Danske Anlægsgartneres
faglige standardforbehold

Udgivet af Danske Anlægsgartnere og gældende fra april 2001. Danske Anlægsgartneres standardforbehold

er godkendt af By- og Boligministeriet den 31. august 2000 samt af
Konkurrence Styrelsen den 1. februar 2001.
Ved entydig tilkendegivelse af, at man har taget Danske Anlægsgartneres standardforbehold,
har man også tilkendegivet, at der taget forbehold iht. Håndværksrådets standardforbehold.
A. Er der i udbudsmaterialet afsat en rådighedssum til indkøb af planter, men ikke til plantning heraf,
træffes aftale om plantningens art, størrelse og mængde, inden entrepriseaftalens indgåelse/arbejdets
påbegyndelse. Rådighedssummen fordeles da mellem arbejdsløn og planteindkøb på baggrund af
specifikation (art, mængde og størrelse) fra tilbudsgiveren. Med mindre andet aftales, sker eventuel
indeksregulering efter reguleringsindeks for boligbyggeri, totalindekset. Jf. Håndværksrådets
standardforbehold, punkt 8.
B. Såfremt græs- og plantearbejder, samt andre årstidsbestemte arbejder kræves udført inden andre
entreprenører har afsluttet deres arbejder, er risikoen for beskadigelser bygherrens 5 arbejdsdage efter, at
tilbudsgiver skriftligt færdigmelder disse delarbejder, jfr. AB92 §12 stk. 1.
C. Græs- og plantearbejder samt andre årstidsbestemte arbejder, der først kan udføres og færdiggøres efter
tilbudsgivers øvrige arbejder, forhindrer ikke aflevering af disse øvrige arbejder, ligesom entreprisegarantien frigives forholdsmæssigt ved de øvrige arbejders aflevering, jf. AB 92 § 28 stk. 4.
D. Såfremt tilbudsgivers pligt til at vedligeholde græs- og plantearbejder er ophørt, er tilbudsgiver kun
ansvarlig for efterfølgende misvækst, i det omfang bygherren dokumenterer, at årsagen hertil er mangler
ved tilbudsgiveres ydelse, jf. AB92 § 30.
E. Tilbudsgivers arbejde forudsættes udført i overensstemmelse med Normer for Anlægsgartnerarbejde. I
det omfang tilbudsgiver trods indsigelse pålægges at udføre arbejdet i strid med Normerne, er
tilbudsgiver ikke ansvarlig for mangler, der måtte følge heraf. jf. AB 92 § 30 stk. 1.
F. Tilbudsgivers ansvar for mangler ophører 5 år efter arbejdets aflevering, med mindre andet udtrykkeligt
fremgår af udbudsmaterialet, jf. AB 92 §36 stk. 1.
G. Håndværksrådets standardforbehold er gældende.



Ovennævnte totalindeks i pkt. A. er erstattet af nettopris-indeks.
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