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RETTEN I KOLDING
DOM

afsagt den 27. april  2022

Sag BS-

(advokat Lars Kyhl Nielsen)

mod

(advokat Jannie Lærke Bruus Stokholm)

Denne afgørelse er truffet af retsassessor Laila Skov Kunst.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 2. juli 2020. 

Sagen drejer sig om hvorvidt der er ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse 

med byggeprojekt.

 har fremsat følgende påstand: 

, tilpligtes til 

, at betale kr. 159.783,80 med tillæg af sædvanlig pro-

cesrente fra den 30. april 2018 ,subsidiært fra et af Retten fastsat senere tids-

punkt dog senest fra sagens anlæg og til betaling sket samt sagens omkostnin-

ger.
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Overfor den af sagsøgte nedlagte påstand nedlægger sagsøger påstand om fri-

findelse.

 har nedlagt følgende påstand:

Frifindelse.

 nedlægger følgende selvstændige påstand:

 tilpligtes til  at 

betale kr. 43.831,50 med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 24. november 

2018 subsidiært et af retten fastsat senere tidspunkt til betaling sker samt at be-

tale sagens omkostninger.

Oplysningerne i sagen

Sagsøgers påstand er  krav om tilbagebetaling af faktura af 5. september 2017 

på  25.012,80 kr. og faktura af  25. juni 2018 på 134.771,00 kr. i alt 159.783,80 kr.

Sagsøgtes selvstændige påstand er krav om betaling af faktura af 9. november 

2018 på 43.831,50 kr.  

Ved mail af 3. juli 2017 skrev sagsøger følgende til sagsøgte

” …

Hej  

Tak for snakken sidste lørdag. Både  og jeg fik et godt indtryk af dig 

og vi vil gerne have udarbejdet et skitseforslag.

I den forbindelse har vi lidt ekstra spørgsmål før vi går i gang. 

• Vil du uddybe og beskrive nærmere hvad skitseforslaget indehol-

der, samt pris inkl. moms.

• Vi ønsker en tæt dialog under forløbet og ønsker at godkende en 

”grov” skitse før den færdiggøres.

• Vi har vedhæftet en liste over hvilke og hvor mange værelser vi øn-

sker, samt nogle få krav til hvert rum. Resten er op til dig.

• Skal der foretages yderligere undersøgelser af grunden?

• Vi snakkede kort om prisen pr. kvadratmeter. Som  tidligere 

har nævnt så er vores max. Budget for hele projektet 2.500.000 kr. 

ekskl. Grunden. Tænker du at de 14.000 kr. pr. kvadratmeter er for 

stramt eller skal vi gå lidt ned i kvadratmeter for at have lidt buf-
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fer? Jeg vil helst have de 178-180 m2 men hvis det er urealistisk må 

vi revurdere.

• Vil du også beskrive hvordan du ser forløbet efter det færdige skit-

seforslag hvis vi ønsker at du følger hele projektet til dørs? Gerne 

opdelt i projektets faser inkl. pris. 

Vi tales ved når du er tilbage fra ferie.

Mvh  

…”

Ved mail af 13. juli 2017 skrev sagsøgte følgende:

”…

Hej  

Tak for mødet. – Her som lovet en kort opsummering.

Jeg går i gang med at skitsere på jeres hus – først en planskitse, der gen-

nemgåes med jer, før jeg arb. Videre med visualisering. (aftale visualiseret 

forslag til i alt 18.000,- + moms)

Jeg prøver at ramme ca. 170 m2 og arb. med en byggepris incl. Rådgiv-

nings-honorar på 2.500.000,- incl. moms

Dette giver en m2 pris på 13.300,- incl. moms, hvilket er en forholdsvis lav 

m2 pris i forhold til jeres ønsker, og i er ligesom jeg opmærksomme på un-

dervejs ikke at vælge for dyre løsninger. 

Alt i alt er jeg sikker på at vi inden for jeres budget kan lave et rigtigt fedt 

hus, der har den funktionalitet i ønsker.

Her er ydelsesbeskrivelsen for første del:

Visualiseret forslag/Beslutnings-grundlag – 18000,- + moms

Der laves ér visualiseret forslag, som afdækker alle vigtige forhold og præ-

sentere det fra flere vinkler. På dette grundlag kan der forespørges ved 

kommune og håndværkere, så der kan tages en kvalificeret beslutning.
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Forslaget indeholder:

Præsentation af arkitektonisk idé, æstetik, funktioner, bæredygtighed, tan-

ker om materialevalg, entrepriseform mv. 

Plan, snit og facader, referencebilleder & visualiseringer fra flere vinkler

Redegørelse for etageareal/bebyggelses%

Overslag over tidsplan & samlede omkostninger for byggeriet

Kontakt med myndigheder: afklaring af tinglysning, naboskel, evt. dispen-

sationer osv. 

…”

Af mail af 28. august 2017 fra sagsøgte til sagsøger fremgår følgende: 

”…

Hej 

Tak for mødet!

Her er som aftalt div tegninger og visualiseringer af villa ved 

Vi snakkes ved, når i har haft tid til at drøfte det.

Link til onedrive:

 

Sig til, hvis der er problemer m adgang til mappen!

P.S:

Huset holder sig stramt på 180 m2 og som vi snakkede om er der ca. 330 

cm til loftet i stueplan og ca. 250 cm til loftet på 1. salsplan. og vi må påbe-

regne at entreprenøren evt. skal have en slags merpris for den ca. 1m ek-

stra højde. Jeg sender en faktura for skitseprojekt her en af dagene.
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Med venlig hilsen

Arkitekt

…”

Ved faktura af 5. september 2017 betalte sagsøger 25.012,80 kr. for formøde og 

skitseprojekt: 

”…

…”

Af overslag af 10. november 2017 på nyt hus fra   fremgår 

det, at opførelse af nyt hus kan foretages for 3.087.500 kr. inklusiv moms  og  

med  tillæg af alternative priser for 110.000 kr.
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Udgifter til arkitekt var ikke indeholdt i tilbuddet.

Ved overslag af 22. december 2017 på nyt hus fra  fremkom 

 med  en pris på 3.532.500 kr. inklusiv moms

Den 20. januar 2018 indgik parterne aftale om teknisk rådgivning og bistand og 

en med en max budgetramme på 3, 2 millioner inklusiv moms, men eksklusiv 

udgifter til arkitekthonorar. Honorar var under punkt 8.  i aftalen aftalt til 

177.500 kr. inklusiv moms:

”…

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Formularen benyttes sammen med Almindelige bestemmelser for teknisk 

rådgivning og bistand, ABR 89.

Aftaleformularen er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder, DAN-

SKE ARK og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

1. Parterne

1.1 Undertegnede 

v/  

I det følgende kaldet klienten, og 

1.2 medundertegnede

Arkitektfirmaet  

I det følgende kalder rådgiveren,

Har indgået følgende aftale: 

2. Opgaven

2.1 Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende 

Projektering og myndighedsbehandling på nyopført villa på -

Statiske beregninger og energi beregning udføres af ingeniør til 

brug for myndighedsbehandling.
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2.2 Til opgaven er knyttet følgende underrådgivere

 

 – Energi beregning 

 – Statiske bereg-

ninger

2.3 Klienten har herudover knyttet følgende øvrige rådgivere til opga-

ven

2.4 Som projekteringsleder er udpeget 

3. Aftalegrundlag

3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 

89 med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende af-

tale. Danske_boligarkitekters Ydelsesbeskrivelser og_faceforløb a 

2013-01-23 for Boligbyggeri DANSKE ARK og FRI’s ydelsesbeskri-

velse for Byggeri og Planlægning 2012 — (vejledende)

3.2 Følgende klientmateriale

 Skitseprojekt på villa på 

3.3 Andet

Projektet udbydes i licitation som hoved-entreprise.

