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arbejde og er endnu mere detaljerede og praktisk anvendelige. Vejlednin-
ger og cirkulærer udstedes ofte med hjemmel i en bekendtgørelse, som 
har hjemmel i en lov vedtaget af Folketinget. 

Særligt inden for det skatteretlige område er der mange detaljerede vej-
ledninger. Borgerne kan med fordel læse vejledninger og cirkulærer ved 
tvivl om, hvordan en kommune eller forvaltningen måtte stille sig overfor 
et spørgsmål. Se fx ligningsvejledningen på www.skat.dk, der udspringer 
af ligningsloven, og som giver retningslinjer for fx kørselsgodtgørelse, 
hvilke udgifter man kan trække fra i skat i en virksomhed og meget andet.

Alle Danmarks gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. findes 
på Folketingets hjemmeside på www.retsinformation.dk. 

Lovhierarki

Vores opbygning med overordnede og underordnede love og bekendtgø-
relser kaldes for et lovhierarki.

Når der laves nye regler og love, stilles der krav om, at de regler, der 
udstedes, skal have hjemmel i en højere lov. Der skal være lovhjemmel.

Fig. 2.1 Oversigt over lovhierarkiet.

Lovens forarbejder

Lovens forarbejder har betydning ved forståelse og tolkning af lovreg-
lers indhold og anvendelse.

Ethvert medlem af folketinget kan fremsætte et lovforslag i Folketin-
get. Lovforslaget består af den foreslåede lovtekst og en begrundelse for, 

Lovhierarki 

Lovhjemmel

Lovens forarbejder

Lovhierarkiet

Grundloven

Almindelige love

Bekendtgørelser

Vejledning/
cirkulærer
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Oversigt over EU-retsakternes bindende virkning i medlemsstaterne

EU-retsakter Forklaring

Traktat Traktater er EU’s grundlove og gælder i de medlemsstater, 
som har godkendt og ratificeret traktaten. 
En bestemmelse i en EU-traktat kan være bindende direkte 
over for borgere og virksomheder, hvis reglerne er tilstrække-
ligt klare og præcist formuleret.

Forordninger Forordninger er ligesom almindelige love, der udspringer af 
en traktat og gælder i alle medlemsstater og deres institutio-
ner, borgere og virksomheder uden vedtagelse og implemen-
tering.

Direktiver Et direktiv skal implementeres og indarbejdes i dansk ret. 
Det betyder, at direktivet skal laves til dansk lovgivning, og 
Folketinget skal arbejde med lovforslag mv., som kræver 
vedtagelse. Produktansvarsloven er et eksempel på et direktiv, 
som er blevet til national lovgivning.

Beslutninger Indholdet af en beslutning er bindende for de medlemsstater, 
virksomheder eller borgere, som beslutningen er rettet mod.

Henstillinger og 
udtalelser

Er ikke bindende, men skal tolkes som en vejledning eller 
opfordring. 

Fig. 2.2 Oversigt over EU’s retsakter.

EU-retten har forrang i forhold til national ret. Det betyder, at hvis der 
opstår en situation, der kan afgøres både efter dansk lovgivning og efter 
EU-retten, og reglerne er forskellige, er det reglerne fra EU-retten, som 
den danske domstol skal bruge ved sagens afgørelse.

Internationale domme

EU-Domstolens domme er bindende i Danmark, og det betyder, at de dan-
ske domstole skal holde sig orienteret i EU, fordi dommene fra EU er rets-
praksis, som skal medinddrages, når en dansk dommer tager stilling i en 
sag ved en dansk domstol. Det samme gælder for domme, der er afsagt ved 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

3. Juridisk metode

Juridisk metode kalder man den fremgangsmåde, man bruger, når man 
skal tage stilling til et juridisk problem. Her kommer retskilderne i spil, da 
det handler om at finde ud af, hvad der gælder. Retskilderne skal identifi-
ceres, beskrives, fortolkes, vurderes og afvejes i forhold til hinanden. Juri-

Internationale domme 
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DOMSTOLE OG RETSSAGER

I Danmark har vi valgt at fordele magten i 3 dele, den lovgivende magt, 
den udøvende magt og den dømmende magt, jf. grundloven § 3. 

