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S A G K Y N D I G   B E S L U T N I N G

15. april 2015 

afgivet af Civilingeniør Jens Wichmand Jørgensen
Højlandsvangen 54
2700 Brønshøj

Til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Vesterbrogade 2B, 3.
1620 København V

Ref: G-xxxx.
     
Klager: Underentreprenør UE A/S u.k.

xxxxx

repræsenteret af advokat A1

Indklagede: Totalentreprenør TE A/S
xxxxx

repræsenteret af advokat A2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med Voldgiftsnævnets skrivelse af 23.01.2015 er undertegnede udmeldt som sagkyndig i denne sag.
Med skrivelsen fulgte: 
     - Begæring af 22.01.2015 fra advokat A1
     - Bilag:

1. Underentreprisekontrakt af den 2. august 2013.
2. Klagers opgørelse af 20.09.2014 over mellemværende mellem totalentreprenøren 
3. Skrivelse af 07.01.2015 fra adv. A2.
4. Mails af 01.10.2014 fra TE A/S og klagers konsulent kkk. 
5. nyUE s tilbud af 24. september 2014
6. nyUE s opgørelse af 28.11.2014 for færdiggørelsesarbejder.
7. Entreprenørgaranti B00000.

Med Voldgiftsnævnets skrivelse af 31.01.2015 er følgende modtaget:
     - Svarskrift af 30.01.2015 fra advokat A2
     - Bilag:

A. Mangelliste af 13.09.2014.
B. Økonomisk opgørelse af 12. september 2014, 2 sider.
C. Mailkorrespondance 13. - 18. september 2014.
D. Ophævelse af 26. september 2014 fra adv. A2
E. Mailkorrespondance 25. og 28. september 2014.
F. (Tilbud af 27. september 2014 fra xxxxx-Alufacader)

Med mail af 06.02.2015 fra adv.fm. a2 er følgende modtaget: 
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-  Svarskrift af 30.01.2015, adv. A2
-  Bilag A - F. 

Efter at have gennemgået ovenstående materiale, er der ved mail af 11.02.2015 efter aftale med
parterne blevet indkaldt til mundtlig forhandling og besigtigelse.

*

Mundtlig forhandling og besigtigelse fandt sted onsdag den 03.04.2015 kl. 09:30 på x-gade
.

Tilstede ved  forhandlingen var foruden den sagkyndige:

For klager: (ingen mødt)
UE u.k. c/o advokat zzz

advokat: A1
xxxxx

Indkaldt af klager: xxxxx

For indklagede: Byggeleder xxxxx
Projektleder xxxxx
TE A/S

advokat: A2
Adv.fm. a2
xxxxx

Indkaldt af indklagede:
Daglig leder xxxxx, nyUE ApS

Adv. A2 fremlagte følgende:

Bilag G[1]: Notater til opgørelse af færdiggørelsesarbejder for aluminiumsfacder, vinduer og
døre fra nyUE ApS.

Det blev sikret, at parterne havde modtaget det fremlagte materiale. Parterne blev anmodet om, at
evt. nyt materiale bliver fremlagt via advokaten med kopi til parterne og Voldgiftsnævnet.

Den sagkyndige oplyste, at evt. afklaringer af juridiske forhold ville ske med Voldgiftsnævnets
medvirken.

Parterne har nedlagt følgende påstande:

Klager: Totalentreprenørens begæring om udbetaling af kr. 510.000,- på entreprenørens
garanti nr. B00000 skal ikke imødekommes.

Indklagede: På entreprenørens garanti nr. B00000 skal udbetales kr. 510.000,- til totalen-
entreprenøren; subsidiært skal sikkerheden udbetales delvist.

Det blev oplyst, at UE A/S u.k. er momsregistreret, og at TE A/S er momsregistreret. Som følge af
dette nedsatte indklagede sit udbetalingskrav til 462.915,- kr. ekskl. moms iht. svarskriftet side 7.
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Vedrørende mangellisten af 13.09.2014 (bilag A) oplyste adv. A2, at der ville blive fremlagt
yderligere materiale.

