
Forbrugerklagenævnet har den 4. november 2020 behandlet din klage over Nuuk Vand & 

Varmeservice ApS og har truffet nedenstående: 

 

AFGØRELSE 

 

Du får medhold i din klage.  

 

Nuuk Vand & Varmeservice ApS skal inden for 30 dage fra modtagelse af denne afgørelse 

tilbagebetale 8.437 kr. til dig, samt rente efter renteloven fra den 7. maj 2020, og til betaling sker. 

 

Indledning 

 

Klagen er modtaget den 14. februar 2020. Klagen vedrører en faktura udstedt af Nuuk Vand & 

Varmeservice ApS for udskiftning af defekt trevejsventil og cirkulationspumpe på kedel. 

 

Du har fremsat krav om at få refunderet fakturaen på 8.437,00 kr. 

 

Nuuk Vand & Varmeservice ApS har ikke efterkommet dine krav, ligesom de efter den 6. marts 

2020 ikke har besvaret henvendelser fra Forbrugerklagenævnets sekretariat. 

 

Sagsfremstilling 

 

I perioden juni til august 2018 fik du udskiftet kedel, bortskaffet eksisterede gammel kedel og 

tilsluttet olierør af en virksomhed. Efter kedlen blev skiftet har der flere gange været problemer 

med at få varmt vand. I disse situationer har du kontaktet virksomheden, som er kommet for at 

justere kedlen, uden at opkræve betaling for dette.  

 

I oktober/november 2019 begyndte der igen at være problemer med at få varmt vand. Du 

kontaktede derfor virksomheden, som kom ud og kiggede på kedlen. Dagen efter skete det samme 

igen og du kontaktede på ny virksomheden, som denne gang skiftede en defekt trevejsventil og 

cirkulationspumpe i kedlen. Efter dette blev skiftet har du ikke haft problemer med at få varmt 

vand. Udskiftning af trevejsventil og cirkulationspumpe kostede 8.437,00 kr. Fakturaen herfor var 

udstedt af Nuuk Vand & Varmeservice ApS. 

 

Først herefter fandt du ud af, at aktiviteterne i virksomheden havde skiftet ejer og var blevet købt 

af Nuuk Vand & Varmeservice ApS.   

 

Ved telefonsamtale fortalte den nye ejer dig, at Nuuk Vand & Varmeservice ApS havde købt 

virksomheden og at Nuuk Vand & Varmeservice ApS ikke står inde for tidligere handel. Den nye 



ejer opfordrede dig til at kontakte den tidligere ejer, hvilket du gjorde. Den tidligere ejer oplyste 

dig om, at der ikke er garanti på kedlen. Herefter hørte du ikke yderligere fra den tidligere ejer.  

 

Den 3. marts 2020 sendte Forbrugerklagenævnets sekretariat et brev til ejeren af Nuuk Vand & 

Varmeservice ApS med anmodning om at få oplyst den aktuelle status på virksomheden. 

 

Den 6. marts 2020 svarede ejeren af Nuuk Vand & Varmeservice ApS at han ikke har overtaget 

anparterne i virksomheden pr. 1. juli 2019. Ejeren svarer at han har købt aktiverne virksomheden 

pr. 1. juli 2019. Ejeren svarer ydermere, at Nuuk Vand & Varmeservice ApS intet har at gøre med 

virksomhedens reklamationer. 

 

Den 12. marts 2020 bad Forbrugerklagenævnets sekretariat dig om at præcisere hvad og hvem du 

klagede over. 

 

Den 14. marts 2020 svarede du, at du var i tvivl om, om det er virksomheden eller Nuuk Vand & 

Varmeservice ApS, der er den ansvarlige i forhold til fakturaen.  

 

Den 7. april 2020 sendte Forbrugerklagenævnets sekretariat et indbringelsesbrev til Nuuk Vand & 

Varmeservice ApS, hvori Nuuk Vand & Varmeservice ApS blev bedt om at komme med 

kommentarer til klagen. I indbringelsesbrevet præciserede Forbrugerklagenævnets sekretariat at 

klagen kun delvist vedrører Nuuk Vand & Varmeservice ApS, da klagen indeholder flere 

klagepunkter. Det blev præciseret at det specifikt kun er den del af klagen, der handler om 

refusion af fakturaen på 8.437,00 kr., der angår Nuuk Vand & Varmeservice ApS.    

 

Da der ikke efter svarfristens udløb var indkommet svar fra Nuuk Vand & Varmeservice ApS sendte 

Forbrugerklagenævnets sekretariat en rykker for svar på indbringelsesbrev til Nuuk Vand & 

Varmeservice ApS den 13. maj 2020. I dette brev blev Nuuk Vand & Varmeservice ApS gjort 

opmærksom på at sagen ville blive færdigbehandlet, såfremt de ikke svarede.  

 

Ved svarfristens udløb var der ikke indkommet svar fra Nuuk Vand & Varmeservice ApS. 

