
AB-forbruger 2009 

 

Forbrugerrådets kommentarer til udkast af 15. september 2009: 

 

Til § 1:  

Den i stk. 1 anførte beløbsgrænse bør efter Forbrugerrådets opfattelse være væsentligt lavere end 10.000 kr. 

En grænse på 3.000 kr. skal foreslås. I så fald bør den i stk. 3 anførte beløbsgrænse konsekvensrettes til 

3.000 kr.  

 

Ligeledes bør der være krav om skriftlighed, hvis reglerne i AB-forbruger fraviges ved anden aftale. Det 

foreslås derfor, at formuleringen ”anden aftale” i stk. 1, 1. pkt., sidste led, ændres til ”anden skriftlig aftale”.  

 

Til § 2:  

Forbrugerrådet er uforstående overfor, at bevisbyrden for, at der ikke er tale om en forbrugeraftale, flyttes fra 

entreprenøren i tilfælde, hvor arbejdet udbydes af forbrugerens rådgiver. Forbrugerrådet kan ikke 

umiddelbart tiltræde den foreslåede bestemmelse. 

 

Til § 9:  

Vi mener ikke, at 15 arbejdsdages gyldighed for et tilbud er tilstrækkeligt, da en forbruger skal have 

mulighed for at indhente forskellige tilbud fra forskellige håndværkere.  

 

Til § 18:  

I stk. 2 bør det præciseres, at regulering af tilbudssummen som følge af indførelse eller ændring i gebyrer 

m.v. alene kan ske, hvis totalentreprenøren ikke havde mulighed for at tage højde for ændringerne på 

tidspunktet for tilbudets afgivelse. Det foreslås derfor, at der til sidste pkt. tilføjes ”..., og som 

totalentreprenøren på tidspunktet for tilbudets afgivelse ikke kendte eller burde kende til”. 

 

Til § 24:  

Forbrugerrådet finder ikke, at den i stk. 2 foreslåede formulering beskytter forbrugeren tilstrækkeligt. Når 

først arbejdet er sat i gang på baggrund af et overslag – som er estimeret alt for lavt – er det usandsynligt, at 

forbrugeren efterfølgende vil stille arbejdet helt i bero, og det vil i sådanne tilfælde formentlig heller ikke 

være muligt for forbrugeren at finde en anden entreprenør, som kan udføre opgaven for den i overslaget 

indikerede pris, hvis denne er sat alt for lavt. Entreprenøren må derfor være nærmest til at bære risikoen for, 

at udgifterne kommer til at overstige det af ham afgivne overslag væsentligt (max 15 %). Beskyttelsen i en 

sådan bestemmelse bør netop bestå i, at det ikke er forbrugeren, der i praksis skal bære den økonomiske 

risiko i tilfælde, hvor overslagsprisen er sat helt urealistisk. 

 

Forbrugerrådet skal derfor foreslå følgende formulering af stk. 2: ”Hvis entreprenøren har givet et 

prisoverslag, må prisen for arbejdet ikke overstige denne pris væsentligt eller højst med 15 %”. 

 

Til § 26: 

2. pkt. bør præciseres således, at der står: ”Betaling skal ske, når entreprenøren fremsender en faktura til 

forbrugeren i overensstemmelse med aftalen”. 

 

Til § 31:  



Forbrugerrådet finder ikke, at det bør være en betingelse, at forbrugeren skal fremsætte krav om dagbod 

inden rimelig tid efter at forsinkelsen kan konstateres. Idet dagbod skal være aftalt mellem parterne, er der 

ikke noget beskyttelsesværdigt hensyn i forhold til entreprenøren i denne henseende, og det må derfor være 

de almindelige forældelsesregler, som finder anvendelse.  

 

Dagbod: 

Der bør udformes mere detaljerede bestemmelser om dagbod, herunder bør det overvejes, om det ved 

nybyggeri bør være en automatisk ret for forbrugeren i tilfælde af forsinkelse. 

 


