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       Overslag  
Det glæder mig efter behageligt møde at kunne fremsende tilbud på byggemodning af 22 kolonihaver. 

Projekt 

Vedr. Byggemodning af 22 kolonihaver, byggemodningen består i fremføring af vand, og kloak indtil ca.1 

meter indenfor skellinie fra fællessti, fra offentlig tilkobling i gaden.  

Arbejdet omfatter: 

• Opgravning i offentligt asfaltareal på ca. 55 lbm, i dybder fra 1,2 til 2,5 m´s dybde til  

vand, og kloakledninger, incl lægning af rør, samt retablering af asfalt m.m ........................Kr. 132.300,00 

• Opgravning i gangarealer samt tvær gravning fra nr. 5 til nr. 9 via nr. 7 ca.  

150 lbm, incl lægning af rør, samt retablering af arealer .......................................................Kr. 268.975,00 

• Montering af 2 skelbrønde ø 425 mm en i nr 3 og en i nr 5, samt 1 ø 425 mm i gangareal  

i nr 5, som dækker ledningsafsnit til nr 7 og 9, samt 1 ø 315 mm i gangareal i nr. 9, samt  

22 stk ø 315 mm spildevandsbrønde til kolonihaverne, incl dæksler i støbejern ...................Kr. 225.500,00 

• Montering af vandmålerbrønde 22 stk ved kolonihaver og 1 stk fælles ved hovedbrønd, 

samt tilslutning .......................................................................................................................Kr. 153.400,00 

• Montørtimer for vand incl kørsel m.m. ..................................................................................Kr.   27.500,00 

• Stiklednings afgift for vand, 1 stk, er oplyst af Hofor til .......................................................Kr.     0.000,00 

• Stiklednings afgift for Kloak, 2 stk er oplyst af Hohor til ca. ................................................Kr.   40.000,00 

• Forundersøgelser og tegning, samt færdigmelding af vand og kloak ....................................Kr.   10.500,00 

• Bortkørsel af opgravet jord max. kl. 2-3, ca. 60 t, estimeret mængde ...................................Kr.   45.900.00 

• Beløb ...................................................................................................................................Kr.    904.075.00 

• moms ...................................................................................................................................Kr.    226.018,75 

• Ialt .......................................................................................................................................Kr. 1.130.093,75 

 

Alle 22 Kolonihaver får en målerbrønd til vand, en spildevandsbrønd eller tilslutning, som placeret ca. 1 

meter inden på grunden, placering efter eget ønske. 

Hvis det ønskes, kan den enkelte bestille os til at grave helt frem til huset, gravearbejde eksklusive 

retablering vil koste 1000,- pr lbm + moms, til en dybde på ned til 1,2 meter, ledningsarbejder med vand 

samt kloak til installationer i huset er ikke med i denne pris, men vi giver gerne den enkelte et godt tilbud. 

Standard forbehold.  

Tilbuddet indeks reguleres.  

Tilbuddet omfatter kun ovenstående længder og mængder. 

Standardbetingelser og forbehold ift. AB 18. 

Tilbuddet indeholder desuden, tegnings arbejde i forbindelse med nye stikledninger, brønde og skabe. 

Kan ordren accepteres underskrives og returneres den til os. 

Dato 24-02-2019 Henning Lübcke         Dato _________________________ 

Venlig hilsen 

SHS Anlæg & Kloak Aps 

            
Se altid efter om der er garanti på kloakarbejder 
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