FUGEBRANCHEN

Vedtægter for FSO’s Garantiordning
Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. marts 2020
1. Hjemsted
Garantiordningen har samme hjemsted og værneting som Fugebranchen, FSO.
2. Garantiordningens formål
Garantiordningens formål er at sikre, at den erhvervsdrivende bygherre ikke lider
økonomisk tab som følge af fejl (mangler) ved fugearbejde og fugematerialer leveret af
medlemmer af Fugebranchens garantiordning.
3. Geografisk dækningsområde
Garantiordningen dækker fugearbejder, udført i Danmark ekskl. Færøerne og Grønland.
4. Dækningssum
Den højeste erstatning, som Garantiordningen kan yde pr. byggesag, er Kr.
125.000,00 inkl. Afgifter.
Garantiordningen dækker fejl (mangelfuldt) på fugeentrepriser med en entreprisesum på
min. kr. 10.000,00 inkl. afgifter
Den årlige maksimale dækningssum for FSO´s Garantiordning udgør 1 mill. kr. samlet
for alle FSO’s medlemmer. Periodisering følger dato for byggesagens anmeldelse til
FSO og opgøres pr. kalenderår.
5. Dækningsomfang
Garantiordningen dækker udførelsesmangler (fejl) ved fugearbejde og materialemangler
(fejl) ved fugematerialer
Garantiordningen dækker ikke følgeskader, indirekte skader eller driftstab hhv. tab
som følge af forsinkelser.
Garantien dækker dokumenterede tab som følge af udførelsesmangler ved fugearbejder
udført af Entreprenør-medlemmer af FSO og materialemangler ved fugematerialer
leveret eller produceret af Leverandør-medlemmer af FSO. Der ydes således ikke
dækning for materialefejl eller fejl opstået under udførelsen som følge af mangelfulde og
ukorrekte produktanvisninger fra materialeproducenter, når virksomheden ikke er optaget
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som leverandørmedlem af FSO.

6. Garantiperioden
Krav mod Garantiordningen skal være fremsat skriftligt overfor
Garantiordningens sekretariat senest 5 år efter arbejdets aflevering.
7. Omfattede virksomheder
Garantien dækker ikke arbejder udført af underentreprenører til medlemmer af FSO.
Medlemmer af FSO er forpligtet til tydeligt og skriftligt at orientere kunden, såfremt hele
eller dele af arbejdet udføres af en underentreprenør eller en underleverandør, og
arbejdet derfor ikke er omfattet af garantien.
8. Bygherrens rettigheder
Det er en betingelse for Garantiordningens dækning, at FSO´s gældende tekniske
retningslinjer, herunder ved en eventuel projektering, er fulgt af bygherren i ethvert
forhold.
Bygherre skal skriftligt reklamere til medlemmet eller FSO over mangler i fugearbejdet.
Garantiordningens dækning forudsætter, at det er konstateret, at det medlem som
har leveret mangelfuldt arbejde eller mangelfulde materialer ikke kan opfylde sine
forpligtigelser, er trådt i likvidation eller er gået konkurs.
Forudsætning for dækning er korrekt drift og vedligehold.
Garantiordningens dækning forudsætter, at der på fakturaen oplyses produktnavn og
producent på det anvendte fugemateriale eller der udfærdiges kvalitetsdokumentation
med tilsvarende oplysninger.
Garantiordningen kan beslutte at lade udføre reparationer eller omgørelser af arbejder
når det af hensyn til branchens omdømme skønnes nødvendigt.
Ved omgørelse af fugearbejde, indhentes tilbud ved 3 medlemmer af Fugebranchen.
9. Reklamationsnævn
Enhver sag om dækning fra Garantiordningen afgøres fagligt teknisk af det af FSO
nedsatte sagkyndige reklamationsnævn efter de for nævnet gældende regler.
Nævnet tiltrædes efter behov ved behandlingen af garantisager af særlige
sagkyndige.
10. Regres
Såfremt Garantiordningen lader udføre reklamationsarbejder, har foreningen fuld
regeres for samtlige udgifter til sagsbehandling og reklamationsarbejde mod det
nuværende som tidligere FSO-medlem, som har udført det mangelfulde arbejde eller
leveret det mangelfulde materiale.
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11. Medlemmers udtræden
Udmeldelse eller udtræden af anden årsag end udmeldelse af Fugebranchens
Samarbejds- og Oplysningsråd medfører samtidig udmeldelse af garantiordningen.
12. Vedtægtsændring
Bestemmelserne i nærværende vedtægter kan ophæves eller forandres ved beslutning af
enhver generalforsamling i FSO med et flertal på 75 % af de på forsamlingen afgivne
stemmer.
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