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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 23.-25. januar 2005. 
 
Påklaget beløb: 7.135,95 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 20. december 2005. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 23. januar 2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 30. juni 2006. 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klageren fik i 1993 installeret et naturgasfyr af fabrikatet BAXI type Block 
gas Vent. Klageren har indgået en serviceaftale med indklagede, og som 
dækker arbejdsløn og kørsel i forbindelse med tilkald til driftsstop eller 
driftsforstyrrelser samt arbejdstiden ved udskiftning af defekte komponenter 
(bilag 1). 
 
Den 12. december 2002 udsendte Danmarks Gasmateriel Prøvning (nu Sik-
kerhedsstyrelsen) en sikkerhedsadvarsel om denne type gaskedlen, og at det 
var aftalt med BAXI A/S, at der blev iværksat de nødvendige tiltag for af-
hjælpning i begyndelsen af januar. Indklagede modtog denne orientering, 
der samtidig anmodede gasselskaberne om at udlevere de nødvendige in-
formationer om opstillingsadresser. 
 
Den 30. oktober 2003 udsendte BAXI A/S en orientering til kunderne, bl.a. 
klageren med et specialtilbud, hvor BAXI ville levere komponenter og pak-
ning uden beregning. Klageren og hans VVS-installatør skulle udfylde en 
vedlagt formular (bilag 2). Tilbudet var gældende til udløbet af 2003. 
 
Klageren har oplyst, at han løbende i 2004 en korrespondance med BAXI 
A/S, da han ikke mente, at det kunne være korrekt, at han selv skulle betale 
for udskiftning af produkter, som var fejlbehæftet. Klageren har indsendt 
mail-korrespondance fra 11. januar 2004 med svar dagen efter (bilag 3). 
 
Sikkerhedsstyrelsen og BAXI A/S har haft rettet henvendelse til klageren 
henholdsvis den 10. og 11. januar 2005. 
 
 Den 23. januar 2005 tilkaldte klageren det servicefirma, som servicerede 
gaskedlen, da klageren ikke havde varme. Efter samråd med indklagede af-
brød servicemontøren for gasforsyningen, da der blev konstateret udsivning 
af CO-holdige forbrændningsprodukter i rummet, hvor gaskedlen stod. Det 
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fremgik af servicerapporten (bilag 4), at servicefirmaet kunne konstatere, at 
udsivningen skyldtes et defekt gasarmatur og isolering. 
 
Det fremgår af ny servicerapport (bilag 5), at servicefirmaet den 24. og 25. 
januar 2005 udskiftede følgende defekte dele i gaskedlen: Pakning nr. 38 
176, brænder, blæser, gasarmatur og pakning nr. 38 175, og at alle defekte 
og udskiftede reservedele blev efterladt på klagerens adresse. 
 
BAXI A/S sendte en sidste påmindelse om afhjælpning af sikkerhedstekni-
ske problemer den 11. februar 2005. 
 
Indklagede udsendte a conto regning den 21.03.2005, der foruden naturgas-
forbrug indeholdt opkrævning for reservedele på 7.708,75 kr. og arbejdsløn 
på 714 kr. ekskl. moms (bilag 6). 
 
Klageren betalte 2.500 kr. inkl. moms til indklagede, da han anførte, det var 
blevet aftalt.  Han meddelte indklagede, at han afviste at betale yderligere 
for afhjælpningen. 
 
Mellem klageren og indklagede har der været en e-mail korrespondance i 
perioden 3.-23. maj 2005. Indklagede har her anført, at opkrævning for ar-
bejdsløn og kørsel dækkede konstatering af, at brænderen var årsag til fej-
len.  
 
Klageren har i udateret brev indsendt en redegørelse til indklagede om, 
hvorfor han har afvist at betale yderligere (bilag 7). 
 
Herefter har der været yderligere brevkorrespondance mellem klageren og 
indklagede henholdsvis 25. november (bilag 8), 2. december (bilag 9), 16. 
december (bilag 10) og 20. december 2005 (bilag 11).   
 
Klageren indgav herefter klage til ankenævnet. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Fritagelse for betaling af 7.135,95 kr. der er opgjort såle-
des: 
 

 
 
Klagerens begrundelse: Klageren har gjort gældende, at det blev aftalt bå-
de med servicefirmaet og BAXI A/S, at de defekte dele skulle udskiftes, og 
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at BAXI A/S delene efterfølgende ville blive leveret af BAXI til servicefir-
maet, således at klageren alene skulle betale arbejdslønnen med 2.500 kr. 
inkl. moms.  
 
