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Handläggare Datum Diarienummer 
Löhman Erik 2019-05-08 IFN-2019-0099 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Inhyrning av omklädningsmoduler - Ekebydalen 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förslaget till hyresavtal för omklädningsmoduler vid Ekebydalens fotbollsplaner. 

Sammanfattning 
När nämnden den 21 november 2017, § 115, antog om en lokalförsörjningsplan för konstgräs 
(IFN-2017-0198) beslutades samtidig att anlägga konstgräsplaner inklusive en omklädningsbyggnad i 
Ekebydalen. 

I avvaktan på en detaljplan för området som möjliggör att beslutet kan verkställas har 
förvaltningen begärt in offert på uppställning av omklädningsmoduler som klarar de 
viktigaste behoven som föreningarna har. 

Tiden för hyresavtalet är på 7 år och rätten att teckna avtalet delegerat till nämndens 
arbetsutskott. 

Ärendet 
Ekebydalen är ett betydande område för idrotten, främst fotboll, i Uppsala. Här finns idag två 
11-spels naturgräsplaner, en 7-spels naturgräsplan och en 11-spels konstgräsplan. I direkt 
anslutning finns även Ekeby idrottshall och i närheten finns fotbollsplanerna vid Ekebyvallen. 

Här finns främst två stora föreningar; IF Vindhemspojkama och Upsala IF, med omfattande 
fotbollsverksamhet, framförallt för barn och unga. Vindhemspojkama äger själv en befintlig 
omklädningsbyggnad med tidsbegränsat bygglov på mark som man arrenderar från 
kommunen. I övrigt saknar området omklädningsrum, förråd och samlingslokaler för all 
utomhusverksamhet. 

Marken där huvuddelen av fotbollsplanerna ligger är ej planlagd mark och tillhör idag 
kommunstyrelsen. Det innebär svårigheter att genomföra välbehövliga investeringar i 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@upp s ala. s e 
wvvw.upp s ala. se  



utveckling och upprustning av området. IFN beslutade den 27 september 2017 att ansöka om 
planändring till idrottsmark, vilket skulle öppna för Sportfastigheter AB att förvärva marken 
och göra nödvändiga investeringar i upprustade bollplaner och omklädningsrum. 
När nämnden den 21 november 2017, § 115, antog en lokalförsörjningsplan för konstgräs 
(LEN-2017-0198) beslutades samtidig att anlägga konstgräsplaner inklusive en omklädningsbyggnad i 
Ekebydalen. 

I avvaktan på att beslutet kan verkställas har förvaltningen begärt in offert på uppställning av 
omklädningsmoduler som klarar de viktigaste behoven som föreningarna har. 

Tiden för hyresavtalet är på 7 år och rätten att teckna avtalet delegerat till nämndens 
arbetsutskott. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden ryms inom nämndens budgetram. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 



6;9q 

RAMIRENT 

Offert Uppsala Kommun, 

Ekebyvallen 

Datum: 2019-04-23 
Referens: Kenth Lindeberg 

More than 
machine§ 

Ramirent AB Ramirent AB Org.nr.556559-4610 
Verkstadsgatan 10 Söderforsgatan 1 www.ramirent.se  
753 23 Uppsala 750 15 Uppsala info@ramirent.se  



RAMIRENT 

RAMIRENT FÖRETAGSPRESENTATION 

Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna 
med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland 
våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra 
kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i 
Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom 
maskinuthyrningsbranschen. 

Ramirent tar ett helhetsgrepp och erbjuder kompletta lösningar för att projekten skall löpa smidigt. 
Ramirent erbjuder allt från enstaka maskiner till att ta hand om hela maskinparken på en 
projektplats och hjälper till i planeringsfasen för att höja säkerhet och effektivitet. Vi har lösningar 
för små och stora företag. Våra kunder drar nytta av vårt lokala kunnande och de resurser som en 
stor organisation kan erbjuda. 

