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4. FEBRUAR 2020

DOM I MGO-SAG FØLGER VOLDGIFTSPRAKSIS

Retten i Randers har i en dugfrisk dom i en MgOsag fundet, at det udførende tømrerfirma ikke
havde frit materialevalg og derfor ikke hæftede for
mangler ved MgO-plader anvendt som vindspærre
i en tilbygning til en ejendom.
Der var tale om en privat bygherre, som i 2011
selv udarbejdede et tegningsmateriale (uden angivelse af materialer) for en tilbygning til sin ejendom. Bygherren var uddannet tømrer og bygningskonstruktør og arbejdede som bygningsskade
-sagsbehandler i et forsikringsselskab.
Indledningsvist drøftede bygherren og tømrerfirmaet projektet og materialer, og i forbindelse hermed afgav tømrerfirmaet 4 tilbud. I de første 2
tilbud havde tømrerfirmaet anført andre vindspærreløsninger end MgO-plader. Bygherren ønskede
imidlertid, at der blev anvendt en fast vindspærreplade og foreslog en Amroc plade. Tømrerfirmaet
indhentede uopfordret en pris på MgO-plader.
Bygherren accepterede anvendelse af MgO-plader,
hvilket blev indføjet i tømrerfirmaets tilbud.

bestemte materialer til byggeprojektet, og at tømrerfirmaet i sit første tilbud havde foreslået en
vindspærreløsning, som ikke var MgO-plader,
hvorefter tilbuddet flere gange blev ændret for at
imødekomme bygherrens overordnede ønske om
at minimere byggeudgifterne.
Retten lagde endvidere til grund, at tømrerfirmaet
ikke anbefalede MgO-pladerne ud fra egne erfaringer, men loyalt videregav de oplysninger om de
pågældende MgO-plader, han havde modtaget fra
byggemarkedet, samt at der ikke på daværende
tidspunkt i 2012 forelå oplysninger i byggebranchen om, at MgO-plader var uegnede som vindspærre eller i øvrigt behæftet med mangler.
Under disse omstændigheder fandt retten, at det
forhold, at tømrerfirmaet af egen drift foreslog en
anden type vindspærre end den, som bygherren
havde nævnt som en mulighed, ikke i sig selv kunne pådrage tømrerfirmaet et ansvar for MgOpladernes egenskaber.

målet og burde udskiftes.

Herefter fastslog retten, at det var bygherren, der
traf den endelige beslutning om, hvilken type vindspærreplade tilbuddet skulle indeholde, og bygher-

Ud fra en samlet vurdering af bevisførelsen, herunder forklaringerne fra henholdsvis bygherren og

ren blev dermed anset for at have foreskrevet
brug af MgO-plader med den virkning, at tømrerfirmaet ikke havde frit materialevalg og ikke var

tømrerfirmaet, lagde retten til grund, at bygherren
ikke fra starten havde foreskrevet anvendelse af

erstatningsansvarlig for de konstaterede mangler
ved MgO-pladerne.

Ved isoleret bevisoptagelse/syn og skøn blev det
konstateret, at MgO-pladerne var uegnede til for-
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Kommentar:
I overensstemmelse med den efterhånden righoldige praksis fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i MgO-sagskomplekset er det i sager, der vedrører tiden forud for skæringstidspunktet i december 20131 som udgangspunkt en forudsætning for at pålægge en entreprenør erstatningsansvar i relation til anvendelse af MgO-plader, at
entreprenøren findes at have frit materialevalg, (og
uden at bygherre har anvist MgO-plader som en
mulighed).

JAN PRESFELDT
ADVOKAT (H), PARTNER
JP@NNLAW.DK

Dommen er et godt eksempel på, at der i disse sager foretages en konkret bevismæssig vurdering af
de faktiske omstændigheder i forbindelse med materialevalget.
Udslagsgivende i denne sag var formentlig, dels
bygherrens byggetekniske baggrund og dybe involvering i projektet ved udarbejdelse af projekteringsog tegningsmateriale, dels at tømrerfirmaet indledningsvist havde foreslået et andet byggemateriale
end MgO-plader, sammenholdt med at selve materialevalget var uden betydning for tømrerfirmaet, idet
tømrerfirmaet blot rettede sit tilbud til i overensstemmelse hermed.
Retten har efter min opfattelse foretaget en korrekt
bevismæssig bedømmelse. Dommen viser, hvor vigtigt det er at få afklaret og så vidt muligt dokumenteret sagsforløbet i detaljer i forbindelse med udbuddet, aftalegrundlaget og beslutningen om at anvende MgO-plader.
Leverandøren var repræsenteret af advokat Jan
Presfeldt, hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.
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Tidspunktet for udgivelsen af Byg-ERFA Vindspærrer i

facader og Træ 68 (begge december 2013), der i
henhold til praksis for Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed anses som skæringstidspunktet for,
om MgO-plader anvendt som vindspærre anses for at
være i overensstemmelse med byggetidens viden.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE
JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM
FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET.
NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE
ADVOKATETISKE REGLER.
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Denne afgørelse er truffet af dommer
Sagens baggrund og parternes påstande
og T
Sagen mellem BH
(hovedsagen) er anlagt den 8. juni2016. Sagen vedrører krav om erstatning for
bygningsskader som følge af montering af MgO-plader.
Sagen

mellem

og

T

ogL

gen) er anlagt den 12. juli201.6 og vedrører
ning for detbeløb, som T
BH
i hovedsagen.
dørnt til at betale til
Sagsøgeren i

hovedsagen, BH

,

T

BM
, (adcitationssas krav om erstatmåtte blive

har fremsat føIgende påstand:

T

BH
betale
skal til
800.000,00 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, der forrentes med
procesrente fra sagens anlæg den 8. iuni2016.
Sagsøgte i hovedsagen,

T

, har fremsat

påstand om frifindelse.

Adcitanteniadcitationssagen,

T

,hat

fremsat påstand om, at de adciterede, BM
og L
t in solidum tilpligtes at friholde adcitanten for ethvert beløb, som adcitanten måtte blive pålagt at betale til BH
inklusive renter og omkostninger.

Adciterede 1,, BM
, har fremsat påstand
om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beIøb fastsat efter rettens skøn.
Adciterede 2, L
, har fremsat påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod friholdelse for et mindre beIøb.
Adciterede 1, BM
de2, L
BM
omkostninger, som
lagt at betale adcitanten.
L

for adcitere, påstået adciterede 2 tilpligtet at friholde
for ethvert beløb, herunder renter og
måtte blive på, har over

BM

, har over

for

BM

nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod friholdelse for et mindre beløb.

J

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

$

218 a.

Oplysningerne i sagen
BH
Det fremgår af sagen, at
, der er uddannet bygningskonstruktør, i 2012ønskede at få udført en tilbygning af træ til sin ejendom på X vei
NR., BY . Han udarbejdede bygningstegninger og kontaktede
med anmodning om at få et tilbud på tømreT
afgav et tilbud på tilbygrentreprisen på tilbygningen. T
og
og
T
ningery som blev drøftet mellem BH
herefter tilrettet efter aftale. Tilbuddet blev ændret tre gange, inden BH
accepterede et af tilbuddene.
I tilbud dateret

BH

juni

2012

fra

til

T
A, er blandt andet anført:
fremlagt
som
bilag
,

1,.

"Tilbud Vedr.: Tømrerentreprise på

tilbygning X ygi

NR., BY

I det jeg takker for henvendelsen fremsender jeg hermed mit tilbud på
tømrerarbejdet i forbindelse med opførsel af tilbygning på X vej
Pris er afgivet iht. udleveret tegningsmateriel.

Specifikation: Opbygning af vægkonstruktion med 45 x 245 mm.
Spærplanker.
Beklædt på yderside med difusionsaåben vindspærre og
trykimprægneret afstandslister.

Montering af alu- inddækninger ved vinduer, døre ogtagkrone.

Pris.:

419.656,00r<J.

Vinduer og Døre:

Pris

128.456,00Kr

NR.,

4

Samlet Pris.: 548.112,00 Kr. Inkl. Moms.

I tilbud dateret

1.

BH

,

juni

2012

fra

til

T

fremlagt som bilag B, er blandt andet anført:

"Tilbud Vedr.: Tømrerentreprise på tilbygning

X ygi

-Nr., BY

I det jeg takker for henvendelsen fremsender jeg hermed mit tilbud på
tømrerarbejdet i forbindelse med opførsel af tilbygning på X vei
NR., BY
Pris er afgivet iht. udleveret tegningsmateriel.
Specifikation: Opbygning af vægkonstruktion med 45 x 245 mm.
Spærplanker.
Beklædt på yderside med difusionsaåben vindspærre og
trykimprægneret af standslister.

Montering af alu- inddækninger ved vinduer, døre ogtag'
krone
Pris

Ændringer.: Vægkonstruktion

419.656.00Kr.
beklædes med vindgips i stedet for vind-

spærre af folie.

Tillægspris.:

17.274,00Kr.

Vinduer og Døre:

134.100 flfl T{r

I)ric.

Pris

Alle Priser er Inkl. Moms.

5

I tilbud dateret

BH

1.

juni

2012

fra

til

T

, fremlagt som bilag C, er blandt andet anføtt:

"Tilbud Vedr.: Tømrerentreprise på tilbygning

X ygi . NR', BY

I det jeg takker for henvendelsen fremsender jeg hermed mit tilbud på
Xvej , NR.,BY
tømrerarbejdet i forbindelse med opførsel af tilbygning på
Pris er afgivet iht. udleveret tegningsmateriel.

tion: Opbygning af vægkonstruktion med 45 x 245 mm.
Spærplanker.
Beklædt på yderside med Megapan vindspærre og trykimprægneret afstandslister.

Pris.

419.656,00Kr.

Tillægspriser.:

Vægkonstruktion beklædes med megapan plader
fra L i stedet for vindspærre af folie.

