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Viktor Valentin Hall mod Gliese A/S, cvr. 67584015
Sagen er modtaget i Sekretariatet for Ankenævnet for Tekniske Installationer den 2. september 2019 og er efter forudgående høring hos parterne behandlet af Ankenævnet på et møde
den 24. februar 2020.
I mødet deltog formanden, dommer Peter Bredahl, cand.polit. Allan Malskær, Parcelhusejernes
Landsforening, Poul Erik Jensen, Forbrugerrådet Tænk, vvs-installatør Søren Mogensen,
TEKNIQ Arbejdsgiverne, og vvs-installatør Lars Vase, TEKNIQ Arbejdsgiverne.
Som sekretærer for Ankenævnet deltog sekretariatschef Jane Fischer og cand.jur. Gökcen
Glavas.
Der klages over følgende:
A. Uretmæssigt nedtagning af gasmåler.
Sagens samlede omfang udgør ifølge indklagedes fakturanr. 76848 i alt 4.346,41 kr. inkl.
moms.
Klager har intet betalt.
Syn og skøn:
Der har ikke været afholdt skønsforretning.
Ankenævnet skal på grundlag heraf udtale følgende:
Sagen vedrører ny gasinstallation i klagers køkken.
Klager mener, at indklagede har handlet uretmæssigt og på et mangelfuldt grundlag, da indklagede har demonteret gasmåleren og afleveret denne til HOFOR. Klager oplyser hertil, at
gaskomfuret var udstyret med sikringer, som forhindrede lækning af gas ved defekt blus,
hvorfor klager mener, at det ikke var nødvendigt, at indklagede afmonterede og fjernede
gasmåleren.
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Ifølge klager er indklagede alene berettiget til betaling for afmontering og aflevering af gammel gasmåler, da indklagede har fjernet gasmåleren på egen foranledning og med intet
grundlag hertil.
Indklagede afviser dette og oplyser hertil, at de valgte at demontere og aflevere gasmåleren
til gasværket samt afmelde deres tidligere anmeldelse af installationen af sikkerhedsmæssige
grunde, da klager oplyste, at komfuret var monteret af en ”ven” og allerede taget i brug.
Indklagede oplyser, at de på daværende tidspunkt ikke fik oplyst eller set dokumentation for
montering af komfuret.
Indklagede fastholder derfor det samlede fakturerede beløb.
Ankenævnet lægger efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger til grund, at indklagede ikke har fået udleveret dokumentation for montering af komfuret.
Herefter, og da det ikke er godtgjort, at indklagede på anden måde var gjort bekendt med, at
arbejdet var udført og færdigmeldt af anden autoriserede installatør, frifindes indklagede.
Da klager ikke har fået medhold, tilbagebetales klagegebyret ikke.
Herefter bestemmes:
Indklagede frifindes.
Klager skal inden 30 dage fra modtagelsen af denne kendelse til Gliese A/S betale:
Det tilbageholdte beløb
Tilskrivning af renter ifølge renteloven, 30 dage
Fra den seneste fakturadato, der er den 17/10-2018
I alt at betale

4.346,41 kr.
485,05 kr.
4.831,46 kr. inkl. moms

Alle beløb er inkl. moms.
Klagegebyret tilbagebetales ikke.
Ankevejledning:
Denne kendelse kan i medfør af vedtægternes § 23 af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole.
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