Med våra tjänster höjer vi säkerhet och effektivit genom att förenkla våra kunders verksamhet. När 
man frigör kapital och gör sig av med tung administration genom att hyra i stället för att äga 
maskiner och utrustning, kan våra kunder lägga mer kraft på kärnprocesserna. 

Uthyrning optimerar produktlivscykeln och ger dig säker och lättskött utrustning när du behöver 
den. Den ekonomiska fördelen är att man slipper höga investeringar, dyrt underhåll och 
värdeminskning. Genom att produktansvar och kostnader för regelefterlevnad läggs ut på 
entreprenad minimeras dessutom kundens risk. 

Vi har ett kundanpassat, modernt sortiment av maskiner och relaterade tjänster som täcker det 
mesta inom bygg- och installationsverksamhet. Bland våra produkter och tjänster märks 
byggmaskiner- och anläggningsmaskiner; ställningar och väderskydd; liftar, kranar och hissar; bodar 
och vagnar; el- och värmeprodukter samt säkerhetsutbildning, projektstöd och planeringstjänster 
mm. 

Besök gärna vår hemsida, www.ramirent.se, för ytterligare information. 

Ramirent - More Than MachinesTM. 

2(10) 



RAMMENT 

OFFERT Flogstavallen 
Vi tackar för er förfrågan (2019-02-20) och har härmed nöjet att offerera följande: 

MODULER, VAGNAR OCH CONTAINERS 

Antal Benämning 

2 WCMODUL HCP RWC1- ombyggd enligt ritning 

1 CEW- ombyggd enligt ritning 

4 D modul- ombyggd enligt ritning 

Hyrtid 

Beräknad hyrtid 7,5 år. 

Hyrpris per månad 

53 333 kr månad första 24 månaderna. Från månad 25. 31 500 kr/ månad 

Fast pris 

Vi utför komplett montage och demontage enligt bifogad ritning. 

Montering och demontering av grund typ Deje enligt montageförutsättningar moduler. 

Hyra grundmaterial tillkommer. 

Transport tur och retur inklusive lyft med kranbil enligt montageförutsättningar moduler. 

Beräknat montage 3-4 veckor efter att offerten är signerad av båda parter. 

Pris montage 

38 500 kr 

Pris demontage 

26 600 kr. 

Pris uttransport 

35 000 kr 
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RAMEFtENT 

Pris returtransport 

35 000 kr 

Grävning för vatten avlopp 

Tillkommer enligt faktura från gräventreprenör, 395 557 kr 

Schaktning för nytt vatten och avlopp till omklädningsrum, 2 m djup. 

Markduk. 

Fylla och justera botten som packas. 

Förlängning av ny vatten och avloppsledning från befintlig ledning. 

Ny mätbrunn sätts. 

Inkoppling av vatten av rörmokare. 

Skyddsfyllning och återfyllning med nytt material. 

Asfaltering. 

Jämna till yta för nya modulerna. 

Transport av schaktmassor inkl deponi ej förorenad. 

Transport av nytt material. 

Grävtillstånd. 

Ev tillkommande för deponi av förorenade schaktmassor. 

Ramp och trappor 

Ingår i hyrpriset enligt ritning 

Vatten och avlopp 

Inkoppling av vatten och avlopp inklusive isolering och värmekabel från moduler och fram till 
anslutningspunkt, från av oss angiven och av er framdragen/ -schaktad anslutningspunkt vid 
moduler. 

Pris per löpmeter 

695 kr. 
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RAMIRENT 

Förutsättningar 

Elcentraler med erforderlig strömstyrka skall finnas frammatat vid montagetillfället. 

Erfordras mobilkran vid montering och demontering, debiteras detta mot löpande pris. 

Monteringsförutsättningar moduler. 

ÄNDRING & TILLÄGGSARBETEN 

Tilläggsarbeten utöver lämnade fasta priser debiteras enligt gällande prislista. 

Arbetstid: 583 kr per påbörjade timme. 