4. Rådgiverens ydelser

Projektet beskrives entydigt og så detaljeret at det kan danne grundlag 

for udbud, kontrahering og udførelse. Materialet kvalitetssikres/gran-

skes. Rollefordelingen mellem arkitekt, øvrige rådgivere og udførende 

(entreprenører/håndværkere) afklares.

Der udarbejdes:

• Tegninger (1:100/1:50 og nødvendige detailsnit (max. 20stk) 1:10)

• Arbejdsbeskrivelser

• Ajourføring af arealberegning og beregning at bebyggelsesprocent

• Energiramme-/varmetabsberegning

• Tidsplan og tilbudslister. 

Der drøftes og afklares valg af udbuds- og entrepriseform.

Krav til de udførendes leverancer afklares, herunder fx også vedr. do-

kumentation til drift og vedligehold. Der gennemføres udbud blandt 

entreprenører/håndværkere (efter boligejerens valg, evt. blandt arkitek-
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tens forslag) Bistand til bedømmelse af indkomne tilbud. Rådgivning 

om mulige besparelser. Anbefaling vedr. aftaleindgåelse.

Der kan indeholdt i honoraret udføres i stk. efterfølgende revidering/ 

ændring af tegningsmaterialet, såfremt det stadig er det samme hus m 

samme rumfordeling og grundlæggende konstruktioner.

Hvad der derudover tilkommer af større ændringer incl., hvis, der skal 

udføres ny energiberegning eller Statiske beregninger ligger ud over af-

talen og bliver efterfølgende faktureret på medgået tid eller evt. efter 

skriftelig aftale.

En eventuel udvidelse af bistanden. (f.eks. byggeledelse & tilsyn) skal 

ske ved påtegning på nærværende aftale eller kan ske ved anden skrift-

lig tilkendegivelse.

5. Klientens ydelser

Klienten indgår aftale med entreprenør og er ansvarlig over for myn-

digheder

6. Tidsfrister

Klienten ønsker byggeriet afsluttet inden udgangen at 2018

Projektering forventes afsluttet senest 30.04.2018

7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning

Max budget for byggeri p 180 m2 i alt excl, honorarer er 3.2 mill. DKK. 

incl. moms.

Heraf indeholdt:

• Tagterrasse, carport og skur.

• Belægning og have herunder håndtering af overfladevand.

• Afsat 180.000 kr. til inventar.

8. Honorar

Honorar for opgavens udførelse udgør iht. Aftale i Mail fra . 

13.07.2017:

Myndigheds- + Hovedprojekt, Projektering & lngeniørarb. Incl. Licita-

tion & rådgivn. Mht. Byggeaftale:

Myndighedsprojekt_____________ 35000,- + moms

Projektering & Licitation_________ 69000,- + moms
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lngenlørarb. vurderet til__________38000,- + moms

Ialt.               142.000,- + moms

Ialt.                                             177.500,- incl. moms

eventuel udvidelse af bistanden og hvad der ligger ud over aftalen bli-

ver efterfølgende faktureret med 680,- pr. time + moms. Prisen er inklu-

siv trykning af dokumenter og tegninger til myndigheder, eksklusiv 

evt. udgifter til transport og porto. Transport faktureres med 360kr pr. 

km. Og Transporttid regnes som arbejdstid.

9. Udlæg

10. Udbetaling af honorar og udlæg

Honoraret udbetales ä conto månedsvis bagud, jf. ABR 89, pkt. 3.4. Ved 

for sen betaling beregnes morarente og gebyr efter bestemmelserne i 

renteloven.

11.  Ansvar

Rådgiverens samlede ansvar i henhold til nærværende aftale kan ikke, 

uanset antallet af skader, overstige i alt kr. 12,5 mio.

Evt. Tilsyns- og eftersynsansvar er dog fortsat begrænset til 2,5 mio. kr. 

jf. ABR 89 pkt. 6.2.6.1. og 6,2.6.2.

12. Forsikring

Rådgiveren har tegnet professionel forsikring i Danske-ark

Policenummer  med forsikringsdækning: 12,5 mio. / 2,5 

mio.

Certifikat for 2018 vedhæftes

13. Tvister

I det omfang rådgivers kunde (bygherren) er forbruger, gælder ABR 89 

pkt. 9 Ikke mellem denne rådgiver og hans underrådgiver, såfremt 

bygherren vælger at anlægge sag mod rådgiveren ved de civile dom-

stole. Underrådgiver er denne situation forpligtet til at acceptere civil-

retligt søgsmål i tilfælde af at underrådgiveren skal medinddrages un-

der en retssag.
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14. Særlige bestemmelser

“Undertegnede erklærer ved sin underskrift på nærværende aftale at 

have modtaget bilag nr.1 ,2,3,4og 5, med ABR 89 samt ydelsesbeskri-

velse.

Idet omfang rådgivers kunde (bygherren) er forbruger, gælder ABR 89 

pkt. 6.2.3.1 ikke mellem rådgiver og dennes underrådgiver. Underråd-

giver kan i denne situation gøres ansvarlig for fejl m.v. i op til 10 år. 

Der skal dog altid anlægges sag mod underrådgiveren Inden 3 år efter 

at den ansvars pådragende fejl er opdaget eller burde være blevet op-

daget, jvf, lov nr. 522 af 6. juni 2007.

15. Bilag

1. – ABR 89

2. – Danske_boligarkitekters Ydelsesbeskrivelser og_faceforløb a 

2013-01-23 for Byggeri

3. – DANSKE ARK og FRI´s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og 

Planlægning 2012

4. – Professionel ansvarsforsikring DanskeArk Pre-Certificate 2018 

38766.3

5. – Vejledning for aftaleformular

…”

Ved mail af 24. april 2018 kl. 20.41 skrev sagsøger blandt andet, at sagsøger var 

overrasket over, at sagsøgte lagde op til at bruge porebeton i underetagen og 

fremkom med ønske om, at de som udgangspunkt helst ville have murede 

vægge både indvendig og udvendig.

Ved mail af 24. april 2018 kl. 22.52 besvarede  sagsøgte sagsøgers mail af 24. 

april 2018  og skrev blandt andet, at han ikke er sikker på, at det er muligt inden 

for budgettet ( evt. 200.000 ekstra).

Ved mail af 14. maj 2018 fremsatte sagsøger ønske om ”rooftop hedge”

Af mailen fremgår følgende:

”…
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Hej 

Tak for snakken. Der findes masser billleder når man google “rooftop 

hedg” men her er et par jeg har valgt ud.

Tænker hækkene skal stå hvor vi ellers havde planlagt trævæg på carpor-

ten (både oppe og nede), og på tagterrassen have et metal rækværk som 

med tiden skjules i hækken. Resten af tagterrassen er med værn af glas. 

, du får en længere opdatering efter arbejde om meget andet end 

det her:)

God arbejdslyst begge to

…”

Ved mail af 18. juni 2018 kl.00.43 fremsendte sagsøger deres egen materialeliste. 

Af mailen fremgår følgende:

”…

Hej 

Så har vi opdateret vores egen materialeliste så godt vi synes vi kan. Der 

er en række spørgsmål til dig i den.

Ring endelig! Det er i de næste 2 uger vi har ferie og bedst tid:)

Vh 

…”

Materialelisten blev vedlagt mailen og fremstår som følger:

 

”…

Materialeønsker af 
Se inspirationsbilleder efter teksten, nummereret som punktet billedet 

passer til.

