Vedtægter for Håndværkets Ankenævn
(Som godkendt af erhvervsministeren med virkning fra 18. maj 2020)

§ I. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere
og forbrugere, har SMVdanmark, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening
stiftet Håndværkets Ankenævn.

Stk. 2. SMVdanmark har stiftet nævnet på vegne Arbejdsgiverne, Danske Malermestre,
Dansk Håndværk, Danske Anlægsgartnere og Kristelig Arbejdsgiverforening. Arbejdsgiverne er
udtrådt pr. 31. december 2019.

Stk. 3. Andre organisationer, der er medlem af SMVdanmark, samt tillige organisationer,
der ikke er medlem af SMVdanmark, kan ansøge om at blive omfattet af nævnet under
forudsætning af godkendelse fra de i stk. 2 nævnte organisationer og på vilkår fastsat af disse
organisationer i fællesskab med forretningsudvalget.

Stk. 4. De i stk. I og 2 nævnte organisationer nedsætter et forretningsudvalg bestående af
et medlem af hver organisation. En repræsentant for Nævnenes Hus kan deltage uden
stemmeret i forretningsudvalgets møder. Forretningsudvalgets kompetence fastsættes i en
forretningsorden.

Stk. 5. De i stk. 2 nævnte organisationer udgør driftskredsen for ankenævnet og vedtager
budget for samt fordelingen af omkostninger forbundet med nævnets drift imellem samtlige
de organisationer, der er omfattet af ankenævnet.

Ankenævnets kompetence

§ 2. Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, som er
etableret i Danmark, over nybygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende VVS-,
byg-ningssmede-, maler-, tapetserings-, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægningsog anlægsgartnerarbejde.

Stk. 2. Ankenævnet behandler endvidere klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, som
er etableret i Danmark, over møbelpolstrings- og autopolstringsarbejde.

entreprisesum overstiger I mio. kr. inkl. moms. Ankenævnet behandler ikke klager over
arbejder, der er omfattet af§ 2, stk. 2, hvor den samlede entreprisesum er mindre end 800
kr. inkl. moms, eller hvor den samlede entreprisesum overstiger I 00.000 kr. inkl. moms.
Stk. 2. Klager, der indgives senere end 5 år efter arbejdets udførelse, kan kun
undtagelsesvis behandles af ankenævnet.
Stk. 3. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig
bindende voldgift eller retsforlig. En voldgiftskendelse er kun gyldig, hvis forbrugeren forinden
voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.
Stk. 4. Oversendes en ved retten eller voldgiftsretten anlagt sag til ankenævnet efter en
forbrugers anmodning, skal forbrugeren hermed anses for at have indbragt sagen for nævnet.
Stk. 5. Så længe en klagesag verserer for ankenævnet, kan sagens parter ikke anlægge sag
ved domstolene om de spørgsmål, som klagen omfatter.

§ 4. Sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder
eller andre tvistløsningsorganer, falder uden for ankenævnets kompetence.

Afvisning af klagesager og henvisning
§ 5. Ankenævnet skal afvise klager, der hører under, er under behandling ved eller har
været behandlet af et andet privat tvistløsningsorgan, et lovbestemt alternativt
tvistløsningsorgan, eller et udenlandsk tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa
Kommissionen, Nævnenes Hus eller en domstol.
Stk. 2. I det omfang der eksisterer flere godkendte, private tvistløsningsorganer med det
samme eller delvis samme kompetenceområde, kan en klage vedrørende samme forhold kun
behandles af et af disse. Klagen behandles af det tvistløsningsorgan, hvor den
erhvervsdrivende har et organisatorisk tilknytningsforhold, eller som den erhvervsdrivende
på anden vis er tilsluttet. Hvis en klage indgives til ankenævnet, og ankenævnet som følge af
ovenstående ikke er kompetent til at behandle klagen, oversendes klagen til det respektive
tvistløsningsorgan. Foreligger der ikke et organisatorisk tilhørsforhold for den
erhvervsdrivende til nogle af tvistløsningsorganerne, behandles klagen i det tvistløsningsorgan,
hvortil den er indgivet.