17.274,00

r<

-1,8.834,00

Kr.

L34.600,00

Kr

1.59

Kr

Fradrassoriser.:
+
Fradrag for inddækninger ved vinduer og døre
samt tagkrone.

Vinduer ogDøre;

Samlet pris.:

Tillægspriser vinduer og døre.:

Vinduer og døre I alt.:
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Samlet pris. I alt:

I tilbud dateret

BH

1.

juni

595.379.00Kr.

2012

fua

til

T

, fremlagt som bilag D, er blandt andet anført:

"Tilbud Vedr.: Tømrerentreprise på tilbligning X

yq

NR., BY

I det jeg takker for henvendelsen fremsender jeg hermed mit tilbud på
tømrerarbejdet i forbindelse med opførsel af tilbygning på X vei
NR., BY
Pris er afgivet iht. udleveret tegningsmateriel.
Specifikation: Opbygning af vægkonstruktion med 45 x 245 mm.
Spærplanker.
Beklædt på yderside med Megapan vindspærre og trykimprægneret afstandslister.

Pris

385.156,00 Kr.

TillæssDriser.:
+

Vægkonstruktion beklædes med megapan plader
fua L i stedet for vindspærre af folie.

17.274,00Kr

Fradragspriser.:
Fradrag for inddækninger ved vinduer og døre
samt tagkrone.

-18.834,00 Kr.

Vinduer og Døre.:

Kr

Samlet pris.

136.000,00

Samlet nris I alt:

524.615.00Kr.
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Efter
T

BH

havde accepteret det seneste tilbud, udførte
tømrerarbejdet i perioden fra sommeren2}l2 til februar 2013. En
del af arbejdet med opførelsen af tilbygningen blev udføtt som selvbygfrredbyg. Tilbygningen blev som aftalt beklædt med Megapan Windbreaker beklædningsplader, som er MgO-plader. Pladerne blev leveret af BM
, også kaldet BM .Ifølge fakturaer af 8. november
til
2012 og 14. november 2012 fra BM
blev der leveret 30 og 18 MegaPan
T
Windbreaker beklædningsplader til priser på henholdsvis3.364,92 kr. og
2.01,8,95 kr. med tillæg af moms.
Førbyggeriet var færdigt, opstod der problemer med opkogning af Mgo-plaBH
tilkaldte BM
derne på steder, hvor der var monteret zink.
, som tilkaldte sin leverandør, L
L
, o8, der senete ændrede navn til
L
. Parterne besigtigede pladerne og konkluderede, at
så kaldet
MgO-plader og zink var en dårlig kombination, og at problemerne kunne løses
ved at udskifte zinkinddækningen med aluminium. Manglerne blev afhjulpet,
leverede nye materialer uden
idet BM
T
udførte tømrerarbejdet uden krav om betaberegning, og
. Tilbygningen blev afleveret i februar eller marts måling fra BH
ned 2013.

blev BH

gennem sit arbejde opmærksom på,
at anvendelse af MgO-plader gav anledning til problemer, idet de opsuger fugt.
T
Han gennemgik sin tilbygning og reklamerede over for
'
BM
som inddrog
, der herefter kontakte. Parterne besigtigede ejendommen/ og
de
L

I april eller maj

2015

L

udarbejdedeenreklamationsrapport.
BH ønskede at få MgO-pladerne skiftet og facaden udbedret og indhentede
et tilbud herpå fra BMA
, som hans bror er medejer af. Tilbuddet af 7. september 20L5 vedrørende facadearbejde var på830.317 kr. inkl.
moms.
Ved mail af 21. november 20L5 afuiste T
at være erstatningsansvarlig for de skader, der var kommet i forbindelse
med brugen af MgO-pladerne, idet firmaet havde fulgt leverandørens anvisninger, og skaden blev anset for at være en udviklingsskade. Også . , .lM
Bulrriste
i en
o g selskabets f orsikringssets?H6iingsselskab
at være erstatningsansvarlimail af 27. noventber 20L5 til T
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T s forfor skaderne. Ved brev af 25. august 2016 meddelte
sikringsselskab, rons:KRINGSSELSKAB A , at skaden efter sin karakter ikke var omfattet af forsikringen.

ge

Der har under sagen været foretaget syn og skøn ved skønsmand
SKØNSMAND, SKØNSMANDS FIRMA,
, der har afgivet
skønserklæring af 16. oktober 20L8 og supplerende skønserklæring af 11. oktober 2019. Skønsmanden har blandt andet konstateret svigt ved MgO-pladerne
som følge af, at de optager fugt og afgiver saltholdigt vand, og har konstateret
skader på omkringliggende bygningsdele i form af saltudfældninger, korrosion
på metaldele og begyndende skimmelsvampedannelse.

BH

har under hovedforhandlingen fremlagt et støttebilag til brug
for sin forklaring. Bilaget indeholder en beregning af udgifterne til udbedring
ud fra hans egen opmåling af facadebeklædningsarealet, idet arealet efter hans
opfattelse er større, end skønsmanden har opmålt det til. I støttebilaget har han
opgjort de samlede udgifter tIL824.999 kr.

Forklaringer
Der er afgivet partsforklaringer
og L (DIREKTØR)

af

BH

T

E}\,I (DIREKTØR)

BH

har forklaret, at han blev uddannet som tømtersvendi1996
og som bygningskonstruktør i201.0. Efter han havde arbejdet Yz åt sombygningskonstruktør,blev han ansat i et forsikringsselskab, hvor han laver risikovurderinger af ejendomme og opgØrelse af bygningsskader. I2012 ønskede han
X vej NR', BY
. Han laat få lavet en tilbygning til sin ejendom på
vede en indretningsplan/planskitse og tegninger af facader. Han lavede ikke
. Han modtog
selv en materialefortegnelse. Den blev lavet af T
. Tilbuddene var alle daomkring 4 tilbud på arbejdet fra T
tereret den 1. juni2012, men blev sendt til ham på forskellige tidspunkter. Han
T havde siddet ved havebordet og talt om, hvordan tilbygog
ningen skulle laves. T fik skitserne og gik hjem og lavede det første tilbud
og listede op, hvilke materialer der skulle anvendes. I tilbuddet var der anvendt
en banevarer som vindspærre. Han bad T om at bruge en fast vindspærre,
og T foreslog en vindgips. Det ønskede han imidlertid ikke, og han foreslog
derfor en Amroc-vindspærreplade, som han havde kendskab til. T kom tilbage og foreslog i stedet en Megapan-plade, som er en MgO-plade. På det tidspunkt vidste han intet om MgO-plader. Der blev anvendt Megapan-plader ved
tilbygningen. Han er ikke bekendt med, om der er opstået problemer med Amroc-pladerne.
Inden byggeriet blev afsluttet, kom der en opkogning af zink på tilbygningen.
Han kan ikke huske, hvem der opdagede det. Det kom, inden de lukkede den
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sidste facade mod syd. Zinken blev skiftet ud med aluminium, da de nåede
frem til, at MgO-plader og zink ikke kan anvendes sammen. BM og L
stillede op, og der blev lavet en reklamationsskrivelse i2013.
L
Det var
, som fortalte, atzink og MgO-plader ikke kan anT
videresendte en mail om det, og hvad man
vendes sammen.
ville gøre for at afhjælpe problemerne. I februar eller marts 20L3 afleverede

T

byggeriet.