1. Udgravning:

a. Der skal skrabes muld af som opbevares særskilt.

b. Der skal anlægges vejkasse som primær kørevej, hvor indkørslen 

efterfølgende skal anlægges (Se mere under punkt “13. Have” og 

billeder hertil).

c. Nedgravet ledning til regnvandsbede mod syd, med sandfang osv. 

til håndtering af nedløb fra tage. Dimensionering, udgravning og 

fyld af regnvandsbede. Vi tilplanter selv.

d. Nedgravning af luftledning til jordtempereret luft til ventilations-

anlæg — korrekt hældning væk fra huset med afløb, vandlås og 

lille faskine til kondenshåndtering. ALTERNATIVT: Danfoss har 

varmepumpe med passivt jordkølingssystem?

2. Facader og Vægge:
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a. Mursten fra Randers Tegl, RT209 med hvid hul- eller skrabefuge, 

vildtforbandt. Evt. blot vasket — ikke afsyret? ( ?)

b. Standerskift som øverste afslutning på murskiver. (  du talte 

om Rulleskifte eller?)

c. Beklædning på sokkel mod vest med mursten stående på fladen 

(Carlsberg bjælker?) eller tilsvarende udtryk.

d. Nordvestlige hjørne muret som “lynlås” (vi ved ikke hvad det hed-

der??), gerne tilsvarende detalje i bagmur hvis fuldmuret i kontor 

og soveværelse.

e. Muret hovedtrappe.

f.  Blank bagmur på 1. sal magen til facadernes murværk.

g.  Facadebeklædning på let-vægge i lamel-lignende skærmtegl/bagu-

ettes. Farvevalg afhænger af endelig valg af listeloft og udhængets 

loft.

h. Gipsvæg til loft mellem garderobe og soveværelse.

i. På alle indvendige vægge der IKKE er blank mur ønskes tyndpuds 

og hvidmalet, så de fremstår matte. Vi ønsker materialevalg som 

gavner indeklimaet, fx Volvox lerpuds og ler/marmormaling. Mar-

mormaling hvor skurefasthed er påkrævet — over køkken/bryg-

gersborde, ved vask/bad/toilet i vådrum. Vi har undersøgt produk-

terne grundigt og det er samme arbejdsgange som ved cementba-

seret puds. Malingen er dækkende efter 1-2 gange. Prisforskellen er 

minimal.

j. Option: Fuldmuret?

3. Andet konstruktion:

a. lnddækninger i mat sort alu eller zink med galvaniseret look? ( , 

hvad synes du?)

b.  Lyddæmpende dækadskillelse.

c. Synlige søjler i galvaniseret stål — mat, ikke blank overflade.

d. Tag beklædt med tagpap, rodsikret på områder med tag-bede.

e. Tagrender og nedløbsrør — ? Bliver tagrenderne inddækket i 

udhænget eller vælger man nogle der er i samme materiale som 

inddækningen, så de ikke bliver meget iøjnefaldende på udhæn-

get??

f. Lille vasketøjsskakt mellem køkken og bryggers.

4. Døre og Vinduer:

a. Vinduer og yderdøre fra Rationel, aura plus premium serien.

b.  Vestvendte franske altaner i børneværelser og kontoret.

c. Terrassedør i det store badeværelse og soveværelset.

d. 3 terrassedøre på i sal, 2 mod syd, imod vest, med bremser.

e. Lodret vindue på lille badeværelse skal være med frosted glas og 

indvendig karm, skal kunne tåle fugt da den befinder sig i bruseka-

binen.
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f. Indvendige døre, børneværelser samt badeværelse, f.eks. Swedoor 

Stable GW Eg.

g. Indvendig dør, bryggers med glas, f.eks. Swedoor Stable GW1 Eg.

h.  Skydedør til soveværelset, f.eks. Swedoor GW Eg.

i.  Indvendig dør, 1. sal bad, feks. Swedoor Stable 6W hvid.

j. Adgang ind under trappen fra gangen — Skydelåge/dør?

k. Glasvæg med dør til kontoret-  har reference fra tidligere pro-

jekt.

l. Inddelinger af sprosser på Østvendte vinduesbånd?

m. Hvorfor sidder vinduerne og flugter med indervæggen i stedet for 

ydervæggen?

n.  Mulighed for at åbne vinduer i vinduesbåndet under lofterne?

o. Mulighed for at åbne det smalle vindue i soveværelset?

5. Solafskærmning.

a. Gennemsigtig udvendig solafskærmning (lodret markise) med mo-

tor og kontrolunit på vest vendte vinduer (stue og børneværelser). 

Med lys og/eller temperatur styring.

b.  Også udvendig solafskærmning på vindue ved hoveddør og væ-

relse mod syd? (  tror du det er nødvendigt?)

c. Solfilter i glasset på vinduer mod vest og vinduerne mod syd i stue-

plan.

d.  Lodret markise under udhæng. (vil vi vente med)

6. Lofter:

a. Akustiklisteloft på 1. sal og udhæng undtagen bad, feks. Troldtekt 

contrast. Må ikke kræve jævnligt vedligehold. (Og evt i gang/entre i 

stuen hvis det ikke er meget dyrt??)

b.  Gipslofter med akustik sektioner i underetagen.

c. Hvad er alternativet til lamellofter på udhæng? Noget mat sort

7. Gulve:

a. Egetræsgulv på 1. sal undtagen bad (Kährs Grande Case, Country, 

dess.)

b. Klinker på badeværelsesgulve samt brus, bryggers og entreen. Klin-

ker fra Lake Stone SAND 30x60 eller 60x60. Aflix Cerafil 10 lys 

beige fuge.

c. Tæpper i soveværelse og børneværelser, f.eks. Ege Aktion.

d. Husk fodpaneler, sandlister.

8. Indvendig trappe:

a. Trin skal matche gulvet på 1. sal, f.eks. ubehandlet eg som olieres 

med samme olie.

b. Glasværn eller simpelt metal gelænder — børstet look.

c. Teknikskab og opbevaring under trappe.

9. Carport og tagterrasse
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a. Minimal hældning på belægning i carport.

b.  Lamelloft??? Nej det bliver for dyrt. , loft i carport skal vi finde 

en anden løsning på. Sort- eller hvidmalet træ eller plader af en 

slags? Skal helst matche udhænget med lameller eller alternativet 

— som er? Også sort på udhæng hvis lameller bliver for dyrt???

c. Tagbede ala ZinCo. Tagpap der er rodsikkert under områder med 

tagbede. Vi tilplanter selv.

d. Træterrasse i glat ubehandlet hårdt træ feks. cumaro.

e.  Tank til regnvandsopsamling skjult i terrassen?

f. Simpelt glasværn, undtagen på sektioner med planlagt hæk — her 

simpelt galvaniseret stålværn.

g. Udvendig trappe design –  Galvaniseret stål med glasværn og 

trin som træterasse eller stålriste? Hvis glasværn dyrt, galvaniseret 

værn.

10. Skur:

a. Størrelse? Gerne Ca. 16 kvm men er der plads til det? Vi ønsker 

plads til skraldespand og udvendig vandhane på bagsiden af skuret 

ved bryggersdøren.

b. Beklædning? Sortmalet træ? ?

c. Isoleret

d. Smalt vindue (2-lags) langs loft mod syd i stil med resten af huset?

e. Dør i sydside nær bryggersdøren.

11. VVS:

a. Ventilationsanlæg med fugtføler og pollenfilter (genvex-anlæg). 

Mulighed for indtag af jordkølet luft. Helst Danfoss.

b.  Køleanlæg til soveværelset monteret i teknikskab? Gerne med pas-

siv køling fx varmepumpe fra Danfoss med jordkølingssystem.

c. Fjernvarmeunit.

d.  Gulvvarme i alle rum — undtaget under køkken-/bryggers/gar-

derobe-inventar samt teknikskab.

e. Blødgøringsanlæg BWT AQA basic.

f. 2 stk. frostsikre vandhaner udendørs — i carport ved bryggersdø-

ren samt på tagterrassen

g. lfø Spira Art Rimfree væghængte toiletter, 1 på hvert badeværelse. 

