
 

     
 

Affugtning ∙ Vandskade ∙ Fugt & Skimmel 

Betingelser for opvarmning af byggeri 

Opvarmning af byggeri udføres af Ruskol a/s i samarbejde med kunden og byggeriets øvrige håndværkere. 

Ved opsætning leverer Ruskol a/s det aftalte materiale, dog er det bygherre der står for Olie, ligeledes skal 

tankene ved nedtagning være tømt for olie. Ruskol a/s refunderer ikke restolie eller giver tilbagebetaling 

for restolie.   

Anvendelses sted er altid den i forvejen aftalte placering.  Materialet må ikke uden Ruskol a/s samtykke 

anvendes eller benyttes på andet end aftalte arbejdssted.  

Ekstra fakturering  

Ruskol a/s forbeholder sig ret til ekstra fakturering, hvis følgende ikke overholdes.   

• Forgæves kørsel for opstilling/nedtagning. 

• I tilbuds-/fastprissager, hvor projektet stoppes/ophører inden afslutning af byggeriet.  

  

Fakturering herfor sker til gældende satser mv. jf. gældende prisliste.  

  

Uden for Ruskol a/s’ entreprise, med mindre andet er skriftlig aftalt:   
- Fremlægning af byggestrøm til affugtningsanlæg, ovne og kalifere.   

- Arbejder som normalt henhører under andre faggrupper, såsom elektriker, VVS, tømrer osv.  

   
Betingelser for materiel opstillet på byggeplads:   

1. Byggepladsen skal være forsvarligt aflåst.  

 

2. Det påhviler lejer, at holde materialet i den stand, hvori det modtages.  

  

3. Ruskol a/s kan ikke gøres ansvarlig for skader eller erstatningskrav, der er følger af brug (eller 
manglende brug) af det opstillede materiel, således bl.a. ikke for forsinkelse af arbejde, tab af 

indkomst, arbejdsløn eller lign. Det samme gælder, såfremt anvendelsen af det lejede udstyr svigter.  

  

4. Materialet skal være behørigt forsikret af kunden, som er pligtig til at tegne forsikring som dækker 
brand, tyveri og vandskade, i henhold til gældende bestemmelser. Enhver beskadigelse af det 

opstillede materiel, uanset årsag samt tyveri, skal erstattes af lejeren. Enhver skade skal straks 

anmeldes til udlejer. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet.  

  

5. Såvel Ruskol a/s som kunden er enige om, at det leverede anlæg er enten nyt, eller ny renoveret og 
som sådan fuldt funktionsdygtigt. Såfremt materiel bortkommer i kundens varetægt, skal erstattes 
med den pris som et nyt, eller ny renoveret anlæg koster, ab produktionsled, med tillæg af 
lejeafgiften i den periode, fra anlægget er meldt bortkommet og indtil 8 arbejdsdage derefter. Hertil 
kommer den normale aftalt leje m.m. indtil anlægget meldes bortkommet.  

  

Det udlejede er ikke til salg.   

Vi henviser desuden til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.  

 



 

     
 

Affugtning ∙ Vandskade ∙ Fugt & Skimmel 

Ladtank 

Regler og håndtering herom: 

Ifølge arbejdstilsynets regler anno 04.10.2017 ved samtale med tilsynsførende Lasse Nissen, er det lejerens 

ansvar at ladtanken lever op til de sikkerhedsmæssige regler der må findes på byggepladsen. Ligeledes 

hører ladtankens APB under lejers ansvar og byggepladsen APB mappe, da det er på den tilhørende adresse 

ansvaret ligger.  

Det er lejers ansvar at betjene tanken korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ruskol a/s skal levere og 

opstille tanken efter det regelsæt der findes herom.  

Ønsker lejer at Ruskol a/s skal have det fulde ansvar, skal tanken låses inde, og kun Ruskol a/s have 

udleveret nøgle hertil. Hvorefter at Ruskol a/s skal rekvireres eller være ved tanken under brug.  

Dette vil blive faktureret separat.  

 

Ladtanken skal være mærket med mærkningselementer ”brandbar væske” og ”miljøfarligt gods” – 

derudover skal Ruskol a/s stille en alm. Brugsanvisning til rådighed.  

Denne brugsanvisning må gerne leveres i link form og på engelsk.  

Link til brugsanvisning:  

https://www.kingspanenviro.com/docs/default-source/default-document-

library/truckmaster_brochure_en_uk_c16-5342.pdf?sfvrsn=0 

Tankattest: 

Tanktype Indhold Fabrikations år G.nr. 

TM430CC 430 2016 Ladtank 

 

Dimensioner_____________________________________________________________________________ 

Højde: 0,95/1,15 m – Bredde: 0,81 m – Længde: 0,91 m 

Tanken er en overjordisk TITAN plasttank med enkeltvæg, fremstillet af MD – polyethylen. 

Tanken er godkendt i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015. 

 

Anvendelse: 

Tanken kan anvendes til opbevaring af olieprodukter jf. bekendtgørelsen. 

Tanken er anskaffet som værende ikke-stationær og er dermed ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

”Tanke, der med jævne mellemrum transporteres fra arbejdsplads til arbejdsplads, samt tanke der anvendes 

til transport af dieselolie under 450 l. er ikke omfattet af stationærbegrebet, og er derfor heller ikke 

omfattet af bekendtgørelsen:  
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