I201.5hørtehan via sit arbejde, at de ved indtegning skulle være særligt opmærksomme på konstruktioner med lette facader med MgO-plader, da man
havde fundet ud af, at der opstod følgeskader. Man skulle derfor tage forbehold
for konstruktionerne i forbindelse med forsikring af ejendomme med MgO-plader. Han bemærkede herefter, at der var problemer på hans tilbygning. Det var
, som herefomkring marts/aprillmaj2015. Han kontaktede T
og importøren af plater kontaktede BM
derne. Han modtog et reklamationsskema, ekstrakten side220, af \S.juni 2015.
Det var en rapport, som blev udarbejdet efter en besigtigelse den 4. iuni201,5.
Han kan ikke huske, hvornår han modtog skemaet. T og han forsøgte, om
de kunne gøre noget ved problemet, og T kontaktede sit bagland, men de
T
havde ansvar
kunne ikke blive enige. De talte om, hvorvidt
havde
været profor skaden. T afuiste at være ansvarlig, fordi der tidligere
blemer med opkogning. Han rettede også henvendelse til sit daværende forsikringsselskab, som afuiste skaden. Han kontaktede derfor T for at hØre, om
han havde forsikringsdækning. T var meget hjælpsom, men han tog ikke ansvaret for skaden. Det var først i foråret 2015, at det gik op for ham, at der var
noget galt med hans hus.
Han har udarbejdet det fremlagte støttebilag med opmåling af facadearealet,
idet det er hans opfattelse, at skønsmandens opmåling er forkert og angiver et
for lille areal. Han støtter sin opgørelse på sagens blIag, herunder reklamationsskemaet, ekstrakten side 220. Ud fra facadeskitserne er det hans opfattelse, at
facaden mod nord eksklusive vinduer er på ca. T59 rfi. Han har udarbejdet et
regneark vedrørende facaden med anvendelse af skønsmandens tal. Han mener
ikke, at skønsmandens angivelse af arealet i Erklæringsbilag D, ekstrakten side
429, somer opgjort til 100 rrr2, er korrekt. Han har selv målt facaderne op og fratrukket areal til vinduer. Det er hans opfattelse, at skønsmanden har glemt 50
m2, hvilket får betydning for udgifterne. På den sidste side i støttebilaget har
han derfor medregnet udgifter til yderligere 50 m2 facadebeklædning og yderligere udgifter til inddækningsprofiler. Andre udgifter har han forhøjetmed1.l3,
da facadens areal rettelig er 1.13 større, end skønsmanden har beregnet. Han har
herefter opgjort de samlede udbedringsudgifter til 660.000 kr. med tillæg af
moms. Skønsmandens tal med hans forhøjelse ligger tæt op ad det tilbud, han
har fået fra
, ekstrakten side 266 og 267 ' På den bagBMA
grund har han fastsat sin påstand til800.000 kr.
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Hans uddannelse som bygningskonstruktør betyder, at han har en dybere indT
sigt i konstruktionsopbygninger end en tømrer. Inden han gik til
, havde han en ide om, hvordan tilbygningen skulle være. Han drøftede
herefter med T , hvordan den skulle laves på den billigste og til prisen bedvar med frastaft, inden fundamentet blev lavet.
ste måde. T
Han havde også indhentet tilbud fra andre håndværkere til opførelsen af tilbygningen. Han styrede byggeriet, og håndværkerne klarede deres egen fagentreT
prise. De 4 tilbud, han modtogfra
, blev lavet på forskellige
, der foreslog at
tidspunkter henover ca. L måned. Det var
T
anvende Megapan-pladerne. T kom med et stykke papir med en pris fra sin
leverandør på levering af Amroc-plader. Leverandøren havde foreslået en billigere plade, Megapan-pladerg som var lige så godt. Han kan ikke huske, om han
så produktbladet for Megapan-plader, ekstrakten side 148-L80, men han så nogle papirer vedrørende Megapan-pladerne. Han foretog ikke selv undersøgelse
af pladerne, da han stolede på oplysningerne. Han fik at vide, at Megapan-pladerne var mindst lige så gode, og prisen spillede også ind. Han menet, at det3.
tilbud var bilag C, ekstrakten side '141-142, idet bilag D, ekstrakten side L44,var
et billigere tilbud. Han accepterede et af tilbuddene. Han kan ikke huske hvilket. Det var sandslmligvis det dyreste, da der var nogle tillæg for ekstra ydelser.
Han endte med at betale i henhold til tilbuddet og for de tillægsydelser, han
havde modtaget, og med fradrag for arbejder, som han selv havde udført ved
etageadskillelse og lofter. Han fik udført arbejde for ca. 500.000 kr. Han s)mes/
T
er stort, men der er meat hans krav på 800.000 kr. over for
get, der skal ordnes ved tilbygningen. Han reklamerede over skaderne over for
T . Han kan ikke huske, hvad han svarede på
Ts henvendelse pr. mail af 27. november 2015, ekstrakten side 304-305. Han
var nok ikke enig med T . Han talte med T om, hvorvidt leverandøten
var ansvarlig for skaderne. De første skader var ikke Ts fejl. I reklama-tionsrapporten, ekstrakten side220, er det angivet, at der er tale om ca. 1"50 m2 facade. I tilbuddet fra BMA
, ekstrakten side 267, et facaden angivet som '!,12m2. Han ved ikke, hvor dette tal kommer fra.

vidt han husker, fik han en kammerat til at lave inddækningerne med zink,
så der skete fradrag i tilbuddet. Arbejdet blev lavet som en vennetjeneste. Da
han opdagede problemer med zinken, gik han ikke til sin kammerat, da det ikSå

ke var zinkinddækningen, der var problemer med. Det er kombinationen med
T
MgO-pladerne, som gav et problem. Han reklamerede til
over problemet i 2013. En del af projektet var lavet som selvbyg eller medbyg,
idet han har hjulpet murerne med at opføre støttemure omkring terressery etageadskillelse, gulve og skillevægge med videre. Han havde fået anbefalet Amroc-pladerne af en kollega. Han undersøgte ikke pladerne Han foretog heller ik-

Ts
ke nærmere undersøgelser af MgO-pladerne, da han tog
oplysninger om dem for gode varer. Han holder i kraft af sin stilling øje med

1.L

advarsler inden for byggeriet. Han plejer at få advarsler løbende, men har ikke
lagt mærke til, om de kommer særligt hurtigt frem til ham, efter de er modtaget
af hans arbejdsgiver.
Han havde ikke ingeniørmæssig bistand til konstruktionerne. Han har ikke lavet ingeniørberegninger på tilbygningen og forventede heller ikke, at tømreren
gjorde det. Han ved nok mere om konstruktioner, end en tømrer gør, men han
ved ikke mere om materialevalg. De drøftede ikke produktet MgO-plader, og
om det var gennemprøvet eller certificeret. Han fik oplyst, at det var en vindspærreplade ligesom Amroc-pladen. I januar 2013 blev zinkinddækningerne
udskiftet på grund af fugt. Efter inddækningen var udskiftet, tjekkede han først
byggeriet igen for eventuelle skader i2015. Han har ikke bemærket nye fugtproblemer ved tilbygningen. Efter han konstaterede problemer i2015, har han
holdt øje med facadepladerne for at minimere skademe. Det var omkring marts
20L5, han hørte om problemer med MgO-plader via sit arbejde'

somtømre,,o.r,rf {i,f"ffi:x::f

jdet
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BH gennem sin virksomhed, idet han har udbedret forsikringsskader for
var ansat. De har haft et løbende samare , hvor BH
bejde. BH ville lave en tilbygning til sin ejendom. Da BH kontaktede
ham, var han i projekteringsfasen. De mødtes på terrassen på BH s ejendom
og talte om, hvad han ville have en pris på. De talte blandt andet om vægisolering. Tilbygningen var en træbygning med gængse materialer' BH havde
ingen særlige krav til byggematerialer og havde ikke lavet en produktbeskrivelse af, hvad han ønskede. På baggrund af deres samtale kom han med et tilbud,
som blev revideret. Der blev lavet i alt 4 tilbud. Det første var fra den 1-. juni
2012, ogde andre blev lavet senere. Han fik ved en fejl ikke tilrettet datoen på
de senere titbud. I de første 2tllbud, ekstrakten side 137 og139, var der ikke sat
navrr på vindspærren. De havde ikke talt om, hvilken type vindspærre der skulle anvendes, men i tilbuddet var der forudsat en folievindspærre.
BH ønskede imidlertid en fast form for vindspærre, det vil sige en plade i
stedet for en folie. De drøftede, hvilken det skulle være. BH nærmte Amrocpladen som en mulighed. Han indhentede et tilbud på Amroc-pladen, men den
var i den dyre ende. BH ønskede en fornuftig pris, så da tømmerhandlen
foreslog en Megapan-plade, viste han den til BH . Han kendte ikke selv til
Megapan-pladen, da det var en ny vare i BM 's sortiment. BM oplyste,
at pladerne havde samme kvaliteter og egenskaber som andre vindspærrer i
henhold til produktionsbeskrivelsen, som han fik forelagt. Da Megapan-pladen
var et billigere og måske endda et bedre produkt, faldt valget på den. Han kan
men det
ikke huske, om han fik udleveret materiale om pladerne fra g14
mener han. Tilbuddet fra BM af 23. august 2012 fremgår af ekstrakten side
145. De første tilbud, bilag A og B, ekstrakten side 1,37 og1.39, blev lavet før tiLbuddet på Megapan-plader fra BM , og de senere tilbud, bilag C og D, er
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udarbejdet efter den 23. august 2012,hvor han modtog tilbuddet fra BM
Inddækningerne blev taget ud af tilbuddet i bilag C, hvorefter han lavede tilbuddet i bilag D. Han tllbød at levere aluminiumsinddækninger, som passede
til vindspærren, men BH ønskede zinkinddækning og fik det herefter selv
lavet af nogle kammerater. Entreprisesummen blev sat ned, da inddækningen
blev taget ud af tilbuddet. Han modtog tilbud på Megapan-plader, og de var
BH, idet valget var
billigere og måske bedre, så han forelagde tilbuddet for
hans. De havde tidligere drøftet Amroc-pladerne, hvorefter han kontaktede
BM for et billigere alternativ. Det var BH , som bestemte, hvilke plader der
skulle anvendes, da det var hans byggeri. Han havde ikke arbejdet med Megapan-plader før.
Da skaderne blev konstateret, sendte han en mail til BH
han afuiste at være erstatningsansvarlig, ekstrakten side 304-305.
at ansvaret 1å hos g14 , der havde anbefalet pladerne til dem.

hvori
611 mente,
,

For så vidt angår zinkpladerne var hans selv på byggepladsen, da det blev bemærket, at zinken blev hvid ved korrosion. Han tænkte, at der var noqet galt,
og talte med BH om det. Han tog fat i en medarbejder ved BM , der
havde anbefalet pladerne. Leverandøren, L
, sendte først en
dame ud for at se på det. De fik ikke et professionelt svar på, hvad der var galt.
L
sendte en mail om
Senere var en anden ud at se på det, og
problemerne, ekstrakten side 1.67.Manhavde målt på pladerne og mente, at der
var tale om en dårlig materialesammensætning. Det blev ikke sagt, at der var
noget galt med MgO-pladerne - de fejlede bestemt ikke noget. Han havde ikke
selv nogen opfattelse af, at der var noget galt, og han stolede på det, han fik at
om udbedring af skaderne. Han fik besked fra
vide. Han talte med BM
om, at de kunne udskifte alle zinkinddækningerog L
BM
--ne med aluminium, og så var problemet løst. Efter udskiftningen af inddækninBM
gen sendte han sin faktura til BM
, som havde leveret aluminiumsinddækningen, og BM
betalte for arbejdet. I2015 reklamerede BH til ham over Megapan-pladerne,
og han gik videre med reklamationerne.
Han har nok udført noget ekstra arbejde med udskiftning af inddækningerne,
som han ikke fik betaling for. Det togL-2 måneder om at få besluttet, at zinkinddækningerne skulle ændres til aluminium. Alle facadepladerne skulle tages
ned, zinken skulle demonteres, og aluminium sættes op, hvorefter pladerne
skulle sættes på. Han gav den 18. marts 2013 et tilbud på demontering af vægplader og klinkbeklædning på i att 48.674kr. eksklusiv moms, ekstrakten side
't69.Der var usikkerhed om, hvad der skulle ske. Det endte med, at BM ville levere aluprofilerne, som skulle bruges til udskiftning af zinken. I hans faktura er der ikke medtaget udgifter til stillads og lift, da han selv har en lift. Faktupå
raen, ekstrakten side 181, til
BM
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tilbud på de ca. 48.000 kr., ekstrakten side 169,
var inklusive materialer. Det står ikke direkte anført i tilbuddet. Han ved ikke,
hvor meget stillads og lift kostede.
20.000 kr., er blevet betalt. Hans

Hans første tilbud på tilbygningen blev lavet på BH s terrasse den L. juni
2012.Herefter gik byggeriet i gang. Der blev udgravet til kælder og støbt sokkel, så han kom førstigang med sit arbejde omkring oktober 2012.Han mener/
at forhandlingsfasen var længere end 1 måned. Han kan ikke huske, om han
havde tegningerne med til gN4 , da han indhentede en pris på Amroc-pladen. Prisen på Amroc-pladen var noget dyr. Han kan ikke huske, om han fik
priserne på de to slags plader samtidig, eller han fik prisen på Amroc-pladen
først. Denne pris fik han eventuelt pr. telefon. Han ringede og spurgte efter en
fast vindspærreplade. Han blev foreslået at anvende en Megapan-plade. Han
BM
i hele sin tid
har været kunde hos
som tømrer. Han har ikke tænkt over tømmerhandlens salgs- og leveringsbetingelser. Han giver selv 5 års garanti til sine kunder. Han har ikke været involveret i lignende sager som denne.