(VVS nr: 613010000)

h. Badekar-agtigt afløb i brusekabine på det store badeværelse.

i. 2 stk indbyggede bruseamaturer på det store badeværelse — den 

ene med håndbruser. Børstet krom/stål. Se billede for eksempel på 

et design vi kan lide. Vola er for dyrt.

j. Brusearmatur lille bad fx simpel håndbruserløsning der passer i stil 

med øvrige armaturer. Børstet krom/stål.
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k.  Væghængte amarturer med lang tud ved håndvaske i badeværel-

ser — i stk. per badeværelse. F.eks. Vola 121M (VVS nr. 717732840, 

farve 40 rustfrit stål) med tilhørende bundventiler

l. Køkkenarmatur: Quooker Fusion Square Black

12. El/Belysning:

a. Få spots — langs mure inde og ude, ingen midt i rummene.

13. Have/indkørsel

a. Indkørsel med græsarmering fra vænget nord/vest, vest om huset 

til carporten syd for huset. F.eks. plastplader Elastic S 50 fra Byg-

gros tilsået med Masterline græs fra Prodana

b. Gangsti af store trædesten mellem offentlig sti mod vest og carport, 

langs hovedtrappe. Se tegningen. Feks. Soldaterfliser 45x90x8.

c.  Samme flise i carport samt østvendt terrasse og gangareal.

d. Bøgehæk — se tegning.

e.  Regnvandshåndtering på grunden — -løsning (Indkørslen bli-

ver græsarmering af hensyn til ). Helst regnvandsbed(e).

14. Inventar — vi handler direkte med køkkenfirma

15. Optioner:

a. Forberedelse til solcelleanlæg.

b.  Gipslofter med akustikfelter som alternativ til lameller

Generelt om materialevalg — vi ønsker at undgå blanke/reflekterende 

overflader. Fx vii vi hellere have børstet rustfri stål/krom amarturer, dør-

greb osv. Vi er også interesseret i at undgå byggematerialer med negativ 

påvirkning af indeklimaet.

Billeder:
2.a.
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Lyng Kirke, vasket, ikke afsyret gul sten

2.c. – Mursten stående på fladen. Sokkel

2.d. – ”lynlås” hjørner på pejs i  barndomshjem.
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2.g – Skærmtegl 
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6. Listeloft fra Troldtek
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7. a+b. Gulve Grande Casa + Lake Stone Sand 

11.j.
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…”

Sagsøgte besvarede ved mail af 18. juni 2018 kl. 10.12 sagsøgers mail med ønske 

materialer som følger: 

”…

Hej 

Det er jo en god stor liste, med mange af de ting, I allerede har nævnt, og 

en del nye.

Det er super godt, at I har været omkring alle de forskellige ting. - Jeg er 

lidt spændt på, om det bliver for dyre løsninger (f.eks. 9000,- per bruser), 

og er igang med at udvide tilbudslisten med en del ekstra punkter.

Men jeg har lige brug for et par dage, til at gennemgå alle punkterne, for at 

kunne give prof. rådgivning om hver enkelt.

Så må vi derefter finde et tidspunkt til at gennemgå det sammen.

Jeg har, som vi snakkede om skrevet til kommunen, at vi har accepteret 

deres krav, og jeg forventer at modtage godkendelse af byggetilladelse 

snarest!

Med venlig hilsen

Arkitekt

…”

Ved faktura af 25. juni 2018 fremsendte sagsøgte krav om betaling på 134.771,00 

kr. for myndighedsprojeket, 1. rate af hovedprojekt, ingeniør,-energi og statik 

samt kørsel. Følgende fremgår af fakturaen: 

”…
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…”

Den 12. juli 2018 fremsender sagsøgte udbudsmateriale:

”…

Hej 

Her er som aftalt udbudsmaterialet. Ingeniøren er ganske rigtigt taget på 

ferie, og er tilbage i uge 31, Jeg vil prøve at rykke ham for nogle kommen-

tare, men det kan være, vi lige skal vente med at trykke send, til vi har fået 

hans gennemsyn med. Jeg tænker også, at vi får brug for lidt tid til selv at 

kigge alt igennem.

Det der er markeret m rødt i fagbeskrivelsen kommer ingeniøren nok m 

lidt rettelser til.

Med venlig hilsen

Arkitekt

…”
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Ved udbudsbrev af 22. juli 2018 fremgår følgende: 

”…

…”

Ved brev af 4. oktober 2018 afgav  tilbud på opførsel af hus på 

baggrund af udbudsmateriale dateret 20. august 2018 på 6.176.976 kr. inklusiv 

moms:

”…
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…”

Ved tilbudsliste af 28. oktober 2018 afgav  tilbud på opførelse 

af hus på 3.595.447 kr. ekskusiv moms:

”…
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…”

Ved  faktura af 9. november 2018 fremsendte sagsøgte krav om betaling af 

43.831,50 kr.  for 2. rate af hovedprojekt og kørsel. Af fakturaen fremgår føl-

gende:

”…
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…”

Ved mail af 17. december 2018 kl. 14.22 sendte sagsøger besked til  om, at 

de blandt andet var åbne for ændringer. Af mailen fremgår følgende:

”…

Hej  

Hermed udbudsmateriale fra sensommeren. Som sagt er vi åbne for æn-

dringer og er indstillet på at droppe listelofter, mursten indvendigt, 

glasværn behøver ikke være indespændt m.m.

Vh 

…”

Ved tilbud af 20. december 2018 afgav  et bud på opførelse af 

hus på 3.316.746 kr. ex moms og på 4.145.932 kr. inklusiv moms Af tilbuddet 

fremgår følgende:

” …
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”…
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…”

Ved mail af 20. december 2018 kl. 16.20 videresendte sagsøgte tilbuddet til 

sagsøger med oplysning om nedjustering til 2.500.000 kr + moms svarende til 

3.125.000 kr.

Af mailen fremgår følgende: 
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”…

Hej  

Så er der lige en julehilsen, og evt. en julegave til jer her iform af et fornuf-

tigt tilbud! (værd at vente på !!)

Tilbuddet kan nemt justeres ned på ca. 2.5.mili. + moms - (se evt. mine 

vedhæft. noter)

kig det godt igennem -tænk, og snak sammen, og ring så evt. til mig - jeg 

tænker det evt. vii være muligt, at få endnu længere ned i dette tilbud, 

men jeg ved ikke, hvor nemme de er at snakke med!

(PS. der er en skrivefejl mht loft - 790.000,-) -Tror de har tænkt hele Taget?)

Med venlig hilsen

Arkitekt

…”

Ved mail af 3. januar 2019 kl. 16.28 meddelte  til  sagsøger  at de ikke 

kunne udføre opgaven som entreprenør. Sagsøger videresendte mailen til 

sagsøgte  kl. 16.29. Af  mailen fremgår følgende:

”…

Hej 

Tak for din mail.

Jeg har været materialet igennem og må desværre konkludere at projektet 

Ikke har ændret sig meget i forhold til de første tanker og ideer. Priserne 

på vores underentreprenører har været stigende siden 2017 så det kommer 

Ikke til at kunne lade sig gøre at komme i mål med det ønskede. Det er et 

kompliceret hus og til trods for at i er indstillede på at give afkald på mur-

værk inde samt listelofter vil dette ikke kunne redde prisen.

Bygningsgeometrien er bare dyr….

Jeg tror i skal finde en anden entreprenør som går til opgaven med friske 

øjne.

Held og lykke med projektet.

