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Søren Bruun Andersen mod Installatør Gruppen Aps, cvr.nr. 36705272
Sagen er modtaget i Sekretariatet for Ankenævnet for Tekniske Installationer den 18/4 2017
og er efter forudgående høring hos parterne behandlet af Ankenævnet på et møde den 31/8
2018.
I mødet deltog formanden, dommer Peter Bredahl, cand.polit. Allan Malskær, Parcelhusejernes
Landsforening, Poul Erik Jensen, Forbrugerrådet Tænk, el-installatør Jørgen Nielsen, TEKNIQ,
og el-installatør Peter Bosteen, TEKNIQ.
Som sekretærer for Ankenævnet deltog sekretariatschef Jane Fischer og cand.jur. Gökcen Basaran.
Der klages over følgende:
A. Fejl og mangler ved el-tavle
B. Det fakturerede timeforbrug.
I klageskemaet pkt. 9 oplyser klager, at sagens samlede omfang udgør 64.723,53 kr. og at der
er betalt 13.500,00 kr., således at det tilbageholdte beløb ud 51.223,53 kr.
Der er fremlagt faktura nr. 63 på 13.983,50 kr. og faktura 93 på 64.523,53 kr., i alt 78.207,03
kr. Af de 2 fakturaer fremgår det, at der er betalt henholdsvis 13.000,00 kr. og 12.800,00 kr.,
eller i alt 25.800,00 kr. Det tilbageholdte beløb udgør herefter 52.407,03 kr.
På faktura 93 er betalingen på 12800,00 kr. fratrukket før momstilskrivning.
I klageskemaet pkt. 14 B anfører klager, at indklagede vil opkræve 87.000,00 kr., og at klager
har givet indklagede 20.000,00 kr. kontant.
Indklagede oplyser, at klager har tilbageholdt 65.507,03 kr. af fakturabeløbet på i alt
78.507,03 kr., svarende til at klager har betalt 13.000,00 kr. til indklagede.
Syn og skøn:
Der har været afholdt skønsforretning v/el-ingeniør Jørn Schrøder.
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Skønserklæringen af 31/5 2018 fastslår, at:
•
•
•
•
•
•
•

tavlen ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, idet der er åbninger i tavlen,
ligesom tavlen ikke er opmærket korrekt,
klager har ladet anden virksomhed færdiggøre installationen,
udbedring af tavle kan ske ved at sætte afdækningsstykke i gruppetavle og opmærke denne – anslået udgift 500 kr.,
det ikke er muligt at se omfanget af tilbud, hvorfor det ikke er muligt at fastslå,
om tilbudsarbejder udført, ligesom det ikke er muligt at konstatere, om der er udført merarbejde,
der er flyttet stikledning, samt ny måler og gruppetavle er udført, samt der er
udført 29 spot (parterne er uenige om, hvem der har leveret 6 stk. af disse),
de arbejder, parterne er enige om, skønnes at kunne udføres på 40 timer,
den samlede værdi af det udførte arbejde er 68.000 kr.

Skønsmanden har ved en tastefejl fastsat timeprisen til 305 kr. ekskl. moms. Timeprisen er
imidlertid 350 kr. ekskl. moms, jf. fakturaerne.
Den skønnede pris for arbejdet skal derfor forhøjes med 2.250 kr. inkl. moms, således at den
skønnede pris samlet bliver i alt 70.190,90 kr. inkl. moms.
Ankenævnet skal på grundlag heraf udtale følgende:
På det foreliggende grundlag finder Ankenævnet, at det er uklart, hvilke beløb, der samlet set
er opkrævet for arbejdet, ligesom det er uklart, hvor meget klager har betalt til indklagede,
herunder om der er udstedt faktura og tilskrevet moms af alle betalinger.
Således har klager anført, at han har betalt 20.000 kr. kontant. Dette bestrides ikke af indklagede, som oplyser, at beløbet er brugt på varekøb. Dette fremgår imidlertid ikke af fremlagte
fakturaer eller andre opgørelser.
Efter en samlet vurdering af sagen finder Ankenævnet således under disse omstændigheder, at
parterne har indgået en aftale, der har haft til hensigt at opnå en ulovlig besparelse i skattemæssig og/eller afgiftsmæssig henseende.
Med henvisning til principperne i Danske Lov 5-1-2, der vedrører aftaler, der strider imod lov
og ærbarhed, afvises sagen derfor fra behandling ved Ankenævnet.
Herefter bestemmes:
Sagen afvises fra behandling ved Ankenævnet
Omkostningerne til afholdelse af syn og skøn, 8.081,40 kr., ophæves efter omstændighederne.
Da sagen ikke indeholder en afgørelse, vil klagegebyret snarest blive returneret.
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Ankevejledning:
Sagen kan i medfør af vedtægternes § 23 af hver af parterne indbringes for de almindelige
domstole.

Formand for Ankenævnet

Peter Bredahl
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