Parterne vil undersøge, om der er yderligere bilag på de fremsatte krav på ekstraarbejder og
indklagedes krav om fradrag for mindreydelser.

xxxxx oplyste, at nyUE ApS i perioden fra start 02.10.2014 til afleveringen den 01.11.2014 havde
haft 4 mand på opgaven. Der havde endvidere været et efterfølgende tidsforbrug til færdiggørelser.
Der var for denne type servicearbejder brugt en standard brutto pris på 550 kr. ekskl. moms pr. time.
Normalt ved entreprisearbejder anvendte nyUE ApS en pris på ca. 450,- kr. ekskl. moms pr. time.

Adv. A1 anførte, at det måtte være indklagede, der havde risikoen for en for dyr regning på
færdiggørelsen, medens adv. A2 anførte, at det havde været en nødvendig ydelse.

Der blev generelt henvist til parternes processkrifter, hvorfor det ved den mundtlige forhandling
ikke var nødvendigt med en egentlig procedure. Det blev aftalt, at parterne begyndende med adv.
A1 skulle fremkomme med kommentarer til de kommende yderligere bilag.

Herefter besigtigede man følgende dele:
-  Kantprofiler (ved skifer), der skal monteres inden montage af vindues- og dør-partier.
-  Dækhætter, inddækninger, fuger, vinduesgreb mv på facader mod gade og i gårde.
-  Indvendige afdækninger, hvor der havde været ridser ved gulv.
-  Dørparti mod gade.
-  Punkteret rude ved forbindelsesgang.
-  Kældervindue.
-  Ekstraarbejder: erstatningsluft i sprinklerrum, niveaufri i køkken, glas ved køkkenhjørne.

Besigtigelsen sluttede kl. 11:20. Med mailbrev af 06.04.2015 er referat fra den mundtlige
forhandling og besigtigelsen blevet sendt til parterne.

*

Følgende er modtaget:
     - Mailbrev af 24.04.2015 fra adv. A2
     - Mail af 24.04.2015 fra adv. A1.
     - Mailbrev af 06.05.2015 fra adv. A2.
     - Mail af 14.05.2015 fra adv. A1 med et vedhæftet regneark med bemærkninger og beløb.

Med mail af 17.06.2015 fra adv. A2 er følgende modtaget:
- Duplik af 17.06.2015 [Påstand fra svarskrift fastholdes].
- Bilag G[2]: Korrespondance af 2. og 6. februar 201 2 vedrørende fradragsydelse 2.
- Bilag H: Detaljetegning, uddrag af hovedprojekt.
- Bilag I: Mail af 4. november 2013 vedrørende bestilling af alu-skinner.
- Bilag J: Fakturaer fra Leverandør-1 vedrørende alu-skinner.
- Bilag K: Tegning 007 d vedrørende bundløsning i produktionskøkken.

Mail af 17.06.2015 fra adv. A1 er modtaget.
Mail af 02.07.2015 fra adv. A2 er modtaget.

* * *
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BESLUTNING:
Klagers påstand:
Totalentreprenørens begæring om udbetaling af kr. 510.000,- på entreprenørens garanti nr. B00000
skal ikke imødekommes.

Indklagedes påstand:
På entreprenørens garanti nr. B00000 skal udbetales kr. 510.000,- til totalentreprenøren; subsidiært
skal sikkerheden udbetales delvist.

Til de omtvistede krav bemærkes følgende: (ubenævnte beløb er ekskl. moms)

1. Restentreprisesum:

Der er enighed om, at der efter indklagedes køb af materiale fra boet - men før fradragsydelser iht.
bilag B - er en restentreprisesum på 231.870 kr. ekskl. moms til brug for entreprisens færdiggørelse.