Med venlig hilsen

…”

Ved mail af 24. februar 2019 kl.09.49 fremsendte  oplysninger om di-

verse tillægs og fradragspriser.
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Ved tilbud af 6. marts 2019 fra  blev der afgivet et bud på opfør-

sel af hus med en pris for 3.493.508,25 kr.  inklusiv moms. Af buddet fremgår 

følgende: 

”…

…”

Der er indhentet syn og skønserklæring af 24. marts 2021 fra skønsmand -

.
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Følgende fremgår af skønserklæringen: 

”…
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…”

Forklaringer

 og sagsøgte -

 har afgivet forklaring.  Skønsmand  har afgivet forkla-

ring

 har bl.a. forklaret, at hun ikke har nogen baggrund inden for byg-

gebranchen. De havde besluttet sig for at købe en grund og ville bygge. De var 

nybegyndere, og de havde brug for en rådgiver, som var på deres side. De ville 

bo i huset i mange år, og de ville have et hus, der kunne holdes inden for deres 

budget. De ville have det bedst mulige hus inden for deres budget, og derfor 

valgte de at tage kontakt til en rådgiver. De fik fat i sagsøgte  

. På sagsøgtes hjemmeside var der et projekt. Projektet lå inden for 

deres budget.  Sagsøgte, bekræftede dem i, at opførsel af hus kunne lade sig 

gøre inden for deres budget. Ved mail af 13. juli 2017 bekræftede sagsøgte også, 

at det kunne lade sig gøre inden for deres budget på 2,5 mill. kr. incl. moms. De 

kom dog i tvivl især efter, at der kom et overslag fra byggefirmaet . De 
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havde fået tegnet et skitseprojekt, og det var et hus med spændende vinkler og 

lysindfald. Hun var forelsket i projektet, og hun var tilfreds med arkitektens ar-

bejde. De havde på baggrund af deres ønsker og skitseprojektet ikke fået at 

vide, at det ikke kunne lade sig gøre for de 2,5 mill. kr. Hun er efterfølgende 

blevet klar over, at det ikke er realistisk at få et superlavenergihus jf. skitsepro-

jektet, som er fremgået af sagsøgtes hjemmeside. Det er urealistisk, og det er no-

get, der aldrig kan blive til virkelighed. Da de havde fået det første overslag fra 

 var  de blevet forskrækket over prisen. Sagsøgte havde sagt, at hånd-

værkerne afgav en pris ud fra, hvad huset ville være værd, i stedet for hvad de 

kunne bygge det til. Sagsøgte sagde, at med grundige tegninger skulle hånd-

værkerne forholde sig til, hvad de teknisk kunne bygge huset til. Prisen fra -

 på 3.532.500 kr. fra 22. december 2017 var ikke et tilbud, men et 

overslag. De revurderede derfor deres budget. De besluttede sig for at gå op til 

3,2 mill. kr. incl. moms. Dette havde også sammenhæng med, at de privat 

havde fået en stærkere økonomi. Hun fik indtryk af fra sagsøgte, at når det kom 

i udbud, så blev det ikke så dyrt. De underskrev herefter kontrakten i januar 

2018. De havde taget ved lære efter dialogen med  og skar derfor ned på 

udbudsmaterialet. De droppede listelofter, og de overvejede også, om de kunne 

bygge  noget af delene selv. Hun havde oprindeligt troet, at når de gik til arki-

tekt, havde de en arkitekt, der holdt dem i hånden hele vejen og sørgede for op-

førsel af  et hus inden for deres budget. Der skulle være tale om en totalentre-

prise.  havde sagt, at det godt kunne hænge sammen. Hun har været bund-

naiv. Hun er nu klar over, hvor meget priserne kan hoppe ved at vælge andre 

materialer. Skitsetegningerne er med de dyreste materialer, og der har fra start 

af skitsetegningen  og til bagefter kun været tale om besparelser på besparelser. 

At sagsøgte i december 2018 skrev, at tilbuddet fra  var en julegave, 

var hun ikke enig i. Hun tror, at han selv må have troet på det selv, men det gik 

op for hende, at det var fuldstændig håbløst. De havde pillet alt ud, og der var 

ikke noget tilbage. Baggrunden for, at der blev to udbudsrunder var, at det var 

svært at få et tilbud ind på  den første budrunde. De fik blandt andet en tilbage-

melding på, at der var tale om komplicerede beregninger. De var så langt henne 

i forløbet, at de ikke vidste, hvad de skulle stille op. Sagsøgte foreslog, at de tog 

en budrunde mere, og de prøvede at rette nogle ting til, og der blev lavet flere 

besparelser. Der kom tilbud fra  på 6.176.875 kr. Der kom tilbud fra 

 på 4.145.939 kr. Der var da blevet pillet en del ud, og prisen var 

alene for en skal af et hus, og de skulle bagefter selv til at bygge huset færdigt. 

Det var hendes opfattelse, at når sagsøgte var inde over forhandlingsfasen og 

tilbudsgivelsen, så blev alt overkompenseret, og der blev manipuleret med tal-

lene, så de besluttede sig for at gøre et sidste forsøg med dialog med  

uden sagsøgtes medvirken. De fik derefter et tilbud fra  den 6. marts 

2019 med opførsel af enfamiliehus for 3.494.506,25 kr. incl. moms. Alt muligt 

var da blevet pillet ud. Der var tale om tilbud på et så skrabet hus ud fra det, 

sagsøgte havde lavet. Det var et beboeligt hus, men de skulle senere lave ting 

efterfølgende. De ville få et hus, der var væsentligt forringet i forhold til aftalen 
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med . De havde lavet besparelse på besparelse, og de var langt væk 

fra skitsetegningen. Det var ikke det projekt, som sagsøgte havde solgt til dem. 

Hun mener ikke, at sagsøgte har leveret den ydelse, som de havde aftalt, og at 

han derfor ikke har ret til honorar.

 har bl.a. forklaret, at han er uddannet arkitekt fra 

2002 og er selvstændig fra 2015. Skitseprojekter kan ikke anvendes til opførsel 

af huse. Der skal flere beregninger til, herunder ingeniørberegninger. Han me-

ner ikke, at huset har været umuligt for en entreprenør at opføre. Hvis der er 

tale om typehusfirmaer, der skal bygge, er det muligt en kompleks opgave for 

dem, men ikke for firmaer, som ikke bygger typehuse.  ville 

være egnet som byggefirma.  gav også et overslag på opførsel 

af huset. Han siger altid til sine kunder, at når de indhenter tilbud, kan de ikke 

på forhånd vide, hvilke priser håndværkerne byder ind med. Tilbuddet afhæn-

ger af materialevalg, antal af timer der skal bruges, og hvor mange ting byg-

herre ønsker, at der skal medtages. Da de kom til tidspunktet for at indhente til-

bud, ramte de ind i en travl periode for håndværkerne. Der var mange, der hop-

pede fra, da de ikke havde tid til at regne på et tilbud. Det er helt almindeligt, at 

der kan være stor forskel i tilbudspriserne, når de indhenter tilbud. Der kan 

være alt fra 10-20%, men også nogle, hvor der er 100% forskel på tilbudspri-

serne. Han havde sagt til sagsøgerene, at hvilke priser, de endte med, kunne 

han ikke udtale sig om. Han vidste ikke, hvad håndværkerne ville komme med 

af priser. Det var ved samtale med sagsøgerne næsten en standardbemærkning, 

at de måtte se, hvad håndværkerne måtte komme ind med. Hvis der ville ind-

komme bud, som var højere end det, der lå for sagsøgernes budget, kunne de 

justere på prisen via tilbudslisten, eller de kunne vælge andre håndværkere fra 

og til. De ville kunne justere prisen ud fra dette. Han har mange gange sagt, at 

jo flere ønsker undervejs i processen gør, at det koster ekstra. De ekstra ønsker 

måtte de putte på som en ny linje i udbudslisten. Der blev bare fyldt mere og 

mere på fra sagsøgernes side. Når han i sin mail af 20. december 2018 kl. 16.20 

havde skrevet, at tilbuddet fra  på 4,1 mill. kr. incl. moms kunne ju-

steres ned, var det, han mente, at nogle poster ville blive erstattet med billigere 

poster. Sagsøgerne var ikke indstillet på at lave justeringer. Ved forhandlin-

gerne med  havde han den opfattelse, at han havde to parter imod 

sig, sagsøgerne og . Sagsøgerne medvirkede  ikke  til et konstruktivt 

forhandlingsmiljø med  .  havde fået det indtryk, at 

sagsøgerne havde flere penge at gøre godt med. Det var stadig hans forslag, at 

der skulle trækkes noget ud, og han kom med ændringsforslag. Dette var sagsø-

gerne ikke tilfredse med, og han blev ikke efterfølgende involveret i det seneste 

tilbud fra  af 6. marts 2019. Den justerede budgetramme på 3,2 mill. 

