Glatførebekæmpelsesaftale
Mellem

og

Tom Ørbæk
lyngevej 149
3540 Lynge

FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
3400 Hillerød

(herefter kaldet KUNDEN)

(herefter kaldet FMT)

Der er d.d. indgået aftale om snerydning og saltning, således at KUNDEN ved indgåelsen
af aftalen overdrager sine forpligtelser i medfør af § 133 i lov nr. 1336 af 19. december
2008 til FMT.

§1

Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter snerydning og glatførebekæmpelse jf. indtegnede markeringer på
udleverede oversigtskort (bilag 1). Arbejdets omfang er kalkuleret og afstemt efter deres
oplysninger og FMTs opmåling af stedet.
Evt. bortkørsel af sne aftales og afregnes særskilt.
Arbejdet udføres på adressen:
Lyngevej 149-171, 3450 Allerød
Fortov
Trapper
Weekend/helligdage X

§2

Indgangspartier
Kørebaner
X
Speciel belægning

Indkørsler X
P-pladser

Priser

For sæson 2015-16 andrager priserne ekskl. moms følgende for glatførerbekæmpelse på
de af aftalen omfattede arealer:
Saltning pr. gang
Snerydning pr. gang
Saltforbrug 20 g
Saltforbrug 40 g

kr.
kr.
kr.
kr.

250.00
399.00
62.00
124.00

Bortkørsel af sne samt saltforbruget afregnes særskilt. Der kan forekomme situationer, fx
ved snefald, hvor der ved en saltning bliver brugt en større mængde salt (40 g/m2), dette
for at opnå den ønskede kvalitet på pladsen samt minimere antallet af saltninger. Priserne
reguleres årligt efter nettoprisindekset.

§3

Generelt

I perioden 15. november – 15. april opretholder FMT en døgnbemandet vagtcentral, der
løbende indhenter informationer om vejr- og vejforhold pt. via DMI, VejVejr samt
Vejdirektoratet. FMT iværksætter saltning og/eller snerydning, ud fra en professionel
vurdering af nedenstående informationer.
Risikovurdering:





Rim hvis vejtemperaturen samtidig ligger i nærheden af nul grader celsius eller
derunder
Frost i sammenhæng med faldende eller allerede tilstedeværende nedbør
Isslag, slud, hagl, sne
Dugpunktstemperaturen i sammenhæng med vejtemperaturen ligger ved nul grader
celsius eller derunder

Eftersom glatførebekæmpelsen bliver foretaget på grundlag af ovennævnte
risikovurdering, kan der forekomme glatførebekæmpelse ved temperaturer over nul grader
celsius eller på tørre frysende overfalder.
Glatførebekæmpelsen vil sædvanligvis blive udført i tidsrummet kl. 19.00 – 06.30, hvor
lokationerne oftest er mest tilgængelige.
FMT foretager en lokal bedømmelse af, hvorvidt snerydning på dette område er påkrævet.

§4

Arealer

Aftalen om glatførebekæmpelse omfatter de indtegnede områder på vedhæftede bilag.
(bilag 1)

§5

Opsigelse

Aftalen er uopsigelig i perioden 16.05 – 15.04. Aftalen kan kun opsiges skriftligt hvert år i
perioden 16.04 – 15.05, dog første gang 16.04 2017.

§6

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato.
Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes renter 1,5 % pr. påbegyndt måned. Såfremt
betalingsfristen overskrides med mere end 14 dage er FMT berettiget til at hæve aftalen
og er herefter frigjort fra sine forpligtelser i henhold til § 133 i lov nr. 1336 af 19. december
2008 om vintervedligeholdelse m.v.

§7

Ansvar og klager

FMT hæfter ikke for skader på kantsten, kloakdæksler, installationer cykelstativer m.m.,
der er skjult af sne og som følge heraf ikke kan ses under arbejdets udførelse. Herudover
påtager FMT sig intet ansvar for bortkomst af eventuelle udleverede nøgler.
Klager, der ikke er FMT skriftlig i hænde senest 3 arbejdsdage efter udført service, kan
ikke imødekommes.

§8

Overdragelse til tredjemand

FMT kan uden accept fra KUNDEN overdrage denne aftale til tredjemand.

§9

Kontraktens begyndelsestidspunkt

Glatførebekæmpelsen i henhold til denne kontrakt igangsættes snarest muligt og
sædvanligvis indenfor 14 dage fra kontraktens underskrift.

Hillerød, den 24. august 2015

Lynge, den

_____________________________

__________________________

FMT A/S

Tom Ørbæk

Peter Jørgensen

OBS Husk også underskrift på tegningsbilag