Servicebil: 950 kr per tillfälle. 

Övriga transporter enligt transportprislista. 

LEVERANSVILLKOR 

Tilläggsbeställningar utöver ovan offererat levereras hyresobjektet fritt uthyrarens kundcenter 
(Incoterms 2010, villkoren bifogas ej) efter avrop. Vid transport från annat kundcenter än det 
aktuella skall Ramirent informera hyrestagaren om eventuellt tillkommande transportkostnader. 

Levererade maskiner ska alltid kvitteras av Er på bifogad följesedel. 

HYRESVILLKOR 

Uthyrning enligt Ramirents allmänna hyresvillkor. Vi reserverar oss för eventuell mellanförsäljning. 

BETALNINGSVILLKOR 

Betalning 30 dagar netto. 

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som med 8 
procentenheter överstiger gällande referensränta. 

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 

OFFERTENS GILTIGHETSTID 

En månad räknat från offertens datum. 

BILAGOR 

Allmänna villkor för maskiner, utrustning och bodar 7 
Ramirent hyresförsäkring - en smart lösning med låg självrisk 8 
Montageförutsättningar för moduler 9 
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RMIIRENT 

FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN BESVARAS AV 

Kenth Lindeberg 018-184310 kenth.lindeberg@ramirent.se  

Ramirent AB Uppsala Kommun 

Ort och datum Ort och datum 

Ramirent är ett kvalitet- och miljöcertifierat företag. 
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RAMIREN? 

Hyresvillkor 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MASKINER, UTRUSTNING OCH BODAR 

1) TILLÄMPLIGHET 
1.1 Dessa villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare 
("Hyresobjekt") och är integrerade i det Hyresavtal som träffats mellan RamirentAB 
("Uthyraren") och Hyrestagaren. Dessa villkor gäller även vid uthyrning av moduler 
såsom bodar m.m., vilka även är benämnda Hyresobjekt. 
1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjekt utgör accept av dessa 
villkor. 

2) HYRESOBJEKT 
2.1 Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa 
villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte 
märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande. 
2.2 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjekt till annan arbetsplats än den till Uthyraren 
angivna och Hyresobjekt får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren. 
2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana 
arbetsförhållanden för vilket det är avsett. 

3) AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING AV HYRESOBJEKT 
3.1 Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas vid Uthyrarens kundcenter 
och återlämnas till valfritt kundcenter på samma ort. Hyrestagaren svarar för lastning 
och lossning. Om Uthyraren åtagit sig transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren 
även ersätta transportkostnaderna. 
3.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och (med beaktande av normalt 
slitage) i skick som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren rätt att på 
Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet. Hyresobjektet anses återlämnat då 
retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren. 

4) HYRESTID 
4.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den tidigaste av dagen i Hyresavtalet eller 
avhämtandetidpunkten. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag 
då Hyresobjektet återlämnats. 
4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekt upphör automatiskt vid hyrestidens 
utgång. Otillåtet nyttjandeav Hyresobjektet därefter kan vara förenat med straffansvar. 

5) HYRA 
5.1 Hyra och minimihyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens prislista, 
jämte skatter eller avgifter. Arbetsfri lördag, söndag och helgdag är, med undantag för 
avtalad kalenderdagshyra (se Uthyrarens prislista), hyresfria. Hyra debiteras under 
semesterperioder och annan ledighet. 
5.2 Dagshyra förutsätter att Hyresobjektet endast används i ett skift om 8 timmar per 
arbetsdag (enskift). Ytterligare nyttjande medför skifttillägg enligt prislista. Hyrestagaren 
ska meddela Uthyraren om Hyresobjektet ska användas mer än i enskift. 

6) BETALNING AV HYRA 
6.1 Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som 
förfallodatum på fakturan. 
6.2 Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta 
med referensräntan plus 15% samt lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 50 kr). 
6.3 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet. 