Tredeling af magten kaldes også for magtadskillelseslæren og udsprin-
ger fra oplysningstiden i Europa og den franske revolution. Staterne arbej-
dede sig væk fra at være stater med enevældige konger til at være stater 
med demokrati, en forfatning og folkevalgte repræsentanter til at styre 
landet samt uafhængige domstole. Tanker og principper om retssikkerhed 
og frihedsrettigheder, såsom ytringsfrihed og foreningsfrihed, blev skabt 
dengang og er en del af vores demokrati i Danmark.

I dag blander kongehuset sig ikke i lovgivningsarbejdet og har ingen 
indflydelse som i gamle dage. Dog har dronningen stadig nogle opgaver, 
såsom at underskrive og godkende alle nye love, men hun har ikke magt 
til at afvise en lov og sende den tilbage i Folketinget. 

Lovgivende, udøvende 

og dømmende magt 

Lovgivende magt
Folketinget (+ Dronningen)

Udøvende magt Dømmende magt
Regeringen/ministrene Domstolene
Forvaltningen, fx politiet

Fig. 3.1 Magtens tredeling. 

Tanken bag en fordeling af magten i tre hovedområder er at sikre en magt-
balance mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Ingen af 
de tre aktører må få bestemmende indflydelse på områder, som hører un-
der en anden myndighed.  De tre aktører skal holdes adskilt gennem gen-
sidig kontrol, og de skal løse de opgaver, som henhører under deres eget 
område. En domstol må ikke dømme i strid med Folketingets love eller 
ignorere loven ved at følge egne opfundne lovregler, ligesom lovgiver ikke 
må ignorere eller ændre på domme afsagt af en domstol.

I dette kapitel handler det om domstolene og retssager. Domstolene er 
en selvstændig magt i vores retsstat, der gennem sit arbejde kontrollerer 
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de love, der udstedes af Folketinget og den regelanvendelse, der sker hos 
regeringen og forvaltningen.

Særligt anvender domstolene de love, som er skabt i Folketinget og afsi-
ger domme i konflikter og sager, der opstår i samfundet, og som ikke kan 
løses på anden vis.

1. De danske domstole

Danmarks domstole har 3 niveauer: Byret, Landsret og Højesteret.

Fig. 3.2 Oversigt over domstolene.

Byretterne er placeret over hele landet i 24 retskredse. De fleste sager 
starter i Byretten og kan ankes til Landsretten.

Landsretten er opdelt i Vestre Landsret, der dækker Jylland og Østre 
Landsret, der dækker øerne. Vestre Landsret ligger i Viborg, mens Østre 
Landsret ligger i København. 

Højesteret ligger i København og er Danmarks øverste domstol.
I Danmark har vi 2-instansprincippet, og det betyder, at en sag kan 

blive bedømt to gange. Som hovedregel starter alle sager i Byretten, og 
hvis man er uenig i Byrettens afgørelse, kan dommen ankes til Landsret-
ten, som behandler sagen i 2. instans.

Sager med et påstandsbeløb på under 10.000 kr., kan ikke ankes til 
Landsretten, medmindre der er tale om en sag af principiel karakter.

Hvis sagen er helt speciel, kan den blive bedømt en tredje gang af Høje-
steret, men det kræver, at man får en særlig tilladelse fra Procesbevillings-
nævnet, en såkaldt 3. instansbevilling. Det sker kun i sager af principiel 
karakter, fx sager:

• Hvor sagen kan tænkes at få betydning for mange andre
• Sager, hvor afgørelsen i ansøgersagen, vil kunne tjene som præjudi-

kat ved senere sager af samme type

Byret

Landsret

Højesteret

2-instansprincippet 

3. Instansbevilling

Højesteret i København

       
Landsret – Venstre Landsret og Østre Landsret

       
Byretterne – 24 retskredse
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• Sager om uafklarede lovfortolkningsspørgsmål
• Sager, hvor retspraksis er uklar, og hvor der er behov for, at Højesteret 

får fastlagt en praksis på området

Et eksempel på dette er fodlænke-dommen, som er beskrevet i kapitel 2.

