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Håndtering af reklamation for skjulte mangler ved byggeleverancer
I henhold til pkt. 14 i DB12 gælder en udvidet reklamationsret for skjulte mangler ved
byggematerialer.
Reklamationsretten er betinget af, at sælger (byggecentre) kan gøre mangelskravet
gældende mod den relevante leverandør.
Det er derfor vigtigt, at sælger ikke accepterer en kundes mangelsindsigelser, før sælgeren har sikret sig, at leverandør over for sælger har accepteret sit ansvar for kundens mangelsindsigelse. Vi henviser til skemaet nedenfor, som kan følges, når sælger
får en reklamation fra køber over skjulte mangler ved byggematerialer.
Er der derimod tale om mangler, herunder mængdeafvigelser, som køber har eller
burde have konstateret ved modtagelsen af varen, skal køber fremsætte sin indsigelse
senest 8 dage efter varens levering til køber. Overholdes denne frist ikke, kan manglen ikke tages i betragtning, jf. pkt. 12.2 i DB12. Er køberen forbruger, har køberen
dog efter købelovens regler en indsigelsesfrist på 2 måneder efter, at forbrugeren opdagede manglen.
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Er køber en forbruger?

ja

Købeloven
Kø finder anvendelse.

nej
Hvilken genstand er der tale om?

Skaffevare eller importva-

Ikke en byggeleverance

Byggeleverance (punkt 14.1)

re (punkt 14.3)

1 års reklamationsret, jf.
punkt 12.2.

Var leverandøren på tidspunktet for ordrebekræftelsen regi-

nej

streret med koden ”Udv. Ansvar” i Byggebasen?
1 års reklamationsret, jf.
punkt 14.1-14.3.
ja
Er bygherren forbruger?

ja

nej

10 års reklamationsret, hvis
leverandøren har påtaget sig et

5 eller 6 års reklamationsret, hvis leverandøren har påtaget

reklamationsansvar

sig reklamationsansvar af samme længde, jf. punkt 14.1.

af

tilsva-

Undersøg dette i Byggebasen.

rende længde, jf. punkt 14.2.
Undersøg dette i ByggeBasen.

Er reklamationsretten (de 5, 6 eller 10 år) udløbet?
ja
nej
Intet mangelsansvar

Er der reklameret rettidigt (dvs. straks og senest 1 år efter at
manglen burde være opdaget)?
nej
ja
Afgørende hvornår manglen er opstået. Hvis manglen er opstået efter
leverandøren leverede til sælger, kan sælger ikke gøre manglen gældende
over for leverandøren, og sælger yder derfor heller ikke et udvidet mangelsansvar over for køber.

Har manglen derimod hele tiden har været der, kan sælger gøre manglen
gældende over for leverandøren. Sælger har derfor et mangelsansvar. Vi
anbefaler i den forbindelse, at sælger:
- undersøger om leverandøren stadig eksisterer,
- kontakter leverandøren med henblik på at afklare, hvorvidt sælger kan
rette mangelskravet videre (evt. arrangere en besigtigelse af manglen),
- ikke accepterer et mangelsansvar uden at have foretaget ovenstående
undersøgelse først.
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