Han kan ikke huske, om han fik datablade på Megapan-pladen fra BM elBH
ler fra internettet. Han havde databladet, da han talte med
Han er sikker på, at de kiggede på det sammen. De drøftede det ikke nærmere/
men tog leverandørens forslag for gode varer og troede, at pladerne var i orden'
BH , at det var et nyt produkt hos BM
Han sagde til
. Det gav ikke anledning til overvejelser. De regnede med, at
BH var klar over, at han ikdet var gennemtestet og i orden. Han mener, at
ke selv havde erfaring med pladerne. Det var ligegyldigt for ham, om han skulle montere Amroc- eller Megapan-plader. Han blev ikke klar over problemerne
med MgO-plademe, før BH kontaktede ham om det i2015. Han havde ingen tidligere erfaring fra anvendelse af MgO-plader, da det er den eneste kontakt med pladerne, han har haft. Han gik ud fra, at produktet var godkendt. Det
BH , og BH var den, der valgte matevar ham, der foreslog materialer til
rialerne.
BM (DIREKTØR) har forklaret, at han er handelsuddannet og senere uddannet
som ingeniør.Hanhar blandt andet arbejdet som entrepriseleder og er nu inde. I det daglige er
BM
haver og direktør i
han bestyrer af detailafdelingen. Virksomheden har ikke arkitekter eller ingeniører ansattil at yde rådgivning, men lever af atkøbe og sælge varer. De kan oplyse kunderne om, hvilke varer de sælger, og hjælpe kunderne med informationer om, hvad varerne bruges til. De yder ikke hjælp til tegninger og projektering, men kan hjælpe med en opmåling. Deres sælgere får løbende informationer om produkterne fra leverandørerne. Ved et nyt produkt vil der typisk komme en sælger fra L
, som fortæller om varen. De afventer en
efterspørgsel af varen og trækker herefter varen ind på hylderne og begynder at

1.4

sælge af den. Tidligere havde de datablade og kataloger om varerne fra leverandørerne, men i dag trækker de informationerne over nettet fra leverandørernes
hjemmesider. De typiske kunder er små og mellemstore håndværksvirksomheder, men de har også landmænd og private som kunder. Deres betalingsbetingelser fremgår af brancheorganisationens betingelser fua2002 og2012. Betingelserne fremgår af al brevp apfu fra virksomheden, herunder tilbud, fakturaer, ordrebekræftelser mv. Der henvises til betingelserne både på forsiden og bagsiden af brevpapiret. Erhvervskunderne har aldrig bestridt betingelserne eller af-

vist at ville acceptere dem. Han har kun 6n gang oplevet en tvist om, hvorvidt
betingelserne var gældende. Deres leveringsbetingelser er således altid gældende ved salg.

T

har været kunde i virksomheden i hvert fald i de12 år, han
BM
. Salgs- og leveringsbetingelserne har alhar været ansat i
tid været gældende i deres samhandel, og de har aldrig drøftet dem.
For så vidt angår projektet på X vej kom han ind i sagen, da der i2012 eller
20L3 kom en reklamation på grund af problemer med en zinkinddækning.
og deres egen sælger havde afuist reklamationen. På bygg"L
T
og bygherren. Han tog ud på
pladsen var der tvist mellem
pladsen for at hjælpe med at finde en løsning på problemet, da man gerne vil
BH
hjælpe en god kunde. Han sagde til
, at han skulle kontakte
ham, der havde anvendt zinkiforbindelse med vindspærren, men det afuiste
han, da det var lavet som en vennetjeneste. Han forsøgte herefter at finde en
løsning, som de alle kunne deltage i, da det var et mindre forhold. Som han huBH , T
og BM
sker det, varbåde

var vist også med til at betale.
med til atløse sagery og L
Han kan ikke huske fordelingen mellem dem, men de var alle med til at betale
BM
deltog, da virksomhefor skaden. Det var pr. kulance, at
L
den intet ansvar havde for skaden.
, der var importør af
pladerne, havde afuist reklamationen, idet de hævdede, at det var på grund af
materialesammensætningen, da zink intet havde at gøre med de øvrige materialer, der blev anvendt, på grund af deres pH-værdi.

i pressen om problemer med MgOplader. Han kan ikke huske, hvornår han fik reklamationen angående
BHs tilbygning. Han kan ikke huske, hvem han fik reklamationen fra,
T
. Han bar den straks videre til
men mener, der var fra
L , som de altid gør.Der gik nogen tid, inden de fandt ud af,
hvad der var galt, og hvor stort problemet var.

Senere begyndte der at komme oplysninger

Hvis en kunde spørger efter en vindspærreplade, vil de præsentere de varer,
der er i sortimentet. De kan fremskaffe datablade til kundery som kan videregi-
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ves

til arkitekten. Det sker, at en kunde kommer igen og efterspørger

et

billigere

produkt.
, der har underskrevet tilbuddet på Megapan-plader til
T , ekstrakten side 1,45, er sælger hos BM
Sælgere yder ikke egentlig rådgivning vedrørende byggeri, selvom der står på
i201.5
T
deres biler, at de yder rådgivning. Reklamationen fra
vedrørte fugt inde bag Megapan-pladerne og ikke korrosion i forbindelse med

SÆLGER

BM

zink.

BM

er en selvstændig virksomhed'
BM er deres indkøbsfunktion, der laver marketing og administration for tømmerhandlen. Der er indgået en samhandelsaftale mellem IF o g L
. Trækon 2002 er de vilkår, der handles efter ved handel med
L s salgsvilkår.
. Han kender ikke nærmere til
L

Han kan ikke huske, om han har modtaget brevet af L9. november 201'4 fra
L om midlertidigt stop for salg og montage af MgO-plader til
udendørs brug, ekstrakten side L90. Hvis har har fået det, er de stoppet med at
L
stoppede med
sælge varen. Han kan ikke huske, hvornår
at sælge varen. Der gik lidt tid, inden de fandt ud af, at reklamationerne var berettigede.

L

(DIREKTØR)

har forklaret, at han er uddannet inden for handel og har væL
ret i grossistbranchen i ca.25 år. Han er medejer af og direktør i
,

dernuhedder

L

L

begyndte at importere og sælge MgO-plader i 2010 efter anmodning
fra et stort entreprenørselskab via en tømmerhandel, som tidligere havde importeret pladerne.
Den udstedte faktura af 21,. marts 2}l2vedtørende salg af Megapan-plader, ekBM
strakten side 133, er stilet til IF med
som varemodtager. De gældende salgs- og leveringsbetingelser for handlen
var Trækon2002. Det havde de aftalt med IF Betingelserne gælder for grossister med import af plader og svarer til trælasthandlernes TUN 2002. Det fremgik af alle
L s tilbud, ordrebekræftelser mv., at Trækon var
gældende. Ifølge den dagældende samhandelsaftale for 20'I..'I.. - 2012 med IF ,
skulle
L s leekstrakten side117, som er udarbejdet af IF
veringsbetingelser være gældende, og Trækon 2002 skulle i øvrigt være gældende for samhandlen mellem parterne. 1p har et standardaftalegrundlag,
hvori der kunne indskrives særlige betingelser, og det var naturligt for dem at
kræve, at Trækon blev indskrevet som gældende for deres samhandel. Trækon
var derfor det aftalte mellem parterne. Hvis ikke det var blevet skrevet ind, ville
IF

s betingelser have været gældende.
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IF

Samhandelsaftalen for 201,0, ekstrakten side 103, var nogenlunde den samme
L
, at Trækon var
som den senere aftale. Det var vigtigt for
skrevet ind som den gældende for parternes samhandel. Der var en forudgående korrespondance mellem parterne om aftalen, ekstrakten side 102, der viser
var indkøbschef i IF og val anderes forhandlinger. IF INDKØB
svarlig for den samarbejdsaftale, de indgik. Hans mail af 27. november 2009 til
irrdkøb
, ekstrakten side L00, var udtryk for, at han ville sikre sig,
at Trækon 2002var gældende mellem parterne.
Svaret fra IF INDKØB
, ekstrakten side L00, bekræfter, at Trækon var
den gældende aftale. Det er fortsat Trækon, der er udgangspunktet for deres
samhandel i henhold til den nugældende samhandelsaftale. Han har aldrig
modtaget indsigelser fra IF eller andre mod, at Trækon skal være gældende
for samarbejdet. Det er sjældent, at der bliver stille spørgsmålstegn ved de aftalte betingelser.

