VEDTÆGTER
HÅNDVÆRKERGARANTI

§1 Navn og hjemsted
Garantiordningens navn er Håndværkergaranti, med binavnene VVS-garanti og DS-Garanti.
Hjemsted for Håndværkergaranti er Arbejdsgiverne, Magnoliavej 2, 5250 Odense SV.

§2 Formål
Håndværkergaranti har til formål at sikre håndværksmæssig korrekt udførelse af VVS-, el-,
blikkenslager-, kloak- og bygningssmedearbejde samt udførelse af arbejde på
bygningsanlæg med køl alt med henblik på at højne branchernes omdømme. Dette søges
opnået gennem samarbejde med Håndværkets Ankenævn ved at forbrugerne, der har fået
medhold i en klage ved Håndværkets Ankenævn over et medlem af garantiordningen, får
opfyldt kendelsen.
Garantiordningen dækker ikke prisklager.

§3 Medlemmer
Håndværkergarantiordningen omfatter firmaer, der udfører VVS-, el-, blikkenslager-, kloakog/eller bygningssmedearbejde samt udførelse af arbejde på anlæg med køl, og som på
aftaletidspunktet var medlem af Arbejdsgiverne.
Kun firmaer, der er tilsluttet Håndværkergaranti, har ret til at føre det registrerede
Håndværkergarantimærke og til at anvende betegnelsen ”tilsluttet
Håndværkergarantiordning” eller lignende betegnelser.
Et medlem har pligt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen.
Et medlem er ligeledes forpligtet til at give Arbejdsgiverne enhver ønsket oplysning i
forbindelse med en klagesag.
Ved udbetalinger fra garantiordningen indtræder Håndværkergaranti i klagers rettigheder
overfor medlemmet, og garantiordningen kan herunder kræve sine udgifter til sagen dækket
hos den indklagede virksomhed.
Såfremt virksomheden er ophørt på tidspunktet for Håndværkets Ankenævns behandling,
indtræder garantiordningen i stedet for den ophørte virksomhed i sagens behandling for
ankenævnet.

§4 Dækningsområder
Såfremt et medlem af Håndværkergaranti ikke opfylder en kendelse fra Håndværkets
Ankenævn, dækker Håndværkergaranti med udgifter op til kr. 100.000,- inkl. moms. Kendelsen
opfyldes ved afhjælpning, der udføres af et medlem under Håndværkergaranti efter aftale med
Arbejdsgivernes sekretariat. Garantiordningen kan i stedet for afhjælpning vælge, at kendelsen
opfyldes kontant ved betaling, maksimalt dog kr. 100.000,- inkl. moms.
Garantiordningen dækker kun dokumenterede udgifter til opfyldelse af en kendelse fra
ankenævnet over for private forbrugere og alene til afhjælpning af manglen. Der ydes ikke
dækning for følgeskader og for indirekte tab.
Det er en betingelse, at sagen er indbragt for garantiordningen senest 6 måneder efter
kendelsens afsigelse i ankenævnet.
Garantiordningens forpligtelse ophører, hvis klager efter at have fået helt eller delvis medhold
ved Håndværkets Ankenævn, indbringer sagen for de almindelige domstole. En anmodning fra
klager om genoptagelse, der er indgivet inden 30 dage efter kendelsen, har opsættende
virkning, indtil ankenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.
På tilsvarende vis har en anmodning om genoptagelse fra medlemmet, der er rettidig indgivet,
opsættende virkning på kendelsen, indtil ankenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.
Sagsbehandlingen:
Når Håndværkets Ankenævn har afsagt en kendelse, der giver en klager helt eller delvist
medhold i en klage over et medlem under Håndværkergaranti, kan klageren indbringe
sagen for garantiordningen, såfremt kendelsen ikke opfyldes af virksomheden. På
tilsvarende vis kan sagen indbringes i de tilfælde, hvor klageren har søgt kendelsen
tvangsfuldbyrdet i fogedretten og derved ikke har opnået dækning eller kun delvis dækning.
Sagen skal indbringes skriftligt for garantiordningen senest 2 måneder efter, at sagen er
sluttet i fogedretten.
Såfremt virksomheden rettidigt har meddelt ankenævnet, at den ikke ønsker at være
bundet af ankenævnets afgørelse uden samtidig begæring om genoptagelse og
virksomheden ikke efterlever kendelsen inden udløbet af den i kendelsen fastsatte frist,
kan klageren indbringe sagen for garantiordningen, med mindre klageren vælger at
videreføre sagen ved domstolene på eget initiativ eller ved Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens mellemkomst.
Garantiordningen kan afvise en sag, såfremt klageren ikke overholder de ovenfor anførte
frister.
Inden for et kalenderår dækker Håndværkergaranti med maksimalt kr. 1.000.000,-inkl.
moms. Dette beløb udgør summen af anmeldelser over for Håndværkergaranti i et
kalenderår.

§5 Ledelse
Garantiordningen ledes af det til enhver tid siddende VVS-udvalg, El-udvalg & Industri- og
Smedeudvalg i Arbejdsgiverne.

§6 Sekretariat
Arbejdsgivernes sekretariat fungerer som sekretariat for garantiordningen. Sekretariatet kan
afkræve parterne alle oplysninger, som anses for nødvendige for sagens behandling.

§7 Økonomi
Ved etablering af Håndværkets Ankenævn er overført midler fra det nedlagte Ankenævn for
VVS-installationer til Garantiordningen.
Hovedbestyrelsen i Arbejdsgiverne fastsætter retningslinjer for indbetalinger til
Håndværkergaranti.
Der føres særskilt regnskab for garantiordningens indtægter og udgifter. Regnskabet revideres
af den af Arbejdsgiverne antagne statsautoriserede revisor.
Håndværkergaranti tegnes af direktøren for Arbejdsgiverne eller af formændene for VVSudvalget, El-udvalget og Industri- og Smedeudvalget i forening i Arbejdsgiverne.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Vedtægter
Vedtægtsændringer fastsættes af Hovedbestyrelsen i Arbejdsgiverne, der ligeledes træffer
bestemmelse om anvendelse af midlerne i Håndværkergaranti ved garantiordningens
eventuelle ophør.
De seneste vedtægtsændringer har virkning fra 1. oktober 2015.
Således vedtaget i Hovedbestyrelsen den 12. maj 2015.
Fleming Frederiksen
Formand

