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1. Beskrivelse af opgaven

1.1. Indledning

Olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang og eventuel magasinbrønd skal etableres overalt, 
hvor der under normal drift forekommer olie og/eller benzinholdigt afløbsvand, og hvor der er risiko 
for olie- og/eller benzinspild. Når en udskiller er etableret, tilmeldes den til den kommunale 
indsamlingsordning for olie-/benzinudskillere. Alle udskillere, sandfang og magasinbrønde skal 
undersøges mindst en gang om året og bundtømmes mindst hvert tredje år, så risikoen for 
forurening fra olie- og benzinudskillere mindskes. Herudover sikres det, at olie/benzin og slam 
håndteres og bortskaffes (eller behandles) på en miljømæssigt forsvarlig måde.

1.2. Ydelsens omfang

1.2.1. Undersøgelse, skimning og bundtømning

Opgaven drejer sig om undersøgelse og tømning af 564 olie- og benzinudskillere og 396 sandfang, 
samt nogle få magasinbrønde, i Odense Kommune. Alle udskillere, sandfang og magasinbrønde skal 
undersøges mindst én gang om året, hvilket giver minimum 959 undersøgelser. Alle udskillere og 
sandfang skal bundtømmes mindst hvert tredje år, hvilket betyder, at ca. 188 olie- og 
benzinudskillere og 132 sandfang skal bundtømmes hvert år. 
Magasinbrønde skal bundtømmes, så de altid står tørre og rene.
Der angives enhedspriser på ydelserne i tilbudslisten. Vær opmærksom på, at ved bundtømning skal 
prisen for en undersøgelse også være inkluderet.

1.2.2. Tilkøb af serviceydelser

En grundejer har gennem den kommunale indsamlingsordning mulighed for at tilkøbe forskellige 
former for ekstra serviceydelser i form af:

 inspektion af olie-/benzinlaget og slamlaget
 tilstandsvurdering af hhv. flydelukke, alarm og filter (alle typer)
 rengøring af hhv. flydelukke, alarm og filter (alle typer)
 påfyldning af vand med vand fra stedet
 påfyldning af vand med medbragt vand

Det kan ikke forudses, i hvor høj grad disse ydelser vil blive benyttet, så der kan ikke angives et antal. 

1.2.3. Kort over udskillere og sandfang

Man kan skaffe sig et overblik over de kendte udskilleres og sandfangs antal og placering på Odense 
Kommunes hjemmeside ”kortinfo” på URL-adressen: 

http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=Kortopslag 

vælg Tekniske anlæg og virksomheder (under Infrastruktur)

vælg olie- og benzinudskillere 
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1.3. Forbehold for afvigelser

Ejeren af en olie- og benzinudskiller kan søge om dispensation fra kommunens indsamlingsordning. 
Det betyder, at det samlede antal, der skal undersøges og tømmes i denne ordning, kan blive mindre 
end angivet.

Olie- og benzinudskillere kan også tages ud af aktiv drift og/eller sløjfes i kontraktperioden.

Omvendt kan antallet af tømninger blive større, da ordningen følger Odense Kommunes 
spildevandstilladelser. I spildevandstilladelserne kan kommunen stille skærpede krav, som medfører 
oftere bundtømninger end minimumsfrekvensen på 3 år. 

Endelig kan der komme nye olie- og benzinudskillere til på nye matrikler.

2. Beskrivelse af ydelsen

2.1. Definitioner

Undersøgelse
For at kontrollere tilstanden i en udskiller, et sandfang eller en magasinbrønd (både 
funktionsduelighed og affaldsmængder i den) er man nødt til at åbne dækslet og kigge ned i den. 
Ved undersøgelsen vurderes mængder af udskilt olie/benzin og/eller bundslam samt umiddelbare 
synlige tegn på skader og utætheder. Hvis der er udstyr i udskilleren i form af højvandsalarm, 
flydelukke, filter o. lign., tjekkes dette også. Iagttagelserne registreres på stedet på en medbragt PC i 
databasen EnviOlie. 