IF

L
, ekstrakInformationsskrivelsenaf lg.november 2014fta
ten side L90, blev sendt ud til alle køberne af MgO-plader, efter at man i efteråret20'l,4var begyndt at modtage reklamationer over, at pladerne dannede kondens. Man ville undersøge, om det kun var en enkelt batch, der var fejlproduceL
valgte at stoppe
ret, eller om det var et generelt problem.
salget, indtil det var afklaret, hvad der var galt. Skrivelsen blev også sendt ud til
. Der kom ingen reklamatioog BM
ner som reaktion på skrivelsen, men den gav anledning til mange spørgsmål'
Han var ikke direkte involveret i sagen om reklamationen vedrørende
BHs tilbygning. De modtog informationer om problemer med, at zink
korroderede ved kontakt med pladerne. De havde en sælger til at se på det,
men han kurure ikke vurdere, hvad der var galt, så de fik en tekniker til at besigtige pladerne. Der blev lavet test, som viste en høj pH-værdi på MgO-pladerne, hvilket gav problemer ved kontakt med zink. Der ville nok komme samme
,
reaktion ved anvendelse af Amroc-plader. Det var kun BM
L
afviste reklamationen,
som reklamerede over problemet.
men man fandt pr. kulance en løsning med fordeling af omkostningerne ved en
L
bidrog med L0.000 - 1L.000 kr., svarende til ca'
udbedring.
. I november 201'4 gIk
halvdelen af kravet i fakturaen til BM
L
i gang med at undersøge problemet med MgO-plader, og
i februar 2015 stoppede man salget af pladerne, hvilket blev offentliggjort måneden efter.
Når man kigger bagud kan man sige, at MgO-pladerne nok aldrig skulle have
været på det danske marked, men pladerne opfyldte de oprindelige betingelser
for en vindspærre, og der blev lavet en del test af pladerne, inden de blev importeret og solgt. Han ved ikke, om det var salt, der fik zinken til at korrodere,
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eller om det skyldtes den høje pH-værdi i pladerne. Det er korrekt som anført af
skønsmanden som svar på spørgsmål3, at aluminium også blev angrebet.

Virksomheden L eksisterer nu med et andet cvr-nummer. Selskabet har staL
driver ikke
dig en samarbejdsaftale med IF
længere virksomhed med salg af MgO-plader.

L

Når

modtog en reklamation, reagerede de normalt inden
for få dage med en besigtigelse. Mailkorrespondancen med IF INDKØB
vedrørte samhandelsaftalen med IF for 2009. Han kan ikke huske formuleringen af aftalen for 2009. De prøvede at lave så enkle aftaler som muligt. De
var enige om, at Trækon var udgangspunktet for deres aftale. Han ved ikke, om
han kom med samme bemærkninger til de senere samarbejdsaftaler, eller hvorfor det først i201,4blev nærmere specificeret, hvad der var aftalt mellem parterne. Han mener, at det skyldtes, at der kom andre folk på aftalen, som krævede,
s side
L
at man fik præciseret, hvad der var gældende. Fra
var det opfattelsen, at det altid var Trækon, som skulle være gældende.
Parternes synspunkter
har i sit påstandsdokument anførl følgende:

BH

,ANBRINGENDER:
Det gøres gældende,
at sagsøgte har opført den omhandlede tilbygning og herunder har foreslået og
anvendt MgO-plader,
at der er konstateret svigt ved MgO-pladerne bl.a. som føIge af, at de optager
fugt og afgiver saltholdigt vand, som optages i de tilstødende træmaterialer,
idet det herunder gØres gældende, at pladerne hverken generelt eller i den pågældende konstruktion er egnede til formålet,
at dette over tid vil medføre, at pladerne nedbrydes,
at der er indtrådt skader på omkringliggende bygningsdele,

at det er nødvendigt at foretage afhjælpning ved blandt andet montering af nye
plader overalt som beskrevet af skønsmanden,
at udbedringsomkostningerne kan opgøres
stævnte beIøb,

til kr.

800.000,00 svarende

at sagsøgte er ansvarlig herfor og derfor er forpligtet
svarende til udbedringsomkostningerne,

til det på-

til at erstatte sagsøgers tab

18

at hverken betragtninger om

udviklingsrisiko eller byggetidens viden kan be-

grunde,
at sagsøger som bygherre bærer risikoen, således at pladerne af disse grunde
kan anses for mangelfri."

T

har i sit påstandsdokument anført

følgende

"Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand Swes det gældende,

at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at

sagsøgte ikke har noget ansvar for, at sagsøgel valgte de pågældende pla-

der,
sagsøger selv er fagmand indenfor byggeri,
sagsØger selv har udarbejdet tegninger over tilbygningen, og at sagsøgtes
tilbud alene er givet på baggrund af sagsØgers tegninger, som hverken indeholdt materialebeskrivelse eller snittegninger,
sagsØger selv har søgtbyggetilladelse m.v. til opførelse af tilbygningen,
sagsøgte blot har forestået indkøb og montering af pladerne,
sagsøgte har fulgt producentens og leverandørens vejledninger og anbefalinger for opsætning af pladerne,
der er enighed om, at der ikke er mangler ved sagsøgtes montering af pladerne,
sagsøgtes arbejde skal vurderes ud fra, hvad der var almindeligt og sæd-

vanligt p å opførelsestidspunktet,
det på opsætningstidspunktet var almindeligt og sædvanligt at bruge de
pågældende plader,
sagsøgte ikke hæfter for mangler, når arbejdet er ud6ørt i overensstemmelse
med almindelig byggeskik på opførelsestidspunktet,
sagsØger ikke hæfter for mangler ved byggematerialer, som sagsØger selv
har valgt,
såfremt sagsØger kan dokumentere skader, så er der tale om en udviklingsskade, som sagsøgte under alle omstændigheder ikke hæfter for,
det bestrides, at der foreligger et ansvarsgrundlag,
et eventuelt tab ikke kan påregnes sagsøgte,
eventuelle skader ikke er en adækvat følge af, sagsøgtes montering af pla'
deme, og

at

sagsØger ikke har dokumenteret, at et eventuelt tab ikke er dækket af sagsø-

gers egne forsikringer.

Overfor adciterede

1

og adciterede 2 gwes det gældende,
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at
at
at
at
at

såfremt retten finder grundlag for at tilkende sagsøger et beløb fra sagsøgte,
er de adciterede med samme begrundelse forpligtet til at betale et tilsvarende beløb til adcitanten,
adciterede L har solgt megapan pladerne til adcitanten,
adciterede 2 har importeret megapan pladerne til Danmark og solgt dem til
adciterede L, og
det er adciterede L, der har anbefalet brugen af megapan pladerne på den
pågældende ejendom,
adciterede L tidligere har anerkendt reklamation over pladerne og betalt for

udbedring."
BM

har i sit påstandsdokument anført

følgende:

,ANBRINGENDER:

Adkrøa ihovedsøgen:
1,.

Intet produktansuør i houedsøgen

Det er med supplerende skønserklæring af 11. september 2019 - svar på SS Adc.
IIA - slået fast, atder alene er sket skade på den bygningsdel, som er leveret til
sagsØger af sagsøgte. Dermed er der, jf. også de tidligere afgørelser i "MgOkomplekset" c-'J.3693 og C-14080, tale om "selvbeskadigelse", og således alene
et potentielt mangelskrav i forholdet mellem bygherre/sagsØget og entreprenørIsagsøgte. Tilsvarende gøres gældende i forhold til adcitationssagen.
2. lntet mangelsønsaør i hoaedsøgen:

Adciterede L tilslutter sig adciterede 2's anbringende i påstandsdokument af 4.
oktober 2019, og gør således særligt gældende, at idet der ikke kan rejses et
mangelskrav imod sagsøgte, er der heller ikke efterfølgende et regreskrav at rette mod de adciterede. Allerede af denne grund må de adciterede frifindes.

Ad krøa i ødcitøtionssøgen:
1.

Adkrøaets kørøkter ma

BM
Nærværende sag omhandler i forhold til
salg af Iøsøre (byggematerialer), og det rejste krav vedrører erstatning for
ud"gifterne til udskiftning af MgO-plader. Kravet i forhold til de adciterede skal
føIgeligvurderes efter de køberetlige regler om mangler ved det solgte. Dette
betyder, at kravet skal følge omsætningskæden, og at bevisbyrden for (regres)kravets berettigelse - herunder at der er ansvar i de forudgående led - påhviler
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den enkelte køber. Det er herefter op til den enkelte køber at godtgøte, at en
mangel er årsag til tab, at der er reklameret rettidigt, at et eventuelt mangelskrav ikke er forældet, og at et eventuelt ansvar ikke er fraskrevet eller begrænset ved aftale.

BM

har som mellemhandlende materi-

T
aleleverandør solgt MgO-pladerne til
. Som det fremgår af bilag E i hovedsagen, modtog sagsøgteladcitanten
d.23. august 2}l2tilbudPåkøb af
T
BM
Megapan Windbreaker plader fra adciterede 1

I tilbuddet blev henvist til branchens sædvanlige salgs- og leveringsbetingelserDBl2 (tidtigere TUN2002). Som det ligeledes fremgår afblIagE,
solgte adciterede t herefter - ad to omgange på datoerne 8. november 2012 og
14. november 2012- i alt 48 stk. Megapan Windbreaker plader til sagsøgteladcitanten. Som det fremgår af begge salgsfakturaer, var brandrens sædvanlige
salgs- og leveringsbetingelser DB12 (tidligere TUN2002) gjort til en del af aftalen mellem de professionelle handlende parter. Da sagsøgte/adcitanten således
er et professionelt tømrerfirm a, der købte byggematerialer, kan det lægges til
grund som ubestridt, at adciterede 1,'s salgs- og leveringsbetingelser -D812 var vedtaget mellem parterne, jf. også den almindelige praksis i branchen, der
gælder ved køb af byggematerialer. Sagsøgteladcitanten har da heller ikke på
noget tidspunkt bestridt, at pågældende salgs- og leveringsbetingelser er gældende i forholdet mellem parterne.
.