2. Fradragsydelser iht. bilag B:

Nr. 1 (Leverandør-1, 40.000,- kr) og Nr. 3 (UE-2, 100.000,- kr) er levering og montering af alu-
profiler. Det fremgår ikke af det fremlagte materiale, at de pågældende alu-profiler skulle være en
del af klagers entreprise. Teksten i mailen på bilag I kunne antyde dette, men det fremgår ikke af
skitsen, at profilerne hører under “glasfacader  i stueetagen og forbindelsesgangen “ jfr. sagens bilag
1; der er ikke på skitsen vist entreprisegrænser. Alu-profilerne anses nærmere at høre under
montagen af skiferbeklædningen. Imidlertid er bestillinger af alu-profiler (bilag I og J) foretaget i
november 2013 og i foråret 2014, hvilket er lang tid før klagers konkurs. Totalentreprenøren burde i
givet fald have tilbageholdt et tilsvarende beløb i betalingerne. For disse to poster kan der ikke gives
indklagede medhold.

Nr. 2. Det fremgår af bilag G2, at der er udgået et topstyret vindue til 4.000,- kr. og et kældervindue
til 5.000,- kr. Der gives indklagede medhold for disse beløb.

3. Entreprisesum nyUE ApS:

Efter konkursen den 11.09.2014 har parterne den 13.09.2014 holdt et afklaringsmøde, hvor
indklagede på bilag A har noteret diverse restarbejder og mangler; der er ikke mellem parterne
enighed om stadeopgørelsens omfang af mangler og restarbejder. Der er ikke udmeldt syn og skøn.

Klager har i en mail af 18.09.2014 (bilag C) meddelt, at der skal indhentes to tilbud og foreslået, at
der indhentes tilbud på færdiggørelsen af glasfacader fra nyUE ApS og xxxxx-Alufacader.
Indklagede har herefter på grundlag af mangellisten bilag A indhentet et tilbud (24.09.2014) på
431.400,- kr. fra nyUE ApS og et tilbud (27.09.2014) på 448.700,- kr. fra xxxxx-Alufacader; begge
tilbud er uden specifikationer og med forholdsvis ens beskrivelse og forbehold. 

Indklagede har i en mail den 01.10.2014 meddelt, at man bruger tilbuddet fra nyUE ApS , da de var
billigst. Af tilbudssummen er i alt faktureret 350.000,- kr. iht. bilag 6. Da der pr. 01.10.2014 var
kort tid til aflevering, og da der var store dagbøder ved forsinket aflevering, var det nødvendigt for
indklagede at påbegynde færdiggørelsen. Til færdiggørelsesomkostningerne hører endvidere
indklagedes køb af materialer på 106.800,- kr. fra boet. 

jwj
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Klagers konsulent kkk har i mail af 01.10.2014 anført, at prisen for færdiggørelse er alt for høj; på
en slutopgørelse af 20.09.2014 (bilag 2) er angivet en specifikation af en færdiggørelsespris på
108.000,- kr. I denne pris er også indeholdt diverse omkostninger til resterende materialekøb samt
omkostninger til bearbejdning af 450 lbm plastklemliste, gummiliste og dækliste. 

Det er den sagkyndiges opfattelse, at tilbudsprisen fra nyUE ApS er for høj.

På grundlag af besigtigelsen og det fremlagte materiale - herunder særligt bilag A samt det forhold,
at der var kort tid til aflevering, og at nyUE ApS blev foreslået af klager - er det den sagkyndiges
opfattelse, at entreprisesummen for færdiggørelsen inkl. diverse supplerende standardmaterialer
maksimalt bør være 350.000,- kr., for hvilket beløb, der gives indklagede medhold .

4. Ekstraarbejder nyUE ApS:
Der er på bilag 6 fremlagt aftalesedler 1-16, og på bilag G1 er de enkelte aftalesedler kommenteret.
Det bemærkes, at de fleste aftalesedler kun indeholder tekst og et beløb, men ingen specifikation.

4. 1. Udtagning / genindsætning af glas på  hjørne ved køkken 
Glasset blev oprindeligt monteret på et tidspunkt, hvor installationer ikke var færdiggjort. Det er
ikke godtgjort, at indklagede har handlet i strid med en tidsplan for dette; koordinering af arbejderne
påhviler totalentreprenøren.