 

Begrundelse 

 

Forbrugerklagenævnet bemærker indledningsvist, at du har givet en troværdig og fyldestgørende 

beskrivelse af hændelsesforløbet, som den indklagede virksomhed ikke har fundet anledning til at 

bestride.  

 

Nævnet finder derfor at sagen er tilstrækkeligt oplyst og at dine oplysninger om 

hændelsesforløbet kan lægges til grund for sagens afgørelse. 

 



Du har fremsat krav om at få refunderet fakturaen på 8.437,00 kr. 

 

Du har oplyst at der efter at kedlen blev skiftet flere gange har været problemer med at få varmt 

vand. Du har endvidere oplyst at der i oktober/november 2019 igen begyndte at være problemer 

med at få varmt vand og at der denne gang blev skiftet en defekt trevejsventil og 

cirkulationspumpe i kedlen. Herefter har du ikke haft problemer med at få varmt vand. 

 

Forbrugerklagenævnet finder på den baggrund at der forelå en mangel ved kedlen, jf. lov nr. 102 

af 6. april 1906, som er sat i kraft for Grønland ved lov nr. 104 af 31. marts 1965 mv. (herefter 

købeloven) § 76, stk. 1, nr. 4.  

 

Du har oplyst, at du har kontaktet virksomheden, når der har været problemer med kedlen. 

Virksomheden er herefter kommet for at justere kedlen uden at opkræve betaling. Du har 

ligeledes oplyst at du kontaktede hvad du dengang opfattede som virksomheden, som kom ud og 

skiftede en defekt trevejsventil og cirkulationspumpe i kedlen.  

 

Nævnet lægger herefter til grund, at virksomheden på baggrund af dine opkald løbende har 

foretaget vederlagsfri afhjælpning af mangler ved kedlen. 

 

Ifølge købeloven § 78, stk. 4 skal sælgers afhjælpning ske inden for rimelig tid, uden udgift og uden 

væsentlig ulempe for køberen. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det generelt påhviler en 

erhvervsdrivende på forhånd at gøre det klart for forbrugeren, om en udbedring sker under 

reklamationsretten eller som en reparationsydelse mod betaling, hvis der kan være tvivl omkring 

dette. 

 

Nævnet lægger til grund, at du ikke blev informeret om ejerskiftet af Nuuk Vand & Varmeservice 

ApS, da du brugte de samme kontaktoplysninger, som du hele tiden havde brugt til at komme i 

kontakt med virksomheden, når der var problemer med kedlen. 

 

Nævnet lægger endvidere til grund, at også udskiftningen af den defekte trevejsventil og 

cirkulationspumpe i kedlen blev gennemført uden at du blev gjort opmærksom på, at der var sket 

ejerskifte eller at der ville blive opkrævet betaling. 

 

Nævnet lægger endelig til grund at du ved udskiftningen af den defekte trevejsventil og 

cirkulationspumpe i kedlen derfor var af den overbevisning, at det var virksomheden, der foretog 

udskiftningen og ikke Nuuk Vand & Varmeservice ApS. 

 

Forbrugerklagenævnet finder at du under disse omstændigheder har haft en berettiget 

forventning om, at afhjælpningen af fejlene igen ville ske vederlagsfrit, og at indklagede konkret 

må bære risikoen for dette. 



Nævnet lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at Nuuk Vand & Varmeservice ApS havde 

overtaget og anvendt uændrede kontaktoplysninger fra virksomheden.  

 

Forbrugerne kunne således fortsat på helt sædvanlig og uforandret måde henvende sig omkring 

ældre reklamationer mod det tidligere selskab, hvilket alene skyldtes indklagedes egne valg og 

driftsmæssige forhold.  

 

Indklagede var i hvert fald under disse omstændigheder nærmest til at sikre sig, at ejerskiftet og 

betydningen af dette stod klart for de forbrugere, som henvendte sig omkring fejl på tidligere 

købte varer.  

 

Indklagede må derfor bære risikoen for den manglende information omkring dette, samt den 

berettigede forventning om at afhjælpningen blev foretaget vederlagsfrit der konkret opstod som 

følge heraf. Forbrugerklagenævnet finder på den baggrund, at du er berettiget til at kræve 

fakturaen på 8.437,00 kr. refunderet af Nuuk Vand & Varmeservice ApS og at Nuuk Vand & 

Varmeservice ApS tilpligtes at tilbagebetale 8.437,00 kr. til dig. 

 

Da der dokumenterbart er fremsat anmodning om tilbagebetaling senest ved indbringelsesbrev af 

7. april 2020, og Nuuk Vand & Varmeservice ApS senest på dette tidspunkt havde de fornødne 

oplysninger til at kunne forholde sig til kravet, finder nævnet at kravet skal forrentes 30 dage fra 

denne dato, jf. § 3, stk. 2. i lovbekendtgørelse nr. 1075 af 11. september 2015 om renter ved 

forsinket betaling m.v. for Grønland (renteloven). 

 

Klagevejledning 

 

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. 

landstingslov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning § 35 stk. 2. 

 

 

Med venlig hilsen 

Forbrugerklagenævnet 

 

 

Nivi Strunz 

Formand 

 


