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BILAGA 2 MONTAGEFÖRUTSÄTTNINGAR BODAR 

TILLÄGG FÖR BODETABLERING OCH HYRA BODAR UTÖVER DE ALLMÄNNA 
HYRESVILLKOREN FÖR MASKINER, UTRUSTNING OCH BODAR 

 

TILLÄMPLIGHET 

För maskinuthyrning mellan Derome Maskinuthyrning (uthyrare) och hyrestagare 
gäller Deromes allmänna hyresvillkor med nedanstående tillägg. 

§1. Derome Maskinuthyrning ansvarar, vid uthyrning av bodar, för etablering och 
avetablering inkl. transport ToR om inte annat avtalats.  

§2. Hyrestagaren ansvarar för bygglov och kostnader för sådant tillstånd samt 
godkännande från övriga myndigheter. Hyrestagaren ansvarar även för tillkommande 
kostnader orsakade av krav från myndigheter. 

§3. Tillfartsvägar förutsätts tillhandahållas av hyrestagaren. Vägen fram ska vara 
framkomlig och i bärighet samt höjdled klara av transport av maskiner och bodar. 
Markarbeten ansvarar hyrestagaren för om inte annat avtalats samt återställning av 
markytan. 

 

§4 FÖR ETABLERING/AVETABLERING GÄLLER :  

4.1 Markytan som hyrestagaren tillhandahåller för etablering förutses vara plan, 
hårdgjord, grusad och fri från snö och is samt klara belastningarna för de transporter 
som krävs för bodetableringen. Höjdavvikelse inom boduppställningens område är 
maximalt 50 cm. 

 

4.2 Hyrestagaren ansvarar för att tillhandahålla tillräckligt arbetsområde för 
etablering och avetablering av bodar. Innefattande utrymme för elarbeten,  
VA-arbeten och yta för lyftanordningar. Utrymme för lyftanordningar förutsätts vara 
minst 3 meter i bredd för lift- och ställningsarbeten. 

Samtliga ingående delar som krävs för bodetableringen ska ges plats att lossas och 
hanteras längs med hela ytans långsida, ex. bodunderlag, bodar, VA-material och el.   

 

4.3 Kontaktuppgifter till samordningsansvarig hos hyrestagaren ska lämnas i god tid. 
Etablering och avetablering ska kunna utföras under ordinarie arbetstid om inte annat 
överenskommit samt genomföras i löpande följd utan störningar från hyrestagaren 
eller andra aktörer.  

Om så krävs ansvarar hyrestagaren för att etableringsområdet är erforderligt 
avspärrat under etablering och avetablering. 
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§5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HJÄLPMEDEL 

5.1 Erforderlig strömstyrka skall finnas framdragen vid montagestart för belysning, 
handverktyg o.d. vid överenskomna anslutningspunkter. 

 

5.2 Anslutning el och VA-service utförs av hyrestagaren under montagetiden. Detta 
kan Derome Maskinuthyrning AB tillhandahålla mot separat avtalad kostnad. 

 
5.3 Där kranbil inte kan användas tilläggsdebiteras kostnad för mobilkran efter 
överenskommelse. 

 

§6 ÅTERLÄMNING OCH ANSVAR 

6.1 Anslutning el/värme och VA får inte frånkopplas utan Deromes tillstånd. 
Hyrestagaren ska notera att frostsäkring genom blåsning av hela vattensystemet ska 
utföras om inte annat avtalats. 

 

6.2 Derome friskriver sig från ersättningsanspråk som följd av försenad etablering 
eller avetablering beroende på oförtjänliga väderleksförhållanden. 

 

6.3 Kostnad för avfallshantering debiteras separat. 

 

6.4 Återställande av skador eller anpassningar, vilka inte kan hänvisas till normalt 
slitage, till Deromes standardutförande sker på uthyrarens bekostnad. Derome ska 
snarast efter besiktning underrätta hyrestagaren om vilka åtgärder som kan komma 
att behöva genomföras för återställande 
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