4.2. Lev. af inddækninger over elementer i facade nord/vest ved køkken.
4.3. Lev. af inddækning mod mur i linje D.
4.10. Lev. af indgangsparti mod gade.
4.11. Lev. og mont. af fodlister/alustrimler som fodpanel samt bagvedliggende fuge.
4.12. Lev. af 10 vinduesgreb, Schüco 247005.
Beløbene for ovennævnte 5 poster kan anerkendes.

4.4. Lev. af 900 lbm. glasbånd og 2500 skruer.
Prisen forekommer meget høj, men anerkendes.

4.5. Udtagning af eks. dørtrin. Indbygning af ny bundløsning. 2 mand i 4 timer.
På UE A/S’s tegning bilag K forekommer en tekst, der må anses at være en generel tekst for døre og
vinduer. Af revisionsnoterne fremgår, at dørens åbningsretning er ændret 2 gange; signaturen på
opstalten viser indadgående døre. Der er for indadgående døre ikke angivet noget profil-nummer for
dørtrin/bundstykke, og der er ikke for bundløsningen vist noget detailprojekt; dette burde efter den
sagkyndiges opfattelse være afklaret af totalentreprenørens tekniske rådgivere, så det er ikke
godtgjort, at der er en mangel ved indklagedes arbejde. 

4.6. Sortering af klem- og dæklister, vandnæser m.m., 2 mand i 8 timer.
4.7. Opskæring på værksted af klem- og dæklister samt montering af gummi i lister, 18 timer. 
4.8. Lev. af 12 længder dæklister med UPS.
4.13. Lev. af 25 længder Dækliste.
Beløbene for ovennævnte 4 poster må anses for indeholdt i entreprisesummen for færdiggørelsen. 

4.9. Lev. af nyt vindue i kælder ved vandrør
Det lægges til grund, at 1 af de 14 kældervinduer til lyskasser (mangellisten pkt 26) skal ændres; der
kan anerkendes et beløb på 5.000,- kr. for et kældervindue.

4.14. Lev. og mont. af glas og ventil til fyrrum Sprinklerrum inkl. interims lukning med ventil.
Det er ikke godtgjort, at der er en mangel ved indklagedes entreprise, idet projektansvaret for

jwj
Fremhæv



Side 6

Eksempel 1 §6 G-89 sagkyndig beslutning.wpd

vinduets overordnede funktion må anses at påhvile totalentreprenørens tekniske rådgivere.

4.15. Lev. og mont. af dørlukker på dør i fodpleje.
Det er ikke godtgjort, at der er en mangel ved indklagedes leverance.

4.16. Skilt over dør mod gade [skal udgå iht. bilag G1].

5. Ekstra intern byggeledelse:
Der kan tilkendes omkostninger til administration, byggestyring, tilsyn mv. i forbindelse med en
udførelse af restarbejder samt mangeludbedring, svarende til ca. 10% af udgifterne til håndværkere. 

De omtalte beløb er anført på bilag 1 til denne beslutning, hvorefter der kan beregnes et samlet 
beløb på 233.091,- kr. ekskl. moms for hvilket indklagede gives medhold.
 

Indklagedes begæring om udbetaling af garantibeløbet kan imødekommes med 233.091,- kr.

Udgifterne ved sagen, herunder den sagkyndiges honorar, skal betales af klager med halvdelen og af
indklagede med halvdelen.