Klageren har også gjort gældende, at det af BAXI’s oplysninger i e-mail af 
12.01.2004 fremgik, at servicepakken indeholdt ”… en anden ventil … 
Samt andre sliddele som ikke vil koste dig noget”. 
 
Klageren har også anført, at servicefirmaet på intet tidspunkt har oplyst kla-
geren om, at den reparation, som blev udført, ikke var indeholdt i service-
pakken.  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har anført, at klageren ikke har rea-
geret på henvendelserne fra Sikkerhedsstyrelsen og BAXI A/S om at få af-
hjulpet sikkerhedsproblemet, inden der skete driftsstop. 
 
Indklagede har gjort gældende, at serviceaftalen mellem klageren og indkla-
ge ikke kan inddrages som en del af en eventuel aftale med BAXI A/S, også 
selv om klageren valgte at benytte samme VVS-installatør, som indklagede 
brugte til serviceaftalen. 
 
Indklagede har oplyst, at servicefirmaet overfor indklagede har oplyst, at 
klageren ikke har anmodet dem om at rekvirere servicepakken fra BAXI, og 
tilkaldet den 23. januar 2005 ikke skyldtes, at der var indgået en aftale om at 
udskifte gasarmaturet - men at kedlen ikke virkede. 
  
Servicefirmaet har overfor indklagede oplyst, at de ikke har modtaget ser-
vicepakken forud for reparationerne den 24. og 25. januar 2005. De oplyste 
også, at de heller ikke er blevet bedt om at rekvirere servicepakken, ligesom 
servicefirmaet har meddelt, at de efter en gennemgang af følgesedler ikke 
har kunnet se, at de efterfølgende skulle have modtaget servicepakken fra 
BAXI. 
 
Indklagede har anført, at det er dokumenteret i brevet af 11. februar 2005, at 
BAXI ingen servicepakke har fremsendt forud for reparationen den 24. og 
25. januar 2005, idet BAXI ifølge brevet ville kontakte klagerens VVS-
installatør for nærmere aftale om arbejdets udførelse, når de havde modtaget 
den udsendte formular i udfyldt stand. 
 
Indklagede har gjort gældende, at det fremgår af punkt 4 i servicebetingel-
serne, at forbrug af reservedele og komponenter ikke er omfattet af service-
aftalen. Det fremgår af punkt 7, at reservedele og komponenter opkræves på 
førstkommende regning, efter reparationen har fundet sted. Reservedelene 
opkrævedes derfor på regningen af 21. marts 2005. 
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Indklagede har bemærket, at klageren den 11. januar 2004 - et år før ned-
bruddet af kedlen - var i dialog med BAXI om levealderen på sliddele på 
kedlen og fik svar herpå. Det har ikke fremgået, at klageren på den bag-
grund indgik en aftale med BAXI om levering af servicepakken, der inde-
holdt de dele, som fremgik tilbudet. 
 
Den manglende udskiftning i tide - tilbudet blev fremsat i 2003 - har angive-
ligt medført, at andre dele i kedlen gik i stykker. Fejlen i gasarmaturet har 
sikkert medført forpufninger i brændkammeret, hvilket igen har medført en 
overbelastning af brænderen. Dette dokumenteredes af, at brænderen var de-
fekt, og at servicefirmaet på deres tilkald den 23. januar 2005 konstaterede, 
at der var udsivning af CO-holdige forbrændingsprodukter i rummet, hvor 
gaskedlen stod. 
 
 
På baggrund af at klageren har anført, at han havde rekvireret servicepak-
ken, påtog indklagede sig at betale for gasarmaturet. Indklagede har ligele-
des påtaget sig at betale for arbejdslønnen, selvom indklagede var af den op-
fattelse, at arbejdslønnen kunne ophæves, fordi tilkaldet skete til defekte 
komponenter, der ikke ønskedes udskiftet af klageren, jf. punkt 4 i service-
betingelserne. 
 
Selvom indklagede ikke er part i det tilbud, som BAXI tilbød købere af den 
pågældende type kedel, har indklagede dog også tilbudt pr. kulance at betale 
for pakning for brænderpladen nr. 38 175 (75 kr.), som var en del af BAXI’s 
servicepakke. 
 
På denne måde er klageren blevet stillet som om, at han har fået hele ser-
vicepakken af indklagede, selvom klageren ikke tog imod tilbuddet fra 
BAXI i rette tid, hvilket vil sige før nedbrud af kedlen.  
 