Tømning
En tømning kan enten være:

 en skimning af en udskiller, hvor udskilt olie og benzin suges op fra væskeoverfladen i 
udskilleren. Skimning af udskiller foretages efter behov.

 en bundtømning, hvor udskiller, sandfang og magasinbrønd tømmes helt, og beholderen 
kontrolleres for revner og sprækker. Efter kontrol føres vandet tilbage til brønden, så den er 
funktionsdygtig

Kriterierne for at vurdere, om en tømning er nødvendig, er følgende:

Skimning af en udskiller foretages, når det vurderes, at der er mere end ½-1 cm olie/benzin i 
udskilleren.

Bundtømning af en udskiller foretages, når det vurderes, at der er mere end 10 cm bundslam i 
udskilleren, eller at der er gået 3 år siden sidste tømning.

Bundtømning af et sandfang foretages, når det vurderes, at der er mere end 10 cm bundslam i 
sandfanget, eller at der er gået 3 år siden sidste tømning.

Bundtømning af en magasinbrønd foretages, når der er opsamlet olie/benzin eller bundslam i 
magasinbrønden. Magasinbrønden skal altid stå tør og ren.

Det bemærkes, at disse kriterier kan ændre sig i kontraktperioden, hvis Odense Kommune reviderer 
sin ordning for affald fra olie- og benzinudskillere i regulativ for erhvervsaffald.
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Affald fra olie- og benzinudskillere og dertil hørende magasinbrønd og/eller sandfang er blandet 
farligt affald og består typisk af

1. sand (og småsten)
2. slam 
3. olie/benzin 

Vand er ikke en del af affaldet og skal derfor ikke vejes med. Efter endt opsugning filtreres vandet og 
sendes tilbage til brønden, så den er funktionsduelig. Herefter vejes affaldet netto.

2.2. Fremgangsmåde

I princippet er der metodefrihed til at planlægge og udføre opgaven, men følgende elementer skal 
være til stede:

Undersøgelse og tømning af udskillere, sandfang og magasinbrønde foregår på følgende måde:

Ved kontraktens start får tilbudsgiveren udleveret en adresseliste over alle de udskillere, sandfang 
og magasinbrønde, som Odense Kommune kender til. På adresselisten er angivet den nuværende 
entreprenørs planlagte undersøgelser og tømninger. Lige nu er Odense delt op i fire lige store 
distrikter, og hvert kvartal gennemgås et distrikt.

Tilbudsgiveren kan vælge at følge den tidligere ruteplanlægning, men kan også selv lave sin egen 
planlægning. De planlagte undersøgelser og tømninger sendes til Odense Renovation A/S, som 
lægger dem ind i databasen EnviOlie. Som udgangspunkt skal den årlige undersøgelse foretages i 
samme kvartal hvert år, så de ikke kommer for tæt på hinanden. 

Herefter udfører og registrerer tilbudsgiveren sine planlagte undersøgelser og tømninger. Alle 
registreringer foretages på stedet i slamsugeren på en bærbar PC, som udleveres af Odense 
Renovation A/S. 

Ud over de planlagte undersøgelser og tømninger kan der løbende komme ordrer om ekstra 
tømninger. Odense Renovation A/S forsyner løbende tilbudsgiveren med disse oplysninger via 
EnviOlie og pr. e-mail, og tilbudsgiveren udfører dem løbende sammen med de planlagte ydelser. 
Løbende indkommende ordrer skal udføres inden for en måned efter bestillingsdato.

Når udskillere, magasinbrønde og sandfang er undersøgt for mængden og typen af affald, registreres 
dette, dvs. lagtykkelsen (i cm) for hhv. olie/benzinlaget og slamlaget. Det vurderes på baggrund af 
tømningskriterierne, hvorvidt en tømning kan vente, eller om den skal foretages hurtigt efter. 

Når en skimning af en udskiller er foretaget, registreres den som skimmet. Derudover skal mængden 
af skimmet olie registreres (i kg).  

Når en bundtømning er foretaget, registreres udskiller, magasinbrønd og/eller sandfang som 
bundtømt. 
Desuden skal der ved bundtømning af udskiller registreres, hvorvidt der forefindes flydelukke, eller 
om der har været én tilknyttet. 
Når der er foretaget bundtømning af udskilleren eller sandfanget, skal det opsugede vand filtreres og 
ledes tilbage.
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Når vandet er ledt tilbage til udskilleren eller sandfanget, registreres nettomængden af opsuget 
affald (i kg). Vand er ikke en del af affaldet, og skal derfor ikke vejes med.

