
 

Sagsgangen og forløbet 

 

 

 

 

Samle bilag 

Som det fremgår i ovennævnte forløb, har man mulighed for at sende kommentarer og samle bilag til sagen 2 gange.  

Sendes bilag løbende og ad flere gange vil dette blot forlænge sagsbehandlingstiden og der er risiko for, at disse bilag 

ikke kommer med i behandlingen af sagen. Man er som part selv ansvarlig for at samle bilagene. 

Tips til messenger/SMS 

Ønsker man at benytte messengersamtaler som bevis/bilag, kan det anbefales at benytte en pc’s browser og tage 

skærmdumps fra www.messenger.com og derefter lægge disse skærmdumps ind i fx word.  Man kan også vælge at 

højreklikke i samtalevinduet i messenger og vælge print (print til pdf og benyt browseren google chrome).  

Hvis man benytter skærmdumps fra SMS’er fra sin telefon, bør man indsætte disse skærmdumps i word med 4 

samtalevinduer pr. word-side.  

Vejledninger: Sådan tages skærmdumps med klippeværktøj.  

Sådan tages billede af papir 

Har man behov for at tage billeder med sin smartphone af papir og benytte disse som bevis, kan det anbefales at 

bruge en app, der laver billedet om til en pdf med det samme. Benyt fx den gratis app ”Adobe Scan”.  

Køberskema
Bilag 1

Klageskema 1 med bilag 
modtages hos DKK fra 

køber.

Sags-
behandlings-

tid
Klagen videresendes til 

sælger

Sælgerskema
Bilag 2

Klageskema 2 med bilag 
modtages hos DKK fra 

sælger

Sags-
behandlings-

tid
Bilag 2 sendes til køber 

til udtalelse

Købers
kommentarer

Bilag 3

Købers kommentarer og 
eventuelle yderligere 

bilag modtages hos DKK

Sags-
behandlings-

tid
Disse bilag sendes til 

sælger til    slutudtalelse

Sælgers
kommentarer

Bilag 4

Sælgers kommentarer 
og yderligere bilag  
modtages hos DKK

Sags-
behandlings-

tid
Disse bilag sendes til 
køber til orientering 

Alle bilag
1-2-3-4

Alle bilag sendes af DKK 
til klagenævnet til 
endelig afgørelse

Sags-
behandlings-

tid

Klagenævnet holder 
møde om sagen. 

Afgørelsen sendes 
til køber og sælger

Sælger får 2 uger til at besvare 

Køber får 2 uger til at besvare 

Sælger får 2 uger til at besvare 

http://www.messenger.com/
https://support.microsoft.com/da-dk/help/13776/windows-use-snipping-tool-to-capture-screenshots