7) SKÖTSEL 
7.1 Hyrestagaren ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkning ska meddelas 
omedelbart. 
7.4 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjekt. 
Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna ska följas 
av Uthyraren. 
7.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för kostnader för 
förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna drivmedel av hög kvalitet och originaltillbehör 
får användas och det åligger Hyrestagaren att vid tveksamhet inhämta information från 
Uthyraren i dessa avseenden. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens 
medgivande. 

7.3 Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar av Hyresobjektet och Hyrestagaren 
ska meddela Uthyraren när sådan ska ske. 
Särskild besiktning eller montage på arbetsplatsen ska bekostas av Hyrestagaren. 
Uthyraren har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen. 

8) ANSVAR OCH FÖRSÄKRING 
8.1 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller skada och 
ska, genom allriskförsäkring, hålla Hyresobjektet försäkrat till återanskaffningsvärdet. 
Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till 
Uthyraren. 
8.2 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som 
Hyresobjekt tillfogar person eller egendom samt åligger det Hyrestagaren att hälla 
Uthyraren skadeslös. 
8.3 Uthyraren svarar för att Hyresobjektet hålls trafikförsäkrat om detta krävs. Eventuell 
självrisk ska betalas av Hyrestagaren. 

9) DRÖJSMÅL OCH FEL 
Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Hyresavtal ska Uthyraren utan oskäligt dröjsmål 
efter mottaget meddelande därom åtgärda bristen. Hyrestagaren är inte skyldig att 
betala hyra under sådan period. 

10) SÄRSKILDA BESTÄMMELSER RÖRANDE BODAR 
10.1 Hyresobjekt är lös egendom och får inte nyttjas på sätt som innebär att Uthyrarens 
äganderätt riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjekt får t.ex. inte 
inskrivas, pantsättas, sammanfogas med fast egendom eller överlåtas av 
Hyrestagaren. Föremål som Hyrestagaren installerar i eller tillför Hyresobjekt är och 
förblir Hyrestagarens lösa egendom. Hyresobjekt får inte hyras ut i andra hand eller 
nyttjas av annan än Hyrestagaren. 
10.2 Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd för placering, användning och 
borttagande/återställande av Hyresobjekt, samt svarar också för samtliga tillkommande 
kostnader för uppfyllelse av myndighetskrav med anledning av sådana tillstånd samt för 
samtliga eventuella skatter till följd av nyttjande av Hyresobjektet. 
10.3 Hyrestagaren svarar för samtliga kostnader för den tomt/område där 
Hyresobjektet ska placeras och nyttjas samt även för att detta är lämpligt och förberett 
för nyttjande. 
10.4 Uthyraren äger rätten att vid hyrestidens utgång och på Hyrestagarens bekostnad 
utföra underhållsarbete för återställande av Hyresobjektet. 
10.5 Ansvaret för transport, uppställande och återställande av Hyresobjekt framgår i 
övrigt av Hyresavtalet. 

11) FÖRTIDA UPPSÄGNING 
11.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra 
parten i väsentligt avseende(t.ex. utebliven betalning) bryter mot dessa villkor och inte 
inom 3 dagar efter begäran om rättelse (t.ex. betalningspåminnelse) har upphört med 
avtalsbrottet; eller om den andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir 
föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller annars 
kan antas vara illikvid eller på obestånd. 
11.2 Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet 
och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjekten till Uthyraren vid 
äventyr av att Uthyraren återtar Hyresobjekt på Hyrestagarens bekostnad. 

12) ÖVRIGT 
12.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna 
hyresvillkor. Tvist ska avgöras av allmän domstol. 
12.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar 
inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador samt är 
Uthyrarens ansvar begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit. 
12.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av behörig företrädare. 