Hvis det ved undersøgelse eller tømning konstateres, at hhv. udskiller, magasinbrønd eller sandfang 
ikke er funktionsdygtig, skal dette beskrives på adressen under fanen ”Kommentar” i EnviOlie. Det 
samme foretages ved registrering af afvigelser, og eventuelle skader på bund, sider og dæksel.

Hvis udskilleren eller sandfanget ikke ligger der, hvor det er angivet på det elektroniske kort, skal 
chaufføren ændre positionen til de korrekte geografiske koordinater på PC’en.

De serviceydelser, som grundejeren har mulighed for at vælge imellem, er følgende:
 inspektion af olie-/benzinlaget og slamlaget
 tilstandsvurdering af hhv. flydelukke, alarm og filter (alle typer)
 rengøring af hhv. flydelukke, alarm og filter (alle typer)
 påfyldning af vand med vand fra stedet
 påfyldning af vand med medbragt vand

Alle registreringer på stedet foretages på en af Odense Renovation A/S udleveret PC, hvor data 
tastes ind i databasen EnviOlie. De indtastede data danner grundlaget for den månedlige afregning.

Under tømning må der ikke forekomme spild. Hvis det sker, skal tilbudsgiveren straks rydde spildet 
op. På slamsugeren skal der derfor være kost og skovl samt en sæk opsugningsmateriale.

Nogle adresser er ubemandede og aflåste. Mange steder er der aftale om, at chaufføren forinden 
besøget ringer til en kontaktperson, som kommer og åbner. Hvis adressen er ubemandet og porten 
låst, uden nogen kan tilkaldes, skal chaufføren komme igen inden for 1 måned for at udføre den 
manglende ydelse. Kontaktoplysninger står i EnviOlie på adressen.

Ved spærrede udskillere, magasinbrønde eller sandfang skal chaufføren registrere dette i EnviOlie. 
Chaufføren skal vende tilbage til adressen inden for 1 måned for at udføre den manglende ydelse.

Der ydes ikke særskilt afregning for forgæves kørsel til aflåste eller spærrede udskillere, sandfang og 
magasinbrønde.

Hvis virksomheden på adressen er lukket eller ophørt, skal Odense Renovation A/S have besked om 
dette straks.

Enkelte steder er der en sump med en meget tyk bioolie. Det tager ekstra lang tid at tømme dem, så 
der skal afgives en særlig tømningspris for disse.

2.3. Registrering af ydelser

Tilbudsgiveren registrerer de ydelser, der er foretaget på den enkelte udskiller, sandfang eller 
magasinbrønd. Registreringer foretages på stedet på en bærbar PC i databasen EnviOlie. 
Registreringer i EnviOlie for en måned udgør afregningsgrundlaget for denne måned.
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2.4. Transport og bortskaffelse/behandling af affald

Tilbudsgiver kommer til at køre ordningen som indsamler og har det fulde ansvar under udførelsen 
af arbejdet og under transport af det opsamlede affald fra udskillere, sandfang samt magasinbrønde. 

Tilbudsgiveren har også det fulde ansvar for, at behandlingen af det opsugede materiale foregår 
korrekt.

Når dagens rute i denne ordning er udført, køres affaldet til et godkendt modtageanlæg for den 
pågældende type affald. 

2.5. Akutte tømninger uden for ordningen

Som udgangspunkt skal alle henvendelser om standardtømninger af udskillere, magasinbrønde og 
sandfang rettes til Odense Renovation A/S. Tilbudsgiveren må således ikke tømme udskillere, 
sandfang eller magasinbrønde på direkte bestilling fra en grundejer uden om Odense Renovation 
A/S. 
Akutte strakstømninger (fx overløb efter regnskyl) er dog ikke omfattet af denne kommunale 
indsamlingsordning og kan derfor udføres direkte med grundejeren.