Salgs- og leveringsbetingelserne er fremlagt som bilag Adc IA. Det følger af

skal
D812, at reklamation over for
BM
ske straks køber blev, eller burde være blevet, bekendt med manglen, og senest
BM
l, år efter levering, jf. pkt. 12.2. Reklamation over for
skulle således være foretaget senest den L4. november 2013 for
at anses som rettidig. Det gøres gældende, at der i forhold til dette ikke er reklameret rettidigt overfor adciterede

L.

Selv hvis reklamation anses for rettidig, er mangelsansvaret dog under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til fakturaværdi + 10 "/", if. pkt.13.a.
Et eventuelt regreskrav kan således ikke overstige dette beløb2.

Ad mønglende rettidig reklamøtion, forældelse ogleller retsfortøbende pøssiuitet:

netop anført gØres det gældende, at reklamation senest skulle være sket
den 14. november 2013 for at være rettidig i forholdet mellem T
og BM
Sagsøgteladcitanten har fremlagt bilag H og anført, at denne 1å til grund for reklamation overfor adciterede 1. Samtidig er fremlagt bilag I og anført herom, at
dette var svar på reklamationen. Bilag I er dateret den 29. ianuat 201'3, og det
Som
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må heraf udledes, at sagsøgte/adcitanten gør gældende, at der er reklameret
over for de adciterede i/omkring januar 20L3. Det bestrides, at "reklamationen"
udtrykt ved bilag H og I har/havde relation til nærværende sag og problemstilling om MgO-pladernes manglende egnethed som vindspærreplade. Dette

fremgår også af bilagene J-L.
Såfremt retten finder, at bilagene udgør reklamationsgrundlaget for det i nærværende sag omhandlende regreskrav i anledning af udskiftning af MgO-pladerne, skal adciterede 1 i forlængelse heraf gøre særligt gældende, at et krav i
henhold til bilag H (og bilag I-K) fra sagsøgte/adcitanten er forældet, idet
fristafbrydende skridt først er sket senere end 3 år fra det tidspunkt, hvor reklamation i relation til bilag H mv. er sket. Det 0ølger af købeloven i relation til
byggematerialer, og af forældelsesloven, atkøberetlige mangelskrav/reklamations-krav forældes 3 år efter fakturadatoen. For "skjulte" mangler gælder en
absolut 10-årig forældelsesfrist regnet fra fakturadatoen. Inden for denne absolutte forældelsesfrist gælder en 3-årig frist, der regnes fra det tidspunkt, hvor
kravstiller vidste, eller burde vide, at der var en mangel ved produktet. Foruden reklamationsfrist, gælder således en "selvstændig" forældelsesfrist. For at
krav retmæssigt kan forføIges, skal begge frister være overholdt. Det antages
herefter, at kunne lægges til grund som ubestridt, at køberetlige reklamationskrav, jf. forældelsesloven, er underlagt en almindelig 3-årig forældelsesfrist således at krav forældes 3 år efter de er, eller burde være, konstateret, medmindre
der forinden er foretaget fristafbrydende skridt. Forældelse vil således være
indtrådt senest iløbet af ianuar 201'6.
Sagsøgteladcitanten har først ved adcitationsstærming af 7. juli 20L6 fotetaget
retslige skridt imod de adciterede, og har ikke forud herfor foretaget fristafbrydende skridt. Da sagsøgte/adcitanten således ikke har afbrudt forældelse i relation til det i processkrift af 30. september 2019 (daterct25. september 2019) omtalte reklamationskrav, før mere end 3 år efter kendskabstidspunktet, er ethvert

krav som følge af reklamationen forældet'
Det gøres gældende, at bilag L, der omhandler zinkinddækning, ikke kan anses
for en anerkendelse af hverken reklamationens berettigelse eller en anerkendelse af ansvar i relation til MgO-plader. Skulle retten imidlertid finde, at ansvar/forpligtigelse er anerkendt ved blIagL, vil der fra dette tidspunkt løbe en
ny 3-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens S 15, if. $ 19, stk. 2. Denne frist
udIøb således senest den 5. jwli20'1.6, og dermed før sagsøgte/adcitanten foretog
retslige skridt. Såfremt "reklamationen" i januar 2013 (bilag H - Bilag I) ikke anses som værende relevant for nærværende krav, er reklamation først sket om-

BM
kring maj2015, og dermed i forhold til
ikke rettidigt. Dermed er kravet fortabt grundet manglende rettidig reklamation.
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BM
Endelig gffies det gældende, at kravet mod
er fortabt som følgende af retsfortabende passivitet. Krav imod
er først forfulgt yderligere ved adciBM
tationsstævning af 7. juli 2016, hvilket er henholdsvis 3,5 år efter januar 201'3
"reklamationen" og L år og 2 måneder efter 2015 reklamationen.
3. Ad selastændigt r ådgia

er

ønsaør :

Sagsøgteladcitanten har gjort gældende, at det var adciterede L der anbefalede
brugen af Megapan Windbreaker pladerne på den i sagen omhandlende ejendom. Dette bestrides. For det første skal adciterede 1 ikke undlade at bemærke,
at sagsøger i hovedsagens stævningen har anført, at det vat sagsØgte/adcitanten, der i sit tilbud foreslog, at der anvendtes Megapan Windbreaker plader.
Hertil har sagsøgte/adcitanten gjort gældende, at Megapan Windbreaker pladerne først blev beskrevet i sagsøgteladcitantens 3. tilbud (2. reviderede tilbud),
og at dette skete efter drøftelser mellem sagsØger og sagsøgte/adcitanten, angiveligt på sagsøgers egen foranledning. Som det fremgår afbilag A-D (sagsøgtes

tilbud) er disse alle dateret den

1.

juni

2012.

Af

sagsØgers sagsfremstilling frem-

går det, at sagsøgte/adcitanten påbegyndte sit arbejde i juli/august2012.
Sagsøgteladcitanten har imidlertid først den 23. august 2012 - altså efter tilbuddet på arbejdet var afgivet, og efter arbejdet blev påbegyndt - indhentet tilbud
hos adciterede L på Megapan Windbreaker plader,if.bilag E. Dette harmonerer
således ikke med en påstand om, at det skulle være adciterede 1, der skulle have anbefalet, at anvende de pågældende vindspærreplader i det pågældende
byggeri. Dernæst skal det understreges, at uanset ovenstående så yder adciterede f. ikke rådgivning om byggematerialer, eller anbefaler disse, i et sådant omfang, så det kan medføre et erstatningsansvar. Det er selvsagt vigtigt at understrege, at der i nærværende tilfælde er sket salg til en professionelhåndværker.
Adciterede 1 fungerer alene som mellemhandlende sælger af byggematerialer,
og giver i den forbindelse naturligvis sine kunder vejledning olr, hvilke varer/ma-terialer der findes i sortimentet.

Adciterede t har herefter en berettiget forventning om, at den professionelle
håndværker selv er i stand til at vurdere egnetheden af de solgte byggemateriaIer. Denne fremgangsmåde er helt sædvanligt i en branche, der er præget af, at
der sker en løbende,hyppig, almindelig udskiftning af sortimentet, og det er ikke ansvarspådragende for en materialesælger at orientere og vejlede professionelle købere om de muligheder der er, eller henlede opmærksomheden på alternative produkter. Dette særligt ikke, når det omhandlende produkt de facto
blev anbefalet af byggebranchens egne organer, jf. eksempelvis bilag L -D og
L -E. Hertil kommer også, at mellemhandlere kan tillade sig at stole på de oplysninger, som producenten giver om produktet.
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Endelig skal det påpeges, at såfremt det mod forventning lægges til grund, at
adciterede t har ydet sagsøgteladcitanten rådgivning om de anvendte MgOplader eller anbefalet brugen af disse, så følger det udtrykkeligt af de aftalte
salgs- og leveringsbetingelsers (bilag Adc.1 A) pkt. 2.5:
"Sælger påtøger sig intet ansaar

for euentuel uederløgsfri mundtlig eller skriftlig

aejledning, måltøgning, beregning m7)., som en medørbeider måtte yde i forbindelsemedkøb øf Varer frø Sælger".

i øvrigt ikke gøres ansvarlig for indholdet af
eksempelvis datablade eller monteringsvejledninger fra leverandører af byggematerialer, jf. salgs- og leveringsbetingelsernes pkt. 2.4.
På samme måde kan adciterede

1"

Ad friholdels esp åst ønden oa erf or ødciter e de 2:

Det gøres særligt gældende, at såfremt adciterede 1 ifalder ansvar over for
sagsøgteladcitanten, så kan dette krav videreføres mod adciterede 2. Adciterede
2 er som importørlleverandør (og dermed producent) af de omhandlende Megapan Windbreaker plader ultimativt ansvarlig for konstaterede mangler og/eller defekter ved produktet, og de heraf afledte krav. I den forbindelse gøres det
gældende, at den som sagens bilag L G fremlagte samhandelsaftale gældende for årene 2011,-2012, regulerer forholdet mellem adciterede 1 og adciterede 2.

Af samhandelsaftalen fremgår det af dennes forside, under punktet generelt, at
forhold aedrørende sømhøndelen fremgår øf standørdbetingelser for gennemfakturering". Længere nede anføres det, at TRÆKON2002 endvidere skal være gæ1dende for aftalen. Det er dog som modifikation hertil udtrykkeligt anførti aftalens pkt. L.4:

"

øarige

"Såfremt der er uouerensstemmelse mellem leaerøndørens salgs- og leaeringsbetingelser og næroærende samhøndelsøftale, skøl sidstnæunte aære !ældende"

(min understregning).
Det føIger bl.a. af samhandelsaftalens side 9, pkt. 4.t om mangler, at såfremt en
vare ikke overholder love, standarder og normer gældende for varen, så kan IF
/andelshaver videreføre enhver omkostning forbundet med manglen til adciterede 2, i deres egenskab af sælger af varen.

