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Allmänna hyresvillkor för bodar
Branschspecifika tillägg till SRAH03
1. Tillämplighet
För maskinuthyrning gäller SRAH03 Allmänna hyresvillkor för rental med
nedanstående ändringar och tillägg, om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.
2. Hyresobjektet
Med ändring av SRAH 03 pkt. 2.1 föreskrivs:
Vid uthyrning av bodar utförs transport, montage respektive demontage av Uthyraren
eller av Uthyraren anlitad underentreprenör.
3. Tillfartsvägar
Hyrestagaren förutsätts tillhandahålla framkomlig väg till montageområdet med
bärighet för maskiner och transporter.
4. Montage och demontage
4.1 Saknas vid tidpunkten för beställningens eller anbudets avgivande uppgift om
förekomst av hindrande ledningar, träd, höjdskillnader etc. har Uthyraren rätt att
förutsätta att montageområdet är fritt från sådant, om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder till annat.
4.2 Markytan, som Hyrestagaren ska tillhandahålla, förutsätts vara plan, avgrusad,
hårdgjord, is‐ och snöfri med erforderlig bärighet och framkomlighet för transporter,
montage, demontage och boduppställning. Maximal höjdavvikelse är 50 cm inom
boduppställningens begränsningslinje. Hyrestagaren ska innan demontage
tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning av markytor. Återställande av markytor
ingår inte i Uthyrarens åtagande.
4.3 Hyrestagaren förutsätts att tillhandahålla erforderligt arbetsområde för montage
respektive demontage av bodar, elkraft och VA‐installationer, inkl. uppställningsyta
för samtidigt arbete med erforderliga lyftanordningar, minst 2 breddmeter fritt
höjdutrymme runt boduppställningens fasadlinje för lift‐ och ställningsarbeten. Alla i
hyresobjektets ingående delar, t.ex. grundmaterial, bodar, VA samt övrigt erfoderligt
material ska kunna lossas i närheten av uppställningsytan.
5. Samordningsansvar
I god tid för montage respektive demontage ska Hyrestagaren skriftligt lämna namn
och telefon för samordningsansvarig enligt AML 3:7, AFS 1999:03. Montage respektive
demontage ska kunna bedrivas under ordinarie arbetstid, i löpande följd utan
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störningar orsakade av Hyrestagaren eller andra aktörer på arbetsplatsen. Uthyraren
ansvarar för att etableringsområdet avgränsas med erforderlig avspärrning.
6. Allmänna hjälpmedel
Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna förutsätts Hyrestagaren
tillhandahålla erforderlig elkraft till belysning och till drift av handverktyg och o.d. vid
överenskomna anslutningspunkter vid hyresobjektet samt normenligt bodutrymme.
7. Ersättning
7.1 Med tillägg till av SRAH 03 pkt. 4 Hyrestid föreskrivs:
Uthyraren fritar sig från ersättningsanspråk för försenat montage respektive
demontage beroende på otjänligt väderleksförhållande.
7.2 Kostnader för avfallshantering debiteras separat.
7.3 Återställande av skador eller kundanpassningar till Uthyrarens standardutförande
ska ske på beställarens bekostnad. Uthyraren ska snarast efter avsyn underrätta
beställaren vilka åtgärder som Uthyraren behöver genomföra för att återställa.
8. Brandskydd
Hyrestagaren och byggherren är ansvariga för systematiskt brandskyddsarbete enligt
Lagen om skydd mot olyckor.
9. Ansvar
Med tillägg till av SRAH 03 pkt. 6 Ansvar föreskrivs:
Anslutning el och VA får inte frånkopplas utan Uthyrarens skriftliga tillstånd.