kr. i rådgiveraftalen fra januar 2018 er på baggrund af overslag fra  inden 

underskrivelsen. Det var ikke et tilbud fra , så  var ikke forpligtet 

af overslaget.  var ikke med i budgivningen og har i mail af januar 2019 
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anført dette. Priserne på håndværkere var i mellemtiden steget. Der kom ikke 

nogle billigere tilbud, da tiden arbejdede imod dem. Han er ikke enig i, at bud-

det fra  på 4,1 mill. incl. moms var et hus, hvor alt var pillet ud. Det 

sidste tilbud fra marts 2019 var han ikke inde over. Han er ikke enig i skøns-

mandens vurdering på, at budgettet ikke var et realistisk anlægsbudget. Han vil 

mene, at det var en realistisk pris, hvor de ved udbudsrunde ville kunne ligge 

på budgettet.

Skønsmand  har vedstået den afgivne erklæring af 24. marts 

2021. Til svar på spørgsmål 1 forklarede skønsmanden supplerende, at priserne 

er til opførsel af et simpelt hus, og det var projektet ikke. Derfor kan det ikke 

holdes inden for de oplyste priser. Ad svar på spørgsmål 2 på baggrund af ud-

budsmaterialet ville priserne heller ikke kunne holdes inden for 2,5 og 3,2 mill. 

kr. På spørgsmål fra sagsøgers advokat om VVS-arbejdet under tilbudsgivning 

på 4 b om ventilation MD 4 filter og eventuel køl i soveværelse med bypass 

47.000 kr. forklarede skønsmanden, at der er tale om rumventilation til et væ-

relse. Det svarer ikke til et helt hus. Det er ikke sædvanligt, at der er køling på 

inde i et hus. Han har i et andet anlægsprojekt set en pris på 130.000 kr. for et 

køkken på 40 m2. for et anlæg med køling. Der var ved det andet anlægsprojekt 

ikke tale om et almindeligt køkken.

Parternes synspunkter

 har i sit påstandsdokument anført:

”Sagsøgerne – der er forbrugere og fuldstændig uvidende om byggeprojekter 

– rettede henvendelse til sagsøgte med henblik på at få rådgivning fra 

sagsøgte i relation til hvilket hus, der kunne opføres og tegnes for en samlet 

pris af 2.500.000 inkl. moms og inkl. arkitekthonorar, jf. bilag 6.3. 

Sagsøgte tegnede herefter det skitseprojekt, der er fremlagt som bilag 6.4A-

6.4L (hvilket sagsøgerne betalte sagsøgte kr. 25.000 for).

Sagsøgte stillede sagsøgerne i udsigt, at sagsøgerne kunne få lavet et sådant 

hus, som fremgår af skitseprojektet, for 2.500.000 kr. 

Det viste sig imidlertid fuldstændigt umuligt for sagsøgte at fremskaffe nogle 

håndværkere/entreprenørfirmaer, der ville bygge det pågældende hus til til-

nærmelsesvis det beløb, og herefter blev der udarbejdet flere forskellige ud-

budsmaterialer, jf. bilag 7 og 8, der indeholdt væsentlige forringelser og be-

sparelser på det oprindelige skitseprojekt, men på trods heraf kunne sagsøgte 

ikke finde nogen byggefirmaer, der ville eller kunne bygge huset til de penge, 

selvom sagsøgte af flere omgange fortalte sagsøgerne, at de nok skulle finde 

nogen, hvis bare lige der blev lavet lidt rettelser hist og her, men dette kunne 

altså ikke lade sig gøre, og sagsøgte burde og kunne have indset dette allerede 
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ved udarbejdelse af skitseprojektet, hvorfor jeg fremlægger korrigeret spørge-

tema, hvor skønsmanden bedes tage stilling til skitseprojektet. 

Sagsøgte har ovenikøbet på sin hjemmeside reklameret med, at der kunne teg-

nes et hus som det, der fremgår af skitseprojektet (og som sagsøgte ovenikøbet 

skriver er opført, hvilket det aldrig blev), jf. bilag 9. Sagsøgte har efterfølgende 

rettet sin hjemmeside således, at sagsøgte stadig henviser til det samme skit-

seprojekt, men nu skriver, at opførelsesprisen er 3-4 mio.kr. + rådgiverhonorar 

på kr. 100-150.000, og sagsøgte skriver ovenikøbet stadig, at huset er opført 

(hvilket ikke er korrekt), jf. bilag 10. Herved erkender sagsøgte selv, at oplys-

ningen til sagsøger om, at villaen fra skitseprojektet kunne realiseres for kr. 

2.500.000 inkl. honorar var fuldkommen urealistisk. 

På sagsøgtes hjemmeside sælges skitseprojektet også som super lavenergi, 

selvom det viste hus end ikke kan overholde den lovpligtige energiramme, jf. 

bilag 11-12. 

Til støtte for sagsøgers påstand, gøres det gældende 

At Sagsøgerne er forbrugere 

At Sagsøgte er professionel byggerådgiver 

At Det på forhånd burde stå den professionelle byggerådgiver (=sagsøgte) 

klart, at det oprindeligt budgetterede og planlagte byggeri ikke ville 

kunne realiseres, hvorfor sagsøgte ikke var berettiget til at opkræve et 

honorar på kr. 159.783,80 overfor sagsøgerne for et byggeri, det på for-

hånd var oplagt ikke kunne realiseres (sagsøgte burde i stedet fra star-

ten have rådgivet sagsøger om, at det ikke kunne realiseres, hvilket 

imidlertid ikke er sket). 

At Sagsøgte som følge heraf er forpligtet til at tilbagebetale de kr. 

159.783,80 til sagsøger, som sagsøgerne indtil nu har betalt til sagsøgte 

og

At sagsøgte har misligholdt parternes aftale forstået således, at sagsøgte 

som den professionelle part kunne og burde have set fra starten, og 

gjort sagsøger som forbruger opmærksom på, at det var urealistisk, at 

sagsøger nogensinde ville kunne få bygget et hus, som de ønskede, in-

denfor sagsøgers budget, 

At det således bestrides, at sagsøgte har levet op til det arbejde, som 

sagsøgte har udført, idet sagsøgte ikke har udført en korrekt rådgivning 

overfor sagsøger som forbruger, gående ud på, at det var urealistisk, at 
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sagsøger nogensinde kunne opnå at få bygget det af sagsøger ønskede 

hus indenfor sagsøgers beløbsramme. Alt det efterfølgende arbejde som 

sagsøgte har udført, har således været spildt, idet det ikke var muligt 

huset indenfor budgetrammen, hvilket sagsøgte som professionel råd-

giver kunne og burde have set og rådgiverne om fra starten, således at 

der ikke efterfølgende blev påført udsigtsløse udgifter, 

At det bestrides, at  havde afgivet tilbud indenfor 

sagsøgers budget, der er i overensstemmelse med sagsøgers ønsker, og 

det bestrides tillige, at processen var forsinket som følge af sagsøgers 

overvejelser og ændringsvalg, 

At det bestrides, at sagsøgers krav baserer sig på skuffede forventninger, 

At det af samme grund bestrides, at sagsøgte har krav på det merhonorar, 

som sagsøgte nu har gjort gældende at få selvstændig påstand for. 