Indklagede har derfor gjort gældende, at indklagede har strakt sig langt i 
servicen overfor klageren. Indklagede har derimod fastholdt kravet om, at 
klageren skal betale for de dele i servicepakken, som servicefirmaet har op-
lyst, at de aldrig har modtaget fra BAXI. 
 
Indklagede har også fastholdt, at klageren skal betale for de reservedele, 
som ikke var omfattet af servicepakken fra/aftalen med BAXI og som heller 
ikke var omfattet af serviceaftalen med indklagede. Det fremgår af BAXI’s 
tilbud, hvad servicepakken indeholdt - og det var ikke brænder, blæser eller 
pakning nr. 38 176.  
 
Indklagede har opgjort det krav, som klageren efter indklagedes opfattelse 
fortsat er pligtig til at betale til i alt 7.060,95 kr. (7.135,95 - kr. 75,00).  
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Afslutningsvis har indklagede oplyst, at gasarmaturet blev modregnet på en 
senere gasregning, og at samtlige morarenter og rykkergebyrer, der har an-
gået klagesagen, er blevet godskrevet kundens gaskonto. 
 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Indklagede har den 26.05.2006 udsendt årsregning, hvor indklagede fortsat 
opkræver et udestående beløb på 7.135,95 kr. for gaskedelreparationen, men 
meddelt, at det pågældende beløb vil blive tilbagebetalt, hvis klageren får 
medhold i klagen ved ankenævnet. 
 
BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Betingelser for indklagedes serviceordning. 

Bilag 2: Meddelelse fra BAXI af 30.10.2003. 

Bilag 3: E-mail korrespondance mellem klageren og BAXI. 

Bilag 4: Servicerapport af 23.01.2005. 

Bilag 5: Servicerapport af 25.01.2005. 

Bilag 6: Gasregning af 21.03.2005. 

Bilag 7: Klagerens udaterede brev til indklagede. 

Bilag 8: Klagerens brev af 25.11.2005 til indklagede. 

Bilag 9: Indklagedes brev af 02.12.2005. 

Bilag 10: Klagerens brev af 16.12.2005 til indklagede. 

Bilag 11: Indklagedes brev af 20.12.2005. 

Bilag 12: Gasregning af 26.05.2006. 
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NÆVNETS BEMÆRKNINGER 
 
Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at den mellem klageren og ind-
klagede indgåede servicekontrakt ikke omfatter udskiftning af reservedele 
til naturgasfyret. 
 
Nævnet lægger endvidere til grund, at der af Sikkerhedsstyrelsen blev kon-
stateret sikkerhedsmæssige mangler, som producenten/importøren blev på-
lagt at afhjælpe. Det fremgår da også af sagens oplysninger, at producen-
ten/importøren allerede i oktober 2003 kontaktede kunderne og tilbød en 
pakke. 
 
Nævnet bemærker, at eventuelle aftaler, som klageren har indgået direkte 
med producenten/importøren og/eller servicefirmaet om udskiftning af sik-
kerhedsdele til en fast pris på 2.500 kr. inkl. moms, er indklagede uved-
kommende, og indklagede kan kræve betaling for det arbejde, der er udført i 
forbindelse hermes, når servicefirmaet har debiteret dette i henhold til ser-
viceaftalen. Om klageren kun skal betale 2.500 kr. for hele reparationen lig-
ger det uden for ankenævnets kompetence at tage stilling til, når reparatio-
nen ikke er omfattet af serviceaftalen med indklagede. Klageren må eventu-
elt rejse en sag ved herom ved Håndværkets Ankenævn mod produ-
cent/importør og/eller servicefirmaet. 
 
Nævnet lægger også til grund, at indklagede kulancemæssigt har valgt at 
stille klageren, som om han oprindelig havde modtaget tilbudet om sikker-
hedspakken, og krediteret klageren beløb for de komponenter, der indgik 
heri samt arbejdsløn hertil.  
 
På denne baggrund finder nævnet, at klageren i relation til indklagede ikke 
kan kræve yderligere reduktion af det beløb, som indklagede har krævet be-
taling for. 
 
 
 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 
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A F G Ø R E L S E 
 
Ankenævnet kan ikke give klageren, , medhold i det fremsatte 
krav over for indklagede, HNG - Hovedstadens Naturgas I/S. 
 
Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klage-
gebyret ikke returneres til klageren, jf. § 23, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 
 
 
 
ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 10. JULI 2006 
 
 
 
 
 Poul Gorm Nielsen 
 formand 
  / 
   Georg Ferdinandsen 
   specialkonsulent 
 
 