Hyresvillkoren uppdaterade senast 2011-11-01 

VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG 
• Hyresobjektet får endast nyttjas av hyrestagaren på angiven arbetsplats 
• Hyresobjektet får endast användas för arbetsuppgifter det är avsett för 
• Vid återlämning ska hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick 
• Hyrestiden löper från tidigaste dagen i avtalet eller avhämtandetidpunkten 
• Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats 
• Betalningsvillkor är 14 dagar netto 
• Reparation av hyresobjektet får inte ske utan uthyrarens medgivande 
• Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresobjektet vid förlust/skada (Du kan även teckna Ramirents förmånliga hyresförsäkring). 
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RAMIRENT 

RAMIRENT HYRESFÖRSÄKRING 

RAMIRENT HYRESFÖRSÄKRING - EN SMART LÖSNING MED LÅG SJÄLVRISK 

Ramirent har i samarbete med försäkringsbolag en försäkring som kan tecknas för hyrda maskiner 
och material. Premien uppgår till 6% av bruttopriset (år 2017) enligt gällande prislista (exkl moms). 
Självrisken är 3000 kr (år 2017) per skadetillfälle. Vid skada som understiger självrisken debiteras 
verklig kostnad. Ramirent förbehåller sig rätten att varje år justera premienivå och självrisk. Aktuella 
nivåer finns på www.ramirent.se. 

Teckna försäkringen 

Kom överens med din kontaktperson om du vill 
att alla maskiner och allt material i ditt projekt 
ska vara försäkrat eller om enskild maskin ska 
försäkras. De försäkrade maskinerna och 
materialet kommer sedan att vara uthyrda 
inklusive Ramirent hyresförsäkring under hela 
hyrestiden. 

Vad täcker försäkringen? 

Försäkringen är av allrisktyp och täcker plötsliga 
och oförutsedda händelser såsom brand, 
vattenskada, skadegörelse eller stöld. Eventuella 
skador som uppkommer på annan egendom eller 
personer (följdskador) täcks inte av denna 
försäkring. Försäkringen gäller enbart i Sverige. 

Försäkringen förutsätter 

Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga 
åtgärder ha vidtagits för ett förhindrande av 
stöld/skada. Vid stöld skall polisrapport 
upprättas och skickas in. För fullständig 
information begär aktuellt "Allriskvillkor" hos 
din uthyrare. 

Om skada inträffar 

Kontakta det kundcenter där du hyrt 
utrustningen. 

• Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson 
och ordernummer 

• Uppge skadaSd eller stulen egendom, samt 
inventarienummer 

• Beskriv vad som hänt och vilka skador som 
uppkommit. 

Du kommer sedan att bli kontaktad av Ramirents 
försäkringsfunktion som ger dig närmare 
anvisningar. 

Känn dig trygg med kontroll på skade- och 
stöldrisken 

Med Ramirents hyresförsäkring får du kontroll 
på skade- och stöldrisken för de hyrda 
maskinerna och materialet. Om du samtidigt 
vidtar praktiska åtgärder för att minimera risken 
att skada eller stöld uppträder så har du g jort 
mycket för att försäkra dig mot oförutsedda 
utgifter som annars kan äventyra ekonomin i ditt 
projekt. Även om olyckan skulle vara framme, 
kan du känna dig trygg med Ramirent som 
hyrespartner. 

Hyresförsäkringen uppdaterades senast 2017-01-18 
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RAMIRENT 

MONTAGEFÖRUTSÄTTNINGAR 

MONTAGEFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MODULER 

1. Där krav på bygglov föreligger - ansvarar kund/hyrestagare för och bekostar detta. Det åligger 
också kund/hyrestagare att inhämta godkännanden från andra myndigheter t ex 
Yrkesinspektionen, Räddningstjänsten, Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningar etc. som kan ha 
åsikter om projektets utformning. 