I forhold til reklamation over for adciterede 2 er det i samhandelsaftalens pkt.
4.3.2 bestemt:

"vedkøb øf byggemøteriøler er reklamøtionsfristen dog 6 år frø det tidspunkt.
er eller burde rsære bekendt med manslen " (min understreghuor

ning)
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Efter adciterede 1's opfattelse, er det i det indbyrdes forhold mellem de adciterede de ovennævrlte vilkår, der vil være gældende, idet der må lægges afgøtende vægt på aftalens ordlyd. Adciterede 2 har heroverfor anført, at der i stedet
for aftalens ordlyd må lægges vægt på parternes intentioner, og at disse efter
adciterede 2's opfattelse var, at samhandelen skete på de samme vilkår, som
fremgår af Trækon2}}2.Tilstøtte herfor er fremlagt e-mailtråd vedrørende
samhandelsaftale for 2010, samt samhandelsaftalen for 2010. Det bestrides, at
der på baggrund heraf kan ske tilsidesættelse af aftalens ordlyd. Dette særligt
når den fremlagte korrespondance ikke vedrører den omhandlende aftale.

Af

sagens bilag Adc. 1,8

- Adc. 1D fremgår det, at det først fra 2014 blev ind-

skrevet udførligt, for hvilke punkter i samhandelsaftalen, at Trækon2002 skulle
have forrang. Såfremt det havde været intentionen ved tidligere aftaler, ville det
givetvis have være indskrevet på samme måde, som ved de senere samhandelsaftaler. Adciterede 2 har således accepteret tre på hinanden følgende samhand.elsaftaler, hvor ordlyden var ganske klar i forhold til samhandelsaftalens forrang fremfor Trækon2002. Adciterede 2 erlvar professionel erhvervsdrivende,
og bærer selv ansvaret for, at eventuelle ønskede præciseringen tilføres aftaleteksten.
Selv hvis Trækon2002 skulle udgøre parternes relevante aftalegrundlag, så bestrides det under alle omstændigheder , at der over for adciterede 2 er reklameret for sent ogleller er indtrådt passivitet i det indbyrdes forhold mellem de
adciterede. Ligeledes gØres det gældende, at såfremt adcitanten lsagsøgte overfor adciterede t har reklameret rettidigt, så vil tilsvarende gælde i det indbyrdes

forhold imellem de adciterede, idet reklamationsforløbet er sammenfaldende i
forholdet mellem adcitanten/sagsøgte og adciterede 1, som i forholdet mellem
adciterede 1 og adciterede2."
har i sit påstandsdokument anført følgende:

L
"ANBRINGENDER

Ooer,for T
A

T's

T's

eo

entuelle ønsa ør i hov eils øgen

eventuelle erstatningsansvar i hovedsagen er et entreprenøransvar i form af mangler og/eller produktansvar ved de anvendte MgO-plad.er, som i henhold til syn og skøn er fundet uegnede som vindspærre idet danvar det BH
, der som en del
ske klima. Ifølgetømrerfirmaet T
af projektet bestemte, at der skulle anvendes MgO-plader som vindspærre,
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ikke frit materialevalg eller anvendte
Dermed havde
T
BH
MgO-plader efter forslag fra
, hvilket i begge tilfælde medføT ikke har pådraget sig et mangelsansvar i relation
rer, at
til MgO-pladerne.
Dette er blandt andet fastslået i de 2 føtste MgO-prøvesager afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, (medtaget i materialesamlingen).
Det fremgår endvidere af skønsmandens svar på spørgsmålAdc. III, at det var i
overensstemmelse med god projekteringsskik og god håndværksmæssig skik at
anvende MgO-plader på monteringstidspunktet,
har påhar herefter ikke godtgjort, at T
draget sig et mangelsansvar eller anden form for erstatningsansvar, der kan begrunde et regreskrav i adcitationssagen.

BH

B. Grundløget

T's

for

ezt

entuelle r e gr e skr øzs

T's

eventuelle regreskrav i adcitationssagen er baseret på et
T's
synspunkt om solidarisk ansvar mellem på den ene side
i egenog på den anden side L
aftaLepart,
BM
eventuelle reskab af tidligere led i omsætningskæden. T's
greskrav over for
L er dermed et direkte krav over et for tidligere
led i omsætningskæden af løsøre og som kan henføres til enten mangler ved de
solgte MgO-plader eller produktansvar.

Produktansvar
For så vidt angår et eventuelt produktansvar har skønsmanden imidlertid i svaret på spørgsmålSS Adc. llA, anført, at der ikke er sket skade på andre bygningsdele end selve den udførte tilbygning, som blev produceret, leveret og ud-

ført

af T

:

"Nej, opfugtningen øf MgO-pløder hør ikke forårsøget skøde på øndre bygningsdele end den tilbygning (eller den del øf tilbygningen), som
producerede, leaerede og udførtefor rekairenten

T

BH

l

Under disse omstændigheder er der efter fast højesteretspraksis tale om "selvdestruktion", som behandles efter reglerne om mangler og ikke som pfoduktansvar, jf. UfR 2018,98H, (medtaget i materialesamlingen), med den virkBH ikke kan gøre produktansvar gældende over for
ning (i) at
T
ikke kan gffe Proog (ii) at
T
BM
og L
duktansvar gældende over for
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krau

Mønsler

T's

L
er dermed
eventuelle regreskrav over for
T
et direkte mangelskrav. Det bestrides, at der er hjemmel til, at
for så vidt angår etløsørekøb af byggematerialer kan rejse et direkte
. Mangelskrav af denne karakter skal fø\ge og
krav over for L
kan
respektere det enkelte led i omsætningskæderL og T
alene rejse et eventuelt mangelskrav over for sin umiddelbare aftalepart/sælger,
BM
Selv hvis der måtte være hjemmel

L , vil T

til at rejse et direkte mangelskrav over for

ris skulle respektere de salgs- og leveringsbetingelser, som var aftalt i det enkelte led i omsætningskæden (1) mellem
BM
(DB 12) og (ii) mellem
og
BM
T
til
reklamarelation
i
(Trækon 2002), herunder
og
L
tion, forældelse, passivitet og ansvarsbegrænsninger.
C.

Køberetligt ønsaør

Hvis retten måtte lægge til grund, at MgO-pladerne generelt ikke er egnede
som vindspærre idet danske klima, vil der i givet fald være tale om mangel, der
rammer alle MgO-plader (artsumulighed), og som dermed ikke kan pådrage
et erstatningssvar, if.købeeller L
hverken BM
lovens $ 43, stk. 3, jf.

S 24.

D, Ansuørsbegrænsning

at BM

solgte de pågældende MgO-plader til
i henhold til salgs- og leveringsbetingelserne i DB L2,
T
hvor et eventuelt mangelsansvar er begrænset til fakturaværdien med tillæg af
s også
10 % (pkt. 13.4). Denne ansvarsbegrænsning skal T
respektere i forhold til L
Det er ubestridt,

T
erstatningsansvar over for
som føLge af mangler ved de solgte
MgO-plader tillige begrænset til fakturaværdien af de solgte MgO-plader svarende til kr. 4.486 (beregnet forholdsmæssigt for det antal pladel, som BM
solgte til
T
), jf. Trækon2002, pkt.1't'9'biIag
Adc. IIH, og faktura,bilag Adc. III.

Herudover

er

L s eventuelle
og/eller BM

E. Mønglende

rettidig reklømøtion, forældelse og pøssiaitet

Henset til at
BH (i) reklamerede over MgO-pladerne allerede i januar 2013 inden tilbygningen var færdig, og (ii) siden færdiggørelsen af tilbyg-

27

ningen løbende holdt tilbygningen under opsyn og i stigende omfang konstateBH være berede fugtudtrækninger på facaden, var eller burde
kendt med sit mulige mangelskrav allerede i januar 2013 eller i hvert fald umiddelbart efter færdiggørelsen af tilbygningen i februar/marts 2013. Denne viden
blev efterfølgende yderligere bekræftet af de generelle advarsler mod brug af
MgO-plader som vindspærre i begyndelsen af marts 2015, som blev markant
omtalt i dagspressen og andre medier.

BH
i relation til de subjektive reklaBegyndelsestidspunktet for
mationsfrister, passivitet og den 3-års forældelsesfristbør løbe allerede fra (i) januar 2018, (ii) fra færdiggørelsestidspunktet i februar/marts 2013 eller (iii) seneT
st fra begyndelsen af marts måned 20ls.Begyndelsestidspunktet for
i relation til de subjektive reklamationsfrister og passivitet børløbe
fra (i)januar 20L3 eller (ii) senest fra begyndelsen af marts 2015.
BH

Hvis

reklamation i januar 2013 anses for et reklamation over
BH s krav i hovedsaMgO-pladerne, og som danner grundlag for
gen, er både dette krav og kravet i adcitationssagen forældet. I modsat fald reki maj 2015, hvor
lamerede
BH først over for T
BM
også reklamerede over for
T
har reklameret over for
BH eller T
Hverken
L
reklamered e først over for
L , og
BM
i juni 20L5, hvilket skal sammenholde med at stævning blev udtaget den 8.
junt201.6 og adcitationsstæ',rning den 7. juli201.6.På denne baggrund er BH
eventuelle mangelskrav under alle omog/eller T's
stændigheder bortfaldet som følge af manglende rettidig reklamation, passivitet
ogleller forældelse.
Jeg henviser

til reklamationsfristerne iDB 72, pkt. 12.2 (straks efter at køber bur-

de have opdaget manglen, og senest inden 1 år), i Trækon 2002, pkt,11,9 (uden

ugrundet ophold), købelovens subjektive reklamationsfrister i S 54 (straks) og i
$ 81 (inden rimelig tid) samt til den almindelige 3-års forældelsesfrist.
F. Krøaets

støtelse

Det fremgår af skønsmandens svar på spørgsmåI4, at samtlige MgO-pladerbør
udskiftes, og at udbedringsudgifterne andrager kr. 500.000 ekskl. moms. Et
eventuelt regreskrav i adcitationssagen er ikke momspligtigt og skal opgøres
uden tillæg af moms. Kravet bør endvidere reduceres med debeløb, som kan
henføres til fejl i projektet ogleller fejliudførelsen, jf. svaret på skønsmandens
spørgsmålAdc. IIJ d, på kr. 30.000 kr. kr. 25.000 ekskl. Moms eller i alt kr. 55.000
ekskl. moms.

