OPMANDSKENDELSE
af 19. december 2012

i faglig voldgiftssag 2012.0150

Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark
(advokat Kim Brandt)

mod

Tekniq
for
Bravida Danmark A/S
(konsulent Flemming Hansen)

Tvisten
Tvisten angår fortolkning af rørprislistens pkt. 20.

Parternes uenighed herom er indbragt for en faglig voldgiftsret med Kjeld Husted og Max
Meyer (begge valgt af klager) og Thorkild Bang og Jørgen W. Hansen (begge valgt af indklagede) som medlemmer og med højesteretsdommer Jon Stokholm som opmand.

Der blev afgivet forklaring af Stig Søllested, Johnny Andersen og Henrik Leth.
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Påstande
Klager har nedlagt følgende påstand: Indklagede tilpligtes at anerkende, at montering af måler/passtykker som anført på kopiseddel 1052066 skal afregnes efter rørprislistens punkt 20.01
med en dimension på 25 mm.

Indklagede har påstået frifindelse.

Retsgrundlaget
Rørprislistens pkt. 20 er sålydende:

”Punkt 20.
MÅLER M.V.
Måler for væske
01.

Vandmåler for koldt eller varmt vand eller passtykke, inkl. forbindelser.
Prisen beregnet efter ledningens dimension:
Indbygning af måler eller passtykke ……………………………….kol. 3.
Udskiftning af passtykke med måler ……………………………….kol. 4.
Dn

D

Måler eller

Udskiftning m.

passtykke

måler

1

2

3

4

mm

mm

øre

øre

15

.…………………..

3218

1407

20

.………..…………

4123

--

25

32

…………………...

4123

--

32

38

…………………...

4123

--
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40

44,5-51 ..…………………

6009

--

50

54-57 …………………..

7849

--

8465

2809

70

76

…………………..

80

83-89

………………….. 11003

--

100

108-114 .............................. 11384

--

125

133-140 .............................. 12737

--

Såfremt skæring af passtykke forlanges udført, er betalingen for dette arbejde
indeholdt i ovennævnte priser.
Omløb …………………………………… 59-.12., kol.3.
Føler med forskruning i forbindelse med kombimåler betales iht. side 107-.01.,
kol.2.
02.

Montering af mængde m3 –måler komplet inkl. display og følerledninger

Målerbundstykke side 101 stk. 01 kol. 2
Demontering prop side 51 stk. 01 kol. 4
Påsætning af mængde m3 –måler med følerledninger side 112 stk. 05
Opsætning af display beregnet for 2 målere inkl. forbindelse af el-ledninger ekskl.
huller
2766 øre
øre
03.

Opsætning af Clorius varmtvandsmåler ……………………………......

04.

Opsætning af Venturi-rør til Clorius varmtvandsbeholder:

05.

605

DN 15 …………………………………………………………………..

752

DN 20 …………………………………………………………………..

806

Påsætning af kaloriemåler – som Metro el.lign. inkl. tom. 2,5 m
følerledning og føler ………………………………………………….... 2719
Overskydende følerledning pr. m …………………………………........ 1362

06.

Et-vejs måler m/T-stykke betales med ……………………………….... 4123
Afstandsstykke uanset overfladebehandling betales med ……………...

803
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Måler for tryk
07.

Vandsøjlemåler eller manometer inkl. hane …………………………… 2070

08.

Hvor hane ikke anbringes ……………………………………………… 1587

Måler for temperatur
09.

Termometer på rørledningssystem …………………....……………….

684

Inkl. evt. dykrør.

Måler for niveau
10.

Vandstandsregulator, automatisk med svømmer til påfyldning
af kedler ................................................................................................. 10114

11.

Indbygning af Danfoss vandstandskontrol ……………………………

12.

Indbygning af niveauregulator som Danfoss el.lign. tom.

5691

2,5 m kobberrør …….............................................................................

5691

pr. overskydende meter …………………………………….…………

1362

13.

Flowmeterhus betales som Butterflyventil side 101 kol. 6.

14.

Montering af vandstandsglad incl. ventiler færdig til brug ……………

3509

Målerbrønde
15.

Prissætning af målerbrønde henvises til side 10-.07.”

Parternes argumentation
Klager har gjort gældende, at monteringen af målere/passtykker skal ske efter dimensionen på
den ledning, som går fra hovedrøret. Målere/passtykker monteres ikke nødvendigvis på denne
ledning, men kan være monteret efter ventiler eller øvrige dele, ligesom der kan være monteret fordelerrør eller øvrige dele efter. Derfor må ledningen fra hovedrøret være afgørende for
afregningen i henhold til rørprislistens pkt. 20.
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Indklagede har bestridt, at montering af målerpasstykke/ventil alene betales efter den ledning,
der går fra hovedrøret. Dette fremgår ikke af rørprislistens pkt. 20. Montering af ventil/målerpasstykke skal tariferes efter tilgangen hertil.

Opmandens begrundelse og konklusion
Opmanden finder, at prisen efter rørprislisten for indbygning af måler eller passtykke må beregnes efter den del af ledningen, på hvilken den pågældende måler/passtykke er monteret
opstrøms. Dette gælder også, når målere/passtykker ikke nødvendigvis monteres direkte på
den ledning, der går fra hovedrøret, men er monteret efter ventiler eller øvrige dele på denne.
For tariferingen i rørprislisten kan derfor dimensionen på den ledning, som går fra hovedrøret,
i så tilfælde ikke være afgørende, hvorfor indklagedes frifindelsespåstand tages til følge.

Thi bestemmes:

Indklagede frifindes for klagers påstand.

Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgifterne til opmanden.

København, den 19. december 2012.

Jon Stokholm