3. Krav til tilbudsgiver

Tilbudsgiveren skal ved kontraktens indgåelse være registreret som indsamlingsvirksomhed i det 
nationale affaldsregister hos Miljøstyrelsen. Modtageanlægget, som affaldet afleveres til, skal også 
være registreret i det nationale affaldsregister.
Herudover skal tilbudsgiveren besidde eller indhente andre nødvendige tilladelser, som kræves i 
forbindelse med arbejdets udførelse. Inden kontraktens underskrift fremsender den vindende 
tilbudsgiver kopi af gældende tilladelse til godskørsel for fremmed regning og gyldigt ADR-bevis, 
samt en anfordringsgaranti på 100.000 kr. excl. moms fra tilbudsgivers pengeinstitut. 
Tilbudsgiveren er erstatningspligtig for al skade, som han selv eller hans mandskab måtte forvolde på 
materiel, personer, privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse. 
Odense Renovation A/S forbeholder sig ret til at føre stikprøvevis kontrol med tilbudsgiverens 
udførelse af opgaven, herunder ret til at inspicere tilbudsgiverens materiel og kontrollere 
godkendelser o. lign. 
Tilbudsgiver skal acceptere, at der kan blive isat tracking-udstyr (iPad) i køretøjerne, hvis Odense 
Renovation A/S ønsker det, til registrering af ydelser.

3.1. Krav til materiel

Olieudskillere, sandfang og magasinbrønde skal tømmes med en slamsuger med kalibreret vægt. 
Vægten på slamsugerne skal kalibreres efter gældende regler, således at afregningen for opsuget 
affald altid er retvisende. Ved kontraktens underskrift skal der fra tilbudsgivers side foreligge 
dokumentation for at vægten er blevet kalibreret inden for 6 måneder, forinden datoen for 
kontraktens underskrift. 
Affaldet fra hhv. udskillere og sandfang skal holdes adskilt for at minimere miljøbelastningerne. 
Der skal være mulighed for at medtage rent vand på slamsugerne til påfyldning efter bundtømning. 
Tilbudsgiveren skal sørge for, at det/de køretøjer, som han vil anvende til opgaven, mindst er 
udstyret med en Euro-6 motor. 
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Tilbudsgiveren skal sikre, at hans materiel til enhver tid er sikkerheds- og driftsmæssigt forsvarligt og 
i lovlig stand. 
Tilbudsgiveren skal holde de benyttede køretøjer behørigt forsikrede, ligesom al ansvars- og 
ulykkesforsikring for mandskabet påhviler ham. 
Alle køretøjer skal opfylde gældende regler i færdselsloven og kommunale miljøregler, herunder at 
køretøjerne kan køre ind i Odense Kommunes miljøzone. 
Tilbudsgiveren skal have det nødvendige udstyr med til at finde og løfte dæksler af alle typer. 
Tilbudsgiveren skal forsyne sine køretøjer med en mobiltelefon med kamera, så der kan tages og 
sendes fotos af afvigelser. 
Tilbudsgiver skal have telefon og en e-mail adresse til modtagelse af bestillinger, og desuden skal 
tilbudsgiver have en PC med adgang til internettet.

3.2. Krav til mandskab

Mandskabet har over for tredjemand tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de bliver 
bekendt med ved udførelsen af opgaven. Dette gælder også eventuelle undertilbudsgivere. 
Tavshedspligten ophører ikke ved tilbudsgivers ophør eller ved mandskabets eventuelle fratræden. 
Tilbudsgivers mandskab skal kunne forstå, tale og læse dansk i et omfang, der gør dem i stand til at 
kommunikere med andre i udførelsen af deres arbejde. Tilbudsgivers mandskab skal som minimum 
have de samme vilkår - herunder overenskomstmæssige vilkår - som gælder for tilsvarende 
medarbejdere i Danmark. Dette bekræftes ved underskrift af en arbejdsklausul som bilag til 
kontrakten. 
Tilbudsgiveren er ansvarlig for, at hans mandskab udviser god opførsel under udførelsen af arbejdet. 
Hvis Odense Renovation A/S modtager gentagne, berettigede klager over en eller flere 
medarbejdere, kan Odense Renovation A/S forlange, at vedkommende bliver fjernet fra opgaven i 
Odense Kommune. 
Tilbudsgiveren skal omgående indsætte nødvendigt ekstra mandskab, såfremt det daglige mandskab 
ikke er i stand til at udføre ydelserne efter planen i EnviOlie samt indkomne ekstra enkeltbestillinger. 
Forsinkelse eller afvisning af kørsler, der begrundes med afspadsering, sygdom, barsel, ferie m.v. 
accepteres ikke. 
Hvis en kørsel ikke kan udsættes, forbeholder Odense Renovation A/S sig ret til at lade kørslen 
udføre af en anden vognmand. Hvis en sådan uopsættelig kørsel udføres af en anden vognmand til 
en højere pris end tilbudsgivers, bliver tilbudsgiver debiteret differencen i den månedlige afregning. 
Tilbudsgiver skal kunne kontaktes pr. telefon eller e-mail i Odense Renovation A/S’ almindelige 
åbningstid, så problemer, tvivlstilfælde m.m. løbende kan løses. Åbningstiderne er 8-15 på hverdage. 
Uden for åbningstiden (eller i øvrigt) skal tilbudsgiver kunne nås på et vagttelefonnummer, som skal 
angives. 
Odense Renovation A/S forventer, at tilbudsgiver er rede til at indgå i en åben dialog om eventuelle 
arbejdsmiljøspørgsmål af fælles interesse. 
Mandskabet skal bære relevant sikkerhedsudstyr og overholde gældende færdselsregler.