* * *

København d. 15. april 2015

Jens Wichmand Jørgensen
Civilingeniør

Bilag: 1. Kravopgørelse.

jwj
Fremhæv



G-89 Kravopgørelse BILAG 1

Alle ubenævnte beløb er ekskl. moms kr. xMoms kr xMoms
Pos Bilag

KLAGER INDKLAGEDE TE A/S Sagkyndig beslutning
1
2 Entreprisesum 3,400,000 Entreprisesum 3,400,000
3 Tillægsydelser 59,600 Tillægsydelser 59,600
4 I alt 3,459,600 I alt 3,459,600
5 Betalt -3,120,930 Betalt -3,120,930
6 Til rådighed ved konkursdekret 338,670 Til rådighed ved konkursdekret 338,670 338,670
7 Køb af materialer -106,800 Køb af materialer -106,800 -106,800
8 Til færdiggørelse 231,870 Til færdiggørelse efter ophævelse 231,870 1. Rest E-sum til færdiggørelse 231,870
9
10 Fradragsydelser iht. bilag B: Nr. Fradragsydelser iht. bilag B: Fradragsydelser:
11 Levering aluskinner 0 1 Levering af aluskinner 40,000 Indklagede ej medhold 0
12 Vinduer 0 G2 2 Mail 2/2-12, To vinduer udgår, 4.000+5.000 = 9,000 Vinduer er udgået 9,000
13 Montage aluskinner 0 3 Montering af aluskinner, UE-2 100,000 Indklagede ej medhold 0
14 149,000 -149,000 2. Fradragsydelser i alt 9,000 -9,000
15
16 Beløb maksimalt -231,870 Arbejder til færdiggørelse , nyUE ApS 431,400 -431,400 3. Entreprisearbejder 350,000 -350,000
17
18 Beløb bestrides - 6, G1 Mangelliste Aftalesedler fra nyUE: Aftalesedler:
19 1 Udtagning / genindsætning af glas på  hjørne ved køkken 1,650 Indklagede ej medhold 0
20 21 2 Lev. af inddækninger over elementer i facade nord/vest ved køkken5,225 Anerkendes 5,225
21 27 3 Lev. af inddækning mod mur i linje D 1,110 Anerkendes 1,110
22 5..30 4 Lev. af 900 Ibm. glasbånd og 2500 skruer 20,580 Anerkendes 20,580
23 5 Udtagning af eks. dørtrin. Indbygning af ny bundløsning. 2 mand i 4 timer 4,850 Indklagede ej medhold 0
24 6 Sortering af klem- og dæklister, vandnæser m.m., 2 mand i 8 timer8,800 Indeholdt i færdiggørelsessum 0
25 7 Opskæring på værksted af klem- og dæklister samt montering af gummi i lister, 18 timer 9,900 Indeholdt i færdiggørelsessum 0
26 8 Lev. af 12 længder dæklister med UPS 7,260 Indeholdt i færdiggørelsessum 0
27 26 9 Lev. af nyt vindue i kælder ved vandrør 10,190 Ændring af kældervindue 5,000
28 25 10 Lev. af indgangsparti mod gade 7,500 Anerkendes 7,500
29 11 Lev. og mont. af fodlister/alustrimler som fodpanel samt bagvedliggende fuge 21,720 Anerkendes 21,720
30 2,13,20 12 Lev. af 10 vinduesgreb, 247005 3,375 Anerkendes 3,375
31 2,13,20 13 Lev. af 25 længder Dækliste 4,575 Indeholdt i færdiggørelsessum 0
32 14 Lev. og mont. af glas og ventil til sprinklerrum 4,300 Indklagede ej medhold 0
33 15 Lev. og mont. af dørlukker på dør i fodpleje 1,750 Indklagede ej medhold 0
34 ej relevant 16 Skilt over dør mod gade [skal udgå iht bl.G1] 2,200 Skal udgå 0
35 114,985 -114,985 4: Aftalesedler i alt 64,510 -64,510
36 Ekstra byggeledelse 0 3 Ekstra byggeledelse tim kr/tim
37 Projektleder xxxx 37 1,000 37,000
38 Byggeleder xxxx 74 700 51,800
39 88,800 -88,800 5. Bygge styring 10% af 3+4: 414,510 -41,451
40 Sum ekskl. moms 0 Samlet krav iht. Indklagede, ekskl. moms -552,315 Sum ekskl. moms -233,091
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