At det af sagsøgte nævnte bestrides 

At Påstandsbeløbet skal forrentes fra tidspunktet for betaling af oven-

nævnte honorar (dvs. fra 30. april 2018 til betaling sker, subsidiært efter 

et af Retten fastsat senere tidspunkt, dog senest fra sagens anlæg).”

 har i sit påstandsdokument anført:

”4.1 Tilbagebetaling af honorar 

Et krav om tilbagebetaling kræver, at  har misligholdt parternes 

aftale. Det påhviler  at løfte bevisbyr-

den herfor.

Det gøres overordnet gældende, at  har leveret arbejde helt i over-

ensstemmelse med parternes aftale, og at han derfor ikke har misligholdt af-

talen. 

Det fremgår af parternes aftale, at  skulle stå for projektering, 

myndighedsbehandling og licitation samt sørge for ingeniørberegninger. 

Dette arbejde og denne tjenesteydelse/indsatsforpligtelse har  le-

veret. 

Aftalen indeholder ikke en resultatforpligtelse eller et krav om, at projektet 

kunne gennemføres med s ønsker til 

huset.  havde netop gjort  
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opmærksom på, at deres budget var lavt, og at deres mange dyre ønsker ville 

medføre, at de skulle foretage justeringer. 

Skønsmanden bekræfter da også, at  

havde mange dyre ønsker til projektet, og at dette har haft betydning for de 

indkomne tilbud. Skønsmanden udtaler således i spørgsmål 2, at: 

”[…] Skønsmanden har gennemgået udbudsmaterialet og bedømmer materiale-

valget som værende i dyrt, det gælder trægulvene, det teknisk anlæg med køling, 

vvs armaturer, værn på trapper og balkon, bevoksning på tage m.m. Disse valg 

harmonerer ikke med de anlægssummer der var opstillet. […]” 

Skønsmanden bekræfter endvidere, at det er helt sædvanligt, at tilbudslister 

opbygges med delpriser, således at tilbud kan justeres inden for bygherrens 

budget, jf. skønserklæringens spørgsmål IB. 

Det må i øvrigt anses for helt sædvanligt, at der skal foretages justeringer og 

indgås kompromisser i sådan en proces. 

 fremsendte netop forslag til, hvordan tilbuddet fra  

 fra oktober 2018 (bilag 5) kunne justeres, så det lå tæt på  

 budget (bilag D og G). Efter et forhandlingsmøde med 

, hvor  kom med til-

lægsønsker, meddelte  , at 

de ikke var interesserede i at foretage justeringerne.  

 valgte herefter selv at overtage forhandlingerne med  

 og fik angiveligt på den baggrund tilbuddet fra  i 

marts 2019 fremlagt som bilag 4. 

 kan konstatere, at der fortsat kunne foretages justeringer i tilbud-

det fra  fra marts 2019 (bilag 4), som  

 selv efterfølgende forhandlede uden . Følgende 

dyre løsninger kunne således f.eks. være fravalgt: 

- Blødgøringsanlæg (bilag 8, s. 8) 

- Vejkasse med vasket søgrus (bilag 8, s. 9) 

- Regnvandsbede (bilag 8, s. 9) 

- Fuldmurede vægge indvendigt (bilag 8, s. 12) 

- Akustik og listelofter (bilag 8, s. 13) 

- Fodlister i olieret eg (bilag 8, s. 14) 

- Beklædning, træskodder samt terrassebrædder i cumaro-træ (bilag 8. 14-

15) 

- Ventilationsanlæg med fugtføler og pollenfilter med køler (bilag 8, s. 19) 

- Nedskalering af højden på huset 
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Det forhold, at  ikke har været indstillet 

på at foretage de nødvendige justeringer, medfører ikke, at  har 

misligholdt parternes aftale. 

 bemærker i øvrigt, at det beror på  

 egne forhold, at de valgte at afskære  fra forhandlin-

gerne med , således at  ikke kunne hjælpe  

 i mål med forhandlingerne. 

Hertil kommer, at  netop havde foretaget en undersøgelse af mar-

kedspriserne forinden aftaleindgåelsen.  havde således 

på baggrund af skitsetegningerne givet overslag/tilbud i henholdsvis novem-

ber og december 2017 på henholdsvis kr. 3.087.500 (bilag B) og kr. 3.532.500 

(bilag 6 side 13- 16), ligesom entreprenøren, Tømrermester , 

havde givet et telefonisk overslag på ca. kr. 2.780.000. 

 A/S oplyste imidlertid i januar 2019 (bilag C) i forbindelse 

med 2. udbudsrunde, at  A/S pga. stigende priser ikke læn-

gere kunne byde på opgaven (bilag C). 

Skønsmandens vurdering af forventede priser i skønserklæringens spørgsmål 

1 og 2 synes derfor også at være udtryk for efterrationaliseringer.  

bemærker i øvrigt, at kvadratmeterprisen (180 kvm til 3,2 mio.) var kr. 14.222 

og ikke kr. 13.200, som fremgår af skønsmandens konklusioner. 

 bemærker i øvrigt, at  ind-

gik rådgiveraftalen på kr. 3,2 mio. velvidende, at de forinden havde modtaget 

et overslag/tilbud på kr. 3.532.500 (bilag 6 side 13-16). 

Endelig bemærker , at det er sagen uvedkommende, at  

 oprindeligt, da de tog kontakt til  

, havde en forestilling om at opføre et hus for kr. 2,5 mio. inkl. moms 

og rådgiver honorar. 

s krav baserer sig alene på skuffede 

forventninger, som ikke erstattes, idet det bemærkes, at der i dansk ret ikke 

er adgang til godtgørelse for skuffede forventninger uden direkte lovhjem-

mel jf. U1996.200/2H. 

På den baggrund gøres det gældende, at  ikke skal tilbagebetale 

sit honorar.

4.2 Forretningstidspunkt
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Såfremt retten mod forventning måtte finde, at  skal betale hele 

eller dele af sit honorar, gør  gældende, at forrentningstidspunk-

tet skal regnes fra sagens anlæg, subsidiært fra  

s påkravsskrivelse fremlagt i sagens bilag 1.

4.3 Betaling af mérhonorar 

 har leveret kontraktmæssig ydelse i henhold til aftalen, leveret 

skitseprojekt samt 1 ekstra til-budsrunde, der ikke var indeholdt i aftalen, jf. i 

det hele punkt 3.1.  skal derfor betale 

hele hans honorar for det udførte arbejde. 

 skal derfor betale den udestående 

faktura på kr. 43.831,50 (bilag H).”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 

af sagen.

Sagsøger her herudover gjort gældende,  at sagsøgte positivt  i aftalen har stillet 

sagsøgerne en budgetgaranti om, at  det arbejde som skulle udføres var for et 

max budget og sagsøgerne har derfor ikke haft nogen forpligtelse til at fradrage 

ydelser for at reducere anlægssummen. Sagsøger har endvidere gjort gældende, 

at sagsøgte har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse og pådraget sig et er-

statningsansvar som følge af at sagsøgte havde  foretaget et urealistisk fejlskøn 

på 3,2 mill. kr. for det økonomiske grundlag for opgavens løsning.  At der er fo-

retaget et fejlskøn understøttes af skønsmandens erklæring og de afgivne bud. 

Sagsøgte burde og kunne have forudset, at projektet ikke kunne holde sig in-

denfor budgettet.

Endvidere har sagsøgte misligholdt aftalen da aftalens tidsfrister ikke er over-

holdt. Sagsøgte vil endvidere ved betaling for faktura af 9. november 2018 på 

43.831,50 kr.  blive honoreret med  mere end det aftalte på  177.500 kr.