3.3. Instruktion af mandskab

Det anvendte mandskab skal have modtaget de nødvendige instruktioner til at håndtere farligt 
flydende affald, dvs. viden om egne arbejdsmiljøforhold ved opsugning, transport og aflæsning samt 
viden om forholdsregler ved uheld. 
Instruktionskravet skal være dokumenteret ved opgavens start. Tilegnet viden skal - i den 
udstrækning lovgivningen stiller krav herom - løbende opdateres. Nyansatte medarbejdere i 
kontraktperioden skal ligeledes gennemgå instruktion. 
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Chauffører, der udfører denne opgave, skal til enhver tid have et gyldigt ADR-bevis. Beviset skal 
forevises ved kontraktens start inden underskrift.
Tilbudsgiver skal afsætte tid til, at den udpegede hovedchauffør kan få en instruktion i brugen af 
EnviOlie-databasen uden omkostning for Odense Renovation A/S.

3.4. Krav til modtageanlæg

Tilbudsgiveren skal have en aftale med et modtageanlæg, hvor affaldet fra olieudskillere, sandfang 
og magasinbrønde afleveres. Modtageanlæggets virksomhedsdata skal angives i tilbudshæftet under 
pkt. 2.2. Inden kontraktindgåelse med den vindende tilbudsgiver skal denne fremlægge 
dokumentation for, at modtageanlægget opfylder gældende lovkrav i Danmark, herunder 
miljøgodkendelse og national registrering. Endvidere skal tilbudsgiveren fremlægge en bekræftelse 
fra modtageanlægget på, at de har en aftale med den pågældende tilbudsgiver. 

3.5. Lovgivningsmæssige rammer

Arbejdet skal udføres efter den til enhver tid gældende lovgivning. De vigtigste regler er nævnt 
nedenfor: 

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 (miljøbeskyttelsesloven) 
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (affaldsbekendtgørelsen)
Lovbekendtgørelse nr. 1089 af 19. september 2017 om arbejdsmiljø 
Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse 
Odense Kommunes regulativ for erhvervsaffald – ordning for affald fra olie- og benzinudskillere 

Hvis der i kontraktperioden sker ændringer i nogen af ovennævnte regler, er det til enhver tid de 
seneste tilpasninger og opdateringer der er gældende.

4. Erstatningsansvar

Tilbudsgiveren hæfter for de skader, som firmaets vogne og udstyr måtte forvolde på tredjemands 
ejendom. Alle skader skal straks anmeldes til Odense Renovation A/S. 

5. Økonomi

5.1.  Enhedspriser

Der skal afgives tilbud på alle de priser, som står anført i tilbudslisten. Der skal angives priser på 
følgende:

 en undersøgelse (afregning pr. løftet dæksel)
 en skimning
 en bundtømning af hhv. udskillere, sandfang og magasinbrønde *)
 en bundtømning af bioolie-riste
 kg-priser for bortskaffelse af affald fra hhv. udskillere, magasinbrønde og sandfang 

(nettomængden i kg, når vandet er hældt fra)
 diverse enhedspriser til serviceydelser
 en timepris på en slamsuger inkl. chauffør

jf. tilbudslisten.
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*) prisen for en bundtømning skal også indeholde prisen for en undersøgelse

Priserne anført i tilbudslisten skal dække den fulde værdi af det arbejde, der er omfattet af den 
pågældende enhedspris. De skal omfatte alle forlangte ydelser til det pågældende arbejde, regi-
streringer m.v. I de angivne priser skal være indregnet alle tilbudsgiverens omkostninger og tillæg til 
f.eks. administration, fortjeneste, transport, veje- og aflæsningstid (inkl. ventetid), generelle risici, 
møder med OR, samt alle afgifter, gebyrer m.v.