Ozter,for BM
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A. Aftølegrundløget

mellem L
nu BM ) aftalt, at

og
L

BM

(via kædesamarbejdet
s salgs- og leveringsbetingelser Trækon
IF
2002 skulle finde anvendelse mellem parterne og have forrang i forhold til modstridende bestemmelser i samhandelsaftalen, Der henvises til afsnit 2.8 oven for,
Det var

side 7-10.
B. Ansaørsbegrænsning

evenfuelle erstatningsansvar over for BM
som følge af mangler ved de solgte MgO-plader er begrænset til fakturaværdien
af de solgte MgO-plader svarende til kr. 4.486 (beregnet forholdsmæssigt for
T
solgte til
det antal plader, som BM
),if.
III.
Adc.
Trækon 2002, pkt.11..9,bilag Adc. IIH og faktura, bilag

L

C. Mønglende

s

rettidig reklømøtion og pøssiaitet

IF

L s meddelreklamerede ikke over
BM
den 19. november 201'4,bilagAdc. IIN, om
suspension af salget af MgO-plader med opfordring til BM
om at stoppe salget af MgO-plader og informere kunderne om at stoppe yderliBM
reklamerede
gere montering af MgO-plader. IF og
L
s indstillede salget af MgO-plader i februar 2015 elheller ikke, da
ler da det i begyndelsen af marts 2015 blev almindeligt kendt i byggebranchen
og i offentligheden, at MgO-plader anvendt som vindspærre havde utilsigtede
bør somprofessioneltbygog skadegørende egenskaber.
BM
gemarked og sælger af byggematerialer anses for at have den viden, som var almindeligt kendt ibyggebranchen, og det bør derfor lægges til grund, at BM
senest fra begyndelsen af marts 20L5 kendte eller burde kende
til, atMgO-pladerne var uegnede som vindspærre i det danske klima og havde
mulige skadegørende egenskaber. Dette skal sammenholdes med, at BM
L
i juni måned 2015.
først reklamerede over for
På denne baggrund er
BM s eventuelle mangelskrav/erstat*
ningskrav under alle omstændigheder bortfaldet som følge af manglende rettiog
BM
else til IF /

dig reklamation og/eller passivitet."

BH

har under hovedforhandlingen endvidere gjort gældende, at
der er fejl i skønsmandens første rapport for så vidt angår opmåling af arealet af
facadebeklædning, som skønsmanden har angivet til 100 m2. Han har selv opmålt arealet til L59 m2, hvilket støttes af beregningen i det fremlagte støttebilag.
Hans erstatningskrav skal derfor forhøjes i forhold til skønsmandens vurdering,
således at det svarer til det tilbud på udbedring, som han har modtaget fra
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BMA

. Hans

erstatningskrav udgør således mindst 800.000 kr

som påstået.

T,BM
har bestridt rigtigheden af
BH s opgørelse af facadearealet og gjort gældende, at den hverken
stemmer med skønsmandens beregning eller med arealangivelsen i tilbuddet

L

fra

BMA

Parterne har

i

øvrigt nærmere redegjort for deres opfattelse af sågen.

Rettens begrundelse og resultat

Efter de foreliggende oplysninger, herunder navnlig
BH s og T's
forklaringer, ønskede
BH i2012 at få opføtt en tilX vej , NR., By , og anmodede derfor
bygring til sin ejendom på
T , der er indehaver af T
, om et tilbud på
tømrerentreprisen. BH
, der er uddannet som tømrer og bygningskonstruktør,har forklaret, at han selv havde lavet de tegninger af tilbygningen,
BH s og
der skulle danne grundlag for tilbuddet.lfølge
T s overensstemmende forklaringer herom drøftede de projektet, inden
har forklaret, at han
der blev afgivet tilbud på entreprisen. BH
havde en ide om, hvordan titbygningens skulle være både med hensyn til økonomi og materialer, idet han ønskede tilbygningen lavet på den billigste og til
et tilbud
prisen bedste måde. Efter drøftelserne udarbejdede T
af 1. juni 2012meden specifikation af materialer, som skulle anvendes ved ophar efterfølgende udarbejdet yderførelsen af tilbygningen. T
ligere 3 tilbud på samme entreprise med samme datering, men der er mellem
parterne enighed om, at tilbuddene kom på forskellige tidspunkter efter den L.
juni2012, og at de Iørste to tilbud er de tilbud, som er fremlagt som bilag A og
B.

Parterne er enige om, at det første tilbud, bilag A, blev forkastet af BH
, blandt andet fordi han i stedet for den foreslåede banevare som vindspærre ønskede en fast vindspærre, som han mente ville holde bedre. I det anT
det tilbud fra
,bllagB,var folievindspærren ændret til vindBH har forklaret, at han ikke ønskede vindgips, hvorefter
gips.
han foreslog en Amroc-plade, som han havde fået anbefalet' T
foreslog en Megapan-plade, idet han fra sin leverandør, BM
, havde fået oplyst, at Megapan-pladen var billigere end
Amroc aden og mindst lige så god.

T

har forklaret, at han undersøgte kvadratmeterprisen på Amroc-pladen, men da denne varhøj, indhentede han en pris på Megapan-pladen,
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som

BM

havde foreslået.
BH fik oplyst prisen på begge materialer , og d.aprisen var vigtig, valgte BH
havde ønsket, at der skulle
Megapan-pladerne. Hvis BH
anvendes Amroc-plader, ville han have tilrettet sit tilbud efter det.

Hverken

T

eller

BH

undersøgte kvaliteten af de
T s leveto plader nærmere, men stolede på oplysningerne fra
randør.I de to efterfølgende tilbud er der angivet en Megapan-vindspærre i stedet for vindspærren af folie, og desuden er der foretaget fradrag i den oprindevalgte selv at udfølige tilbudspris for forskelligt arbejde, som BH
accepterede herefter det
re eller lade udføre af en kammerat. BH
sidste tilbud.
Efter forklaringerne og de øvrige oplysninger i sagen lægger retten til grund, at
BH
fra begyndelsen af parternes samarbejde ikke havde foreskrevet anvendelse af bestemte materialer til byggeprojektet. T
fremsatte i sit første tilbud, bilag A, forslag til materialevalg, og tilbuddet blev
BH s ønsker både
herefter ændret tre gange for at imødekomme
med hensyn til omfanget af entreprisen og til valget af materialer, blandt andet
fordi han ønskede at minimere prisen.

T
ikke har anbefalet Megapan-plaRetten lægger til grund, at
der ud fra egne erfaringer, men at han loyalt har videregivet de oplysninger om
Megapan-plader, han fik fra sin leverandør. Retten lægger endvidere til grund,
at der i2012 ikke forelå oplysninger i byggebranchen om, at MgO-plader, herunder Megapan-plader, var uegnede som vindspærre i Danmark eller iøvtigt
foreslog en anden tyT
behæftet med mangler. Det forhold, at
BH overvejede som alternativ til folien,
pe vindspærre end dery
findes derfor ikke i sig selv at pådrage ham et ansvar for produktets egenskaber.
som bygherle var den, det traf
Retten finder det godtgjort, at
BH
den endelige beslutning om, hvilken type vindspærre tilbuddet skulle indeholT tilpassede sit tilbud i overensstemmelse med
de.
har herved
BH s beslutning, hvorefter det blev accepteret. BH
foreskrevet, at der ved projektet skulle anvendes Megapan-plader, og T
T
har således ikke haft frit materialevalg. Da
ved udførelsen af entreprisen har anvendt de materialer, som BH
har krævet, er der ikke grundlag for at pålægge ham ansvar for de mangler,
man efterfølgende har konstateret ved de anvendte Megapan-plader.
Som følge af det anførte tages
ge.

T's

påstand om frifindelse til fø\-

31.

T

Da

i adcitationssagen

s friholdelsespåstand

og

mod

L

BM

forud-

T pålægges at betale erstatning i hovedsagen, tages
BMOgL

sætter, at
påstandene fra

om frifindelse

til følge.

skal betale 130.712,50 kr. i sagsomkostninger til T
. Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, fotløb
og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 75.000 kr., udgifter til syn
og skøn med 9.550 kr. og sagsomkostninger til adciterede L
til dækning af denne parts udgifter til syn og skøn med 46.1'62,50

BH

kr.

er momsregistreret.

T
T

skal betale 75.000 kr. i sagsomkost. Sagsomkostningerne er
ninger til
BM
efter sagens værdi, fofløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift.
er momsregistreret.
BM

skal endvidere betale 'l'39.912,50kr'
. Sagsomkostningerne er
i sagsomkostninger til
efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med
93.750 kr., og udgifter til syn og skøn med46.'l'62,50kt'
L er ikke momsregistreret.

T
L

Sagsomkostningerne i relation
friholdelsespåstand over for

BM

til

S

L

ophæves

THI KENDES FOR RET:

T

frifindes.
frifindes.

BM

L

frifindes.

BH

skal til T
sagsomkostninger med l. 30.712,50 kr

betale

BM
skal til
betale sagsomkostninger med 75.000 kr.

T

T
betale sagsomkostninger med

1"39.91

skal til L
2,50 kr.
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Beløbene skal betales inden L4 dage

Ingen af parterne

L

BM

og
skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8 a.