Sagsøgte har herudover gjort gældende, at sagsøgte  har ikke givet en budget-

garanti. En sådan aftale skal fremgå af aftalen. Sagsøgte har ej heller lavet fejl el-

ler foretaget pligtforsømmelse, hvorfor sagsøger ikke kan hæve rådgiveraftalen 

, da der ikke er sket væsentlig misligholdelse. Sagsøgtes overskridelse af skøn 

skal sammenholdes med det tilbud, der blev foretaget efter justering. Der er  

ikke angivet en økonomisk ramme på  et urealistisk fejlskøn. Sagsøgte kan ej 

heller  belastes for prisstigninger. Sagsøger kan ej heller kræve tilbagebetaling, 

da det arbejde som sagsøgte har udført ikke har været værdiløst.
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Sagsøgtes krav om betaling af faktura af 9. november 2018 på 43.831,50 kr. hol-

der sig endvidere inden for det aftalte på 177.500 kr. , da sagsøgers første beta-

ling af faktura af 5. september 2017 på  25.012,80 kr. ikke er en del af rådgiveraf-

talen, men særskilt betaling for skitseudformning.

 

Rettens begrundelse og resultat

Det fremgår af parternes aftale fra januar 2018 om teknisk rådgivning og bi-

stand, at sagsøgte for opgaver med udførsel af myndighedsprojekt, projektering 

og licitation og ingeniørarbejde skulle oppebære et honorar på 177.500 kr.  incl. 

moms.

Sagsøgte har forud for januar 2018  udført arbejde  med udarbejdelse af skitse-

projekt og afholdelse af formøde. Sagsøgte har for dette arbejde fået betaling for 

25.012,80 kr.

Retten lægger til grund, at arbejde med udarbejdelse af skitseprojekt og betaling 

for formøde er ikke en del af parternes aftale fra januar 2018 om teknisk rådgiv-

ning og bistand , hvorfor denne del af honoraret på  25.012,80 kr. skal honoreres 

særskilt.

Sagsøger har ikke godtgjort, at der er udført et mangelfuldt arbejde i forbin-

delse med  udformningen af skitseforslaget, hvorfor sagsøger ikke kan kræve 

tilbagebetaling for denne del af sin påstand.

Det fremgår af rådgiveraftalen fra januar 2018 under punkt 7., at det økonomi-

ske grundlag for opgavens løsning var angivet til  et max budget for byggeri på 

180 m2,  excl. honorarer på 3,2 mill kr. inklusiv moms samt at der i max budget-

tet er indeholdt tagterrasse, carport og skur, belægning og have herunder hånd-

tering af overfladevand og afsat inventar til 180.000 kr.

Efter sagsøgers  og sagsøgtes forklaring blev anlægssummen opjusteret til 3, 2 

mill kr. som følge af dialog og  indhentede prisoverslag fra . 

Det fremgår blandt andet af skønsmandens erklæring at  det skitserede hus ikke 

kan laves for 3,2 millioner kroner og at budgettet er noget under en realistisk 

anlægssum. Det fremgår endvidere af skønsmandens erklæring,  at udbudsma-

terialet og materialevalget er dyrt, hvorfor det ikke harmonerer med de anlægs-

summer, der var opstillet.

På baggrund af rådgiveraftalens ordlyd i punkt 7 sammenholdt med udvidel-

sen af ønsker til tilbudslisten i tiden efter aftalens indgåelse i januar 2018 og in-

den projektet blev sendt i udbud i sommeren 2018,  kan det ikke lægges til 
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grund, at sagsøgte  har givet tilsagn om eller en garanti for at anlægsprisen for 

huset kunne udføres for max 3,2 mill kr. 

Retten lægger til grund, at parterne har aftalt et max budget og  at det økonomi-

ske grundlag  for opgaven var en maxramme på 3,2 mill kr. , der skulle stilles 

efter. 

Spørgsmålet er herefter om sagsøgte ved sin rådgivning har udvist en  mangel-

fuld rådgivning ved at angive en budgetramme på 3,2 mill kr.

På baggrund af skønsmandens erklæring er anlægssummen i rådgiveraftalen 

på 3,2 mill  kr. noget under en realistisk anlægssum. 

På baggrund af de indhentede prisoverslag fra , som sagsø-

gerne var bekendt med, lægger retten til grund, at sagsøgtes skøn for en an-

lægssum på 3,2 mill kr. inklusiv moms på tidspunket for aftalens indgåelse i ja-

nuar 2018 blandt andet hviler på forud indhentede faglige prisoverslag  fra La-

kato entreprise fra november og december 2017. Under hensyntagen til at skøn-

net er fastsat konkret på baggrund heraf, kan det ikke lægges til grund, at der 

har været tale om et fagligt urealistisk fejlskøn, selvom skønsmanden har ud-

talt, at en anlægssum på 3,2 mill kr. er noget under en realistisk anlægssum.

Sagsøgerne har efter indgåelsen af rådgiveraftalen fremkommet med materiale 

ønsker og de indhentede tilbud er afgivet på baggrund af  heraf. Efter oplysnin-

gerne om størrelsen af de seneste afgivne bud fra december 2018 og  marts 2019  

fra  ville anlægssummen på et hus på baggrund af sagsøgtes tegnin-

ger,  beskrivelser  have udgjort  henholdsvis 4.145.932 kr. inklusiv moms  og ef-

ter fradrag  have udgjort 3.493.506,25 kr. inklusiv moms.

Retten lægger til grund, ved at tilbud på opførsel af hus gik  ud i licitation ved 

anden budrunde i sommeren 2018, har  sagsøgerne accepteret, at  fristen for  af-

slutning af byggeriet inden udgangen af 2018 og forventelige afslutning af  pro-

jektering senest den 30. april 2018 som fastsat i aftalen,  ikke blev fastholdt.

Da sagsøgte ikke har afgivet garanti for størrelsen af udgifterne ved  opgavens 

gennemførelse og da der ikke er godtgjort væsentlige fejl eller mangler ved fast-

sættelsen af budgetrammen  i januar 2018 har sagsøger ikke krav på tilbagebeta-

ling af allerede betalt honorar, som var aftalt ved rådgiveraftalen under punkt. 

8.

Da sagsøgtes krav om betaling af faktura for 2. rate for hovedprojekt  er  udført  

og leveret  i henhold til rådgiveraftalen og da betalingen ikke overstiger det af-

talte samlede honorar  på 177.500 kr. inklusiv moms  har sagsøgte krav på beta-

ling af faktura af 9. november 2018  på  43.831,50 kr.
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Retten tager herefter sagsøgte s påstand om frifin-

delse og selvstændige påstand om betaling på 43.831,50 kr. til følge som neden-

for bestemt. 

Dog tilkendes der alene procesrente af den selvstændige påstand efter rente-

lovens § 3, stk. 2, hvor der skal betales rente 30 dage efter den dag, da fordrings-

haveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling. 

Efter sagens udfald anses sagsøgte  som den vin-

dende part og sagsøger  som den ta-

bende part. Sagsøgte har fået medhold både i en frifindelsespåstand til en værdi 

af 159.783,80 kr. og i en selvstændig nedlagt påstand til en værdi af 43.831,50.  

Sagsøgte har afholdt retsafgift med 500 kr. og foreløbige udgifter til skønsman-

den for besvarelse af spørgsmål IA og IB med 6.250,00 kr.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 

af advokatudgift med  38.000 kr., af retsafgift med 500,00 kr. og af øvrige udgif-

ter med 6.250,00kr., i alt 44.750,00 kr.   er 

momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

 frifindes.

 skal til   

betale 43.831,50 kr. med procesrente fra den 9. december 2018. 

  skal til    be-

tale sagsomkostninger med 44.750,00 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.


