliste slibes med sandpapir, rengøres og males 1 gang med
acrylplastmaling, glans 25 – 50, slutlakeres 1 gang med Junckers
Blitsa Strong, silke

Kontrol:
Vedhæftning:

Tapeprøve, kl. 0-1

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.
Gelænderet er ensartet, lukket og glat.
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.
Overfladen er glat at føle på.

Undersøg forligelighed mellem nuværende behandling og ny lak
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Betongulve – 1 x malerbehandling - Gruppe P
Bilag 25
Bygningsdel:

Betongulve

Byggemateriale:

Beton, slebet

Funktionsklasse:

II Æstetiske og middelfunktionelle krav

Behandlingsniveau:

A. Almindelig vedligeholdelse

Forventet udfald:

Ensartet, lukket og glat overflade.

Slutbehandling:

Plastgulvmaling

Kodenummer:

00-1

Forudsætninger:
Gulvoverfladen er stort set intakt, men slidt med enkelte små huller.
Malerbehandlingen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.
Overfladen fremstår let tilsmudset.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Afrensning af evt. fedt, olie eller sæberester

o

1 gang vask med grundrens

o

1 gang pletspartling med cementfiller/-spartelmasse

o

1 gang pletning med plastgulvmaling

o

1 gang plastgulvmaling

Kontrol:
Vedhæftning:

Trækprøve

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.
Overfladen er glat at føle på.
Cementfiller/-spartelmasse påføres (om muligt) kun i fordybninger (ren beton) og
omgiven flade renses straks.
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Afrensning af tapet – inkl. opsætning af nyt - Gruppe Q

Bilag 26

Bygningsdel:

Vægge

Byggemateriale:

Beton, letbeton, træ- eller gipsplade

Funktionsklasse:

III Æstetiske og høje funktionelle krav

Behandlingsniveau:

D. Speciel vedligeholdelse

Forventet udfald:

Beklædt flade - Dækket,
ensartet overflade.

Slutbehandling:

Tapet - forbehandlet Rutex, Acrylplastmaling

Kodenummer:

00-1

lukket,

jævn

og

Forudsætninger:
De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.
Søm/skruer, rawlplugs samt små huller.
Ikke fastsiddende og løst tapet - delvist bæredygtigt
Overfladen fremstår tilsmudset og falmet.

Malerbehandling:
På overfladen udføres følgende behandlinger:
o

Afrivning af løst tapet

o

Afhøvling af tapetkanter

o

Klargøring (udtrækning og udgipsning)

o

Spartling på tapet

o

Opsætning af forbehandlet Rutex (strukturtapet)

o

Pletspartling / fugning

o

En gang acrylplastmaling, glans 5 – 10

Kontrol:
Vedhæftning:

Krydssnit, Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning:

Afsmitning, kl. 8-10

Bemærkninger:
Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:
Overfladen står ensartet beklædt.
Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med de omgivende
flader.
Overfladernes oprindelige struktur er skjult.
Fladerne står ensartet i kulør.
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RAMMEAFTALE - 2016

M1
NY
M2
NY
K
N
NY
NY
D
NY
E
NY
F
NY
G
NY
H
NY
I
J
NY
L

6 rums

6.253

7.506

8.759

10.012

11.265

12.518

6.700

8.250

9.800

11.350

12.900

14.450

16.000

7.500

9.100

10.700

12.300

13.900

15.500

17.100

105

m²

149

m²

297

m²

396

m²

55

m²

110

m²

270

m²

55

m²

75

Styk
1.980

2.131

2.282

2.433

2.584

2.735

2.886

2.480

2.667

2.854

3.041

3.228

3.415

3.602

1.800

2.215

2.630

3.045

3.460

3.875

4.290

2.250

2.774

3.298

3.822

4.346

4.870

5.394

1.070

1.214

1.358

1.502

1.646

1.790

1.934

1.200

1.382

1.564

1.746

1.928

2.110

2.292

308

Stk.

374

Stk.

121

m²

143

m²

308

Lb. m

286

Lb. m

77

m²

121

m²

Enhed

5 rums

5.000

Enfamilie
huse

4 rums

1 x Malerbehandling
2 x Malerbehandling
1 x Dækgrund og 2 x malerbehandling
1 x Vådrumsmaling - Bad : over fliser. Køkken : mellem o/u skabe.
2 x Vådrumsmaling - Bad : over fliser. Køkken : mellem o/u skabe.
1 x Vådrumsmaling - Bad : fulde vægge.
2 x Vådrumsmaling - Bad : fulde vægge.
Pletslibning / helikoperslibning og 1 x lak
Pletslibning / helikoperslibning og 2 x lak
Gulvafslibning (Afhøvling) og 3 x lak
Behandling af linoleumsgulv
Slibning og lakering af dørtrin
1 x Malerbehandling af fodlister, indfatninger og dørkarme
2 x Malerbehandling af fodlister, indfatninger og dørkarme
1 x Malerbehandling af vinduer, altandøre og den indvendige side af yderdøre.
2 x Malerbehandling af vinduer, altandøre og den indvendige side af yderdøre.
1 x Malerbehandling af installationer - vand, afløb, varmerør, radiatorer.
2 x Malerbehandling af installationer - vand, afløb, varmerør, radiatorer.
1 x Malerbehandling af dørsider - 2 sider.
2 x Malerbehandling af dørsider - 2 sider
1 x Malerbehandling af skabe og skabslåger
2 x Malerbehandling af skabe og skabslåger
Malerbehandling af trapper og gelændre
Malerbehandling af trapper med belægning og gelændre
1 x Malerbehandling af betongulve
Tapetafrensning incl. opsætning af forbehandlet rutex.

3 rums

C

1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1

2 rums

B

1 rums

A

Startgebyr

A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E
F
G
I1
I2
J1
J2
K1
K2
L1
L2
M1
M2
N
O
P
Q

Opgave beskrivelse

1 vær.

Gruppe

Antal
behandling
er

Enhedsprisliste ved normalistandsættelse af tomme lejemål