Der ydes ikke særskilt betaling for ekstra kørsel forårsaget af trafikomlægninger, 
hastighedsregulerende foranstaltninger, gravearbejde m.m. Det ekstra besvær skal være indeholdt i 
de afgivne enhedspriser.

Herudover ønskes en timepris til ekstraordinære kørsler (f.eks. tømning af en defekt udskiller).

Alle priser og summer skal angives uden moms.

5.2. Betaling

Odense Renovation A/S afregner månedsvis bagud med tilbudsgiveren for de ydelser, som er 
foretaget i løbet af den foregående måned (undersøgelser, skimninger, bundtømninger og kg-
afregning for affald). Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. 

5.3. Prisregulering

Alle priser reguleres årligt (første gang pr. 1. januar 2020) og fremadrettet på grundlag af Danmarks 
Statistiks BYG91 - slamsugning, som dækker regulering af omkostninger til materiel og mandskab. 
Ved reguleringen anvendes det senest offentliggjorte indextal. Pr. 1. august 2018 (2018K1) var 
indexet på 103,4.

5.4. Dokumentation

Dokumentation ligger som registreringer i databasen EnviOlie. Der er ikke behov for yderligere 
dokumentation til den månedlige afregning. 

5.5. Bodsordning ved fejl og mangler

For hver væsentlig fejl eller mangel der er sket under udførelsen af opgaven, kan Odense Renovation 
A/S opkræve en bod på 1.000,00 kr. excl. moms pr. tilfælde. Væsentlige fejl og mangler kan fx være 
manglende tømning ved akut bestilling eller forsinkede tømninger m.v.

Uanset bod er tilbudsgiveren stadig forpligtet til så hurtigt som muligt at udbedre de fejl og mangler, 
der udløste boden. Hvis fejl og mangler ikke udbedres, kan OR på tilbudsgiverens regning lade en 
anden entreprenør udføre arbejdet.

6. Kontraktens varighed

Tilbudsgiver anses ikke at have fået opgaven overdraget, før gyldig kontrakt er returneret til Odense 
Renovation A/S i underskrevet stand, og de forlangte bilag er vedlagt.
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Opgaven starter pr. 1. januar 2019 og slutter 31. december 2022. Aftalen kan dog forlænges på 
uændrede vilkår to gange for ét år ad gangen. Hvis OR ønsker at gøre brug af denne option, skal 
selskabet meddele vognmanden dette senest 3 måneder før kontraktens udløb, dvs. senest d. 30. 
september 2022 og 30. september 2023.

mailto:info@odenserenovation.dk
http://www.odenserenovation.dk/

	1.	Beskrivelse af opgaven
	1.1.	Indledning
	1.2.	Ydelsens omfang
	1.2.1.	Undersøgelse, skimning og bundtømning
	1.2.2.	Tilkøb af serviceydelser
	1.2.3.	Kort over udskillere og sandfang

	1.3.	Forbehold for afvigelser

	2.	Beskrivelse af ydelsen
	2.1.	Definitioner
	2.2.	Fremgangsmåde
	2.3.	Registrering af ydelser
	2.4.	Transport og bortskaffelse/behandling af affald
	2.5.	Akutte tømninger uden for ordningen

	3.	Krav til tilbudsgiver
	3.1.	Krav til materiel
	3.2.	Krav til mandskab
	3.3.	Instruktion af mandskab
	3.4.	Krav til modtageanlæg
	3.5.	Lovgivningsmæssige rammer

	4.	Erstatningsansvar
	5.	Økonomi
	5.1.	Enhedspriser
	5.2.	Betaling
	5.3.	Prisregulering
	5.4.	Dokumentation
	5.5.	Bodsordning ved fejl og mangler

	6.	Kontraktens varighed

