BYGGERIETS ANKENÆVN
Nørre Voldgade 106 • 1358 København K • Tlf. 72 16 02 00
Cvr. nr. 26911125
www.byggerietsankenaevn.dk • info@byggerietsankenaevn.dk

KENDELSE II af 1. august 2019
i sagen

2018-11-0693

Forbrugeren
XXXXXX, XXXXXX, 7100 Vejle
mod
Virksomheden
GulvLine ved Ivan Gydesen, XXXXXX, XXXXXX, cvr. nr.: 12055277

BYGGERIETS ANKENÆVN
Nørre Voldgade 106 • 1358 København K • Tlf. 72 16 02 00
Cvr. nr. 26911125
www.byggerietsankenaevn.dk • info@byggerietsankenaevn.dk

Ankenævnssag journalnummer 2018-11-0693
Formanden, Michael Dorn, har fået forelagt ovennævnte sag, jf. vedtægterne § 29.
XXXXXX klager over kvaliteten af arbejde, der er aftalt med GulvLine ved Ivan Gydesen (CVR-nr.
12055277). Arbejdet er udført på forbrugerens adresse XXXXXX, 7100 Vejle.
Til sagens oplysning foreligger:










Klageskema af 30. november 2018 med bilag
Den indklagede virksomheds brev af 10. januar 2019
Forbrugerens mail af 4. februar 2019
Accept af sagens fortsættelse af 19. februar 2019
Skønserklæring af 29. april 2019
Kendelse af 18. juni 2019
Den indklagede virksomheds repræsentants mail af 18. juli 2019
Den indklagede virksomheds repræsentants mail af 22. juli 2019 med underskrevet
forkyndelsesblanket
Skønsmandens brev modtaget d. 30. juli 2019

Ankenævnets bemærkninger
Byggeriets Ankenævn traf afgørelse i sagen ved kendelse af 18. juni 2019. Virksomheden har
efterfølgende søgt sagens behandling genoptaget. Virksomheden mener, at grundlaget for
nævnets afgørelse er forkert, fordi virksomheden mener, at der er benyttet en anden spartelmasse
end den, der er nævnt i skønserklæringen.
Formanden kan efter vedtægter for Byggeriets Ankenævn § 29 beslutte, at en sag, hvor nævnet
har truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, navnlig hvis der foreligger
nye oplysninger, som – hvis de havde foreligget under ankenævnsbehandlingen – må antages at
ville have medført et andet udfald af sagen.
Formanden finder ikke, at der i de yderligere breve og det yderligere materiale, som ankenævnet
har modtaget siden nævnets kendelse af 18. juni 2019, foreligger sådanne oplysninger, at særlige
grunde taler for at genoptage sagen. Formanden fastholder derfor kendelsen.
I overensstemmelse hermed træffer formanden følgende

AFGØRELSE:
Denne sag genoptages ikke.
Den indklagede virksomhed skal inden 60 dage fra denne kendelse udføre de i
skønserklæringen nævnte arbejder.
Bliver disse ikke udført, skal den indklagede virksomhed inden samme dato til
XXXXXX betale 41.300,00 kr. fratrukket det tilbageholdte beløb på 13.331,00 kr., i alt
27.969,00 kr. inkl. moms.
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Ankenævnssag journalnummer 2018-11-0693
Det pålægges forbrugeren straks at betale det skyldige beløb, når udbedring har
fundet sted.

1. august 2019

Formand Michael Dorn
Underskriftens rigtighed bekræftes

