
 
 

 

 

FORBEHOLD FOR DANSKE BOREFIRMAER 

gældende ved udførelse af borearbejde 

 

1. GENERELT 

 

1.1. I aftaleforholdet mellem brøndboreren og bygherren er Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) og Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 

2008 gældende. 

 

1.2. Bore- og pumpearbejde udføres i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning og 

bekendtgørelser. 

 

2. SÆRLIGE BETINGELSER 

 

2.1. I aftaleforholdet mellem brøndboreren og bygherren har følgende særlige betingelser forrang i 

forhold til det under pkt. 1. anførte. 

 

2.2. Fravigelse af nærværende særlige betingelser kræver særskilt skriftlig aftale herom. 

 

2.3. Med mindre andet fremgår af aftalegrundlaget er borearbejdets udførelse baseret på geologiske 

og hydrogeologiske oplysninger, offentliggjort af Miljøministeriet ved Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelse (GEUS). 

 

2.4. Ved beregning af tilbudsprisen er det forudsat, at det for arbejdets udførelse nødvendige ma-

teriale kan transporteres til og fra en ryddet, jævn og bærerdygtig arbejdsplads ad adgangsvej 

som er i stand til at bære tung trafik. 

 

2.5. Bygherre indhenter de for arbejdets igangsætning og udførelse nødvendige tilladelser. 

 

2.6. Bygherre anviser egnet recipient for oppumpet vand. 

 

2.7. Bygherre etablerer og leverer elektricitet og vand på arbejdspladsen i fornødent omfang. 

 

2.8. Udgifter til foranstaltninger for afledning af oppumpet vand, herunder eventuelle vandafled-

ningsafgifter, udtagning af vandprøver, analyser samt eventuelle forsøg på kapacitetsudvikling 

af det udførte arbejde er kun medregnet det i det omfang der foreligger skriftlig aftale herom. 

 

2.9. Udgifter til indhegning, indhentning af ledningsoplysninger, bortkørsel af opgravet/opboret 

jord/skyllevand samt reetablering af arbejdsplads, udbedring af markskader og adgangs- og 

tilkørselsveje er ikke medregnet i tilbudsprisen. 

 

2.10. Træffes der under borearbejdet sten eller andre uforudsete hindringer, herunder forurening, 

der betyder gener for arbejdets udførelse afregnes dette som værende ekstraarbejder.  

 



 
 

 

 

2.11. Brøndboreren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som måtte blive 

påført bygherre, jf. AB 92 § 35, stk. 2. 

 

2.12. Brøndboreren er ikke ansvarlig for kvaliteten af det oppumpede vand. 

 

2.13. Ren- og prøvepumpning af boringer afregnes særskilt. 

 

2.14. Det er særskilt aftalt, at brøndboreren ikke stiller sikkerhed jf. AB 92 § 6, som er udtrykkeligt 

fraveget. 

 

3. AFLEVERING 

 

3.1. Hvis ikke andet er aftalt i overensstemmelse med AB 92, § 28 og § 29 anses arbejdet for 

afleveret til bygherre når brøndborerens dokumentation for det aftalte og udførte arbejde er 

fremsendt til bygherre og boringen er lukket med tætsluttende prop eller dæksel. 

 

4. ANSVARSFRASKRIVELSE 

  

4.1. I det omfang der i brøndborerens ydelse indgår komponenter, halvfabrikata eller andet mate-

riale leveret af tredjemand, hverken hæfter og/eller indestår brøndboreren for produktets virke 

eller skadegørende handling, herunder enhver følgeskade som produktet måtte forvolde direkte 

som indirekte, samt et eventuelt produktansvar. 
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