Ankenævnets sammensætning

§ 7. Ankenævnet består af en formand, som er landsdommer, samt eventuelt en eller flere
næstformænd, som er dommere, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og
erhvervsinteresser. En næstformand har samme beføjelser, som efter bekendtgørelsen er
tillagt formanden.
Stk. 2. Formand og næstformand udnævnes af forretningsudvalget for en 3-årig periode

med mulighed for genudnævnelse.
Stk. 3. Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening udpeger hver et medlem af

nævnet samt en suppleant. Danske Malermestre, Dansk Håndværk, Danske Anlægsgartnere og
Kristelig Arbejdsgiverforening udpeger hver 1-2 medlemmer af nævnet samt 1-2 suppleanter.
Medlemmer og suppleanter udpeges for en 3-årig periode med mulighed for genudnævnelse.
Stk. 4. På hvert ankenævnsmøde deltager et medlem eller en suppleant udpeget af

Forbrugerrådet Tænk eller Parcelhusejernes Landsforening samt et medlem eller en
suppleant udpeget af en af de i stk. 3, 2. pkt., nævnte erhvervsorganisationer efter
sekretariatets valg. Sekretariatet kan til behandling af principielle sager udvide antallet af
nævnsmedlemmer, således at der deltager en repræsentant for såvel Forbrugerrådet Tænk
som Parcelhusejernes Landsforening samt to repræsentanter for de i stk. 3, 2. pkt., nævnte
erhvervsorganisationer efter sekretariatets valg.

Sekretariatets opgaver

§ 8. Til ankenævnet er knyttet et sekretariat, der i sin funktion er uafhængigt af de
stiftende organisationer. Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller
personlige henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til nævnsbehandling. Klage
indgives til sekretariatet på en af ankenævnet udfærdiget formular. Ankenævnets arbejdssprog
er dansk. En klage kan indgives elektronisk og, hvis elektronisk klageindsendelse ikke er mulig
eller rimelig, pr. post. Sekretariatet påser, at følgende betingelser for behandling i
ankenævnet er opfyldt:
I) at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til den erhvervsdrivende, og
2) at klagegebyret er betalt.

Stk. 5. Hvis beløb fastsat i medfør af stk. 2-3 ikke betales af den erhvervsdrivende, kan

disse inddrives efter gældsinddrivelseslovens§§ IO og 11, jf. nr. 30 i lovens bilag I.
Stk. 6. Har en erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til nævnets drift, betalt

omkostninger, jf. stk. I og 3, tilbagebetales beløbet af nævnet, hvis nævnets kendelse
efterfølgende ændres af domstolene, således at forbrugeren ved dom ikke anses for at have
fået medhold.

Informationskrav i forbinde/se med klager indgivet via OTB-platformen,
jf. forordning nr. 524/20 I 3 af 21. maj 20 I 3

§ 26. Når ankenævnet har modtaget en klage via OTB-platformen, underrettes parterne
og OTB-platformen snarest om, hvorvidt klagen optages til behandling eller afvises i medfør
af forbrugerklagelovens§ 14, 15 eller 16.
Stk. 2. Såfremt klagen optages til behandling, jf. stk. I, underrettes parterne samtidig om

ankenævnets procedureregler og om eventuelle omkostninger, der kan pålægges i medfør af§
26 og§ 27.
Stk. 3. Når ankenævnet har accepteret at behandle en klage modtaget via OTB

platformen, skal ankenævnet straks, når sagen er fuldt oplyst, jf. herved forbrugerklagelovens
§ 18, stk. 2, underrette parterne og OTB-platformen herom.
Stk. 4. Ankenævnet skal straks efter at sagen er afsluttet, meddele OTB-platformen om
datoen for henholdsvis modtagelsen og afslutningen af klagen såvel som resultatet af
behandlingen.

§ 27. Ankenævnet skal på sin hjemmeside linke til Europa-Kommissionens liste over ATB
instanser, jf. artikel 20, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, og skal, hvis det er relevant,
offentliggøre listen på et varigt medie i tvistløsningsorganets lokaler.

Arsrapport, oplysningskrav m.v. og regnskab

§ 28. Ankenævnet skal udarbejde en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og
administrationen i øvrigt. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om
I) antallet af modtagne klager og typen af tvister klagerne har vedrørt,

§ 33. De bag ankenævnet stående forbrugerorganisationer og erhvervsorganisationer kan
med I års varsel til en I. januar opsige aftalen, hvorved ankenævnet opløses. Der skal
fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager m.v.

§ 34. En organisation, der er omfattet af ankenævnet, jf. § I, stk. 2 og 3, kan udtræde med
I års varsel til en I. januar.

Ikrafttræden

§ 35. Vedtægterne træder i kraft den 18. maj 2020.
Stk. 2. For sager, der er indbragt inden den 18. maj 2020, finder de tidligere

regler anvendelse.