2. Ramirent äger rätt att påbörja hyresdebiteringen från överenskommen leveranstidpunkt. 

3. Kostnader förorsakade av tillkommande krav från myndigheter bekostas av kund/hyrestagaren. 

4. Vid avbeställning av order mindre än fyra veckor före avtalad leveranstid debiteras två 
månadshyror av objektet 

5. För montage/demontage gäller: 

a) Fri/jämn yta 3 m runt byggnad för ställning. 

b) Marken förutsättes vara jämn (horisontell), + 25 cm, hårdgj ord samt klara belastningar från 
lastbilar, mobilkranar och modulernas bruttovikter. 

c) Vidare förutses att det finns plats för hantering av modulerna längs hela grundens långsida så 
att modulerna kan lossas och monteras i ett moment. 

d) Ramirent förutsätter att beställaren tillhandahåller en avvägd måttuppgift som föreligger på 
planerad montageplats 

e) Montageplatsen förutsättes också vara fri från hinder så som bilar, material, luftledningar och 
dylikt samt vintertid också snö- och isröjd. 

f) Om så erfordras skall montageplatsen vara avspärrad. 

g) Där kranbil inte kan användas tilläggsdebiteras kostnad för mobilkran. 

h) Montage/demontage förutsätts kunna bedrivas i löpande följd utan störningar och under 
ordinarie arbetstid. 

i) Sopcontainer skall finnas tillgänglig vid arbetsplatsen under hela montage- och 
demontagetiden och bekostas av kund/hyrestagare. 

j) El-anslutning servisledning (400 V, 3-fas) skall finnas framdragen till av oss angivna 
anslutningspunkter, till montagestart. 

k) Effektbehov tillhandahålles av Ramirent. Detta för att möjliggöra testning av modulernas 
belysning, uppvärmning, etc. 

1) Anslutning av modulernas El & Va-service utföres av kund/hyrestagaren. Detta utföres under 
montagetiden för att möjliggöra funktionskontroll av installationen. Ramirent kan 
tillhandahålla denna tjänst separat. 

m) Där testning av El/Va-installationer ej kunnat utföras vid monterings tillfället, 
tilläggsdebiteras extra service för arbete och resekostnad. 

6. Ramirent fritar sig från ekonomiska ersättningsanspråk för försenat montage/demontage som 
beror på otjänligt väderleksförhållande 

7. Före montage/demontage skall beställaren skriftligen lämna namn och telefonnummer på 
samordningsansvarig enligt AML 3:7-AFS 1994-52. 
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8. Där grundläggning ej skall utföras av Ramirent gäller generellt att grunden utföres enligt 
anvisning från Ramirent. 

9. Justering av grund efter etablering ingår ej, om inte separat serviceavtal har tecknats. 

10. Leveransen förutsätter att allmänna vägar går att använda och att fri höjd inte understiger 4,50 
m inklusive montageplatsen. 

11. Markarbeten ingår ej om annat ej angivits. 

12. Fasadmätarskåp ingår ej. 

13. Verksamhetsförändringar kan ske i lokalen med förutsättning att hyres tagaren meddelar 
Ramirent. Dessa arbeten kan medföra tilläggsdebiteringar som avser hyreskostnader och 
engångskostnader. Detta gäller bland annat. el, bygg, VVS och ventilationsarbeten. 

14. Uppsägning skall ske skriftligen minst en månad innan hyresavslut. 

15. Avetablering: Hyrestagaren skall uppmärksamma det ansvar som föreligger i samband med att 
modulerna skall returneras. 

a) Marken skall vara fri från hinder vid returtransport av modulerna. Bortkoppling av El, Va, 
tele, data ombesörjes av beställaren om inte annat har avtalats. Det åligger även kunden att 
snöröja taken på etableringen innan demontage påbörjas. 

b) Innan el/värme frånkopplas skall frostsäkring genom tömning/blåsning av hela 
vattensystemet såsom t.ex. ledningar, vvb, vattenlås, spolhus och blandare utföras. 

c) Eventuella skador som uppkommit under hyrestiden och som inte är att hänföra till normalt 
slitage debiteras hyrestagaren. 

16. Övriga villkor enligt Ramirents Allmänna villkor för maskiner, utrustning och moduler. 

Version 2015-05 
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