1.1 Domstolenes opbygning og opgaver
Højesteret, Landsretterne, Byretterne, Sø- og Handelsretten og Tinglys-
ningsretten kaldes de almindelige domstole, mens domstole som fx Bo-
ligretten, Rigsretten og Den Særlige Klageret, kaldes de særlige domsto-
le.

Byretten har et antal afdelinger, som behandler særlige områder inden 
for juraen.

Almindelige og særlige 

domstole 

Byrettens afdelinger 

Fig. 3.3 Oversigt over byrettens afdelinger.

Civilretten: Civile retssager. Sager mellem borgere, virksomheder og det 
offentlige.
Kriminalretten: Straffesager. Sager hvor man er anklaget for at have be-
gået en lovovertrædelse, som kan straffes.
Fogedretten: Tvangsinddrivelse af gæld og udlæg, tilbagetagelsessager, 
sager om arrest og fogedforbud, udsættelse af lejemål, samværssager om 
udlevering af børn.
Skifteretten: Dødsboer og arvesager, skifte i separations- og skilsmissesa-
ger, skifte i insolvenssager, gældssanering og konkurssager.
Boligretten: Huslejesager, opsigelse af lejeaftaler og mangler ved det le-
jede.

Sø- og Handelsretten ligger i København. Selvom det kaldes en alminde-
lig domstol, behandler denne domstol sager inden for nogle specifikke 
områder, fx sager om:

• Varemærker, design, patent, brugsmodeller mv.
• Internationale sager om internationale erhvervsforhold

Sø- og Handelsretten 

Byretten 

Civilretten

Kriminalretten

Fogedretten

Skifteretten

Boligretten
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I civile retssager er der nogle grundbegreber som gælder

De procesretlige grundbegreber

Grundbegreb Forklaring

Bevisbyrde I civile sager er det som udgangspunkt sagsøger, der skal 
kunne bevise sin påstand. Man siger, at han skal kunne 
løfte bevisbyrden. Påstår sagsøger, at sagsøgte skylder 
ham 10.000 kr., er det sagsøger som skal dokumentere og 
bevise, at det er korrekt, og at kravet eksisterer. 

Bevisumiddelbar-
hedsprincippet

Bevisumiddelbarhedsprincippet medfører, at beviser skal 
fremlægges direkte foran dommeren. Sagens bevisførelse, 
herunder fremlæggelse af dokumentation, partsafhøring og 
vidneafhøring, afhøring af syns- og skønsmand mv., sker i 
retten under hovedforhandlingen, så dommeren kan skabe 
sig et helhedsindtryk i sagen. Sagens dokumenter er sendt 
til retten under sagens forberedelse, og de fremlægges 
under hovedforhandlingen og læses højt.

Forhandlings-
princippet

Forhandlingsprincippet betyder, at sagsøger og sagsøgte 
selv har ansvaret for at fremlægge de beviser og nødvendi-
ge oplysninger i sagen, som dommeren skal se på, herun-
der indkalde relevante vidner, gennemføre syn og skøn og 
fremlægge den nødvendige dokumentation.

Den frie bevis-
bedømmelse

Den frie bevisbedømmelse betyder, at retten har frihed til at 
vurdere, hvad der er bevist og hvilke beviser, der skal veje 
tungest, når der skal afsiges en dom. Dommerens vurde-
ring skal være objektiv. Dommerens personlige forhold el-
ler holdning i en sag må ikke spille ind ved sagen afgørelse.

Fig. 3.4 Oversigt over de procesretlige grundbegreber.

3.1 Værneting – Hvor skal sagen anlægges?

Når man anlægger en retssag, handler det i første omgang om at finde ud 
af, hvor i landet sagen skal føres, fx Roskilde eller København? Det kaldes 
værneting eller sagens stedlige kompetence. Retsplejeloven indeholder 
en række regler, der bestemmer geografien.

Hovedreglen er, at retssager anlægges i den retskreds, hvor sagsøgte 
har sit hjemting, dvs. der, hvor sagsøgte bor, jf. retsplejeloven § 235. Bor 
sagsøgte i byen Greve, skal sagen anlægges og sendes til retten i Roskilde, 
da byen Greve geografisk hører under Roskilde retskreds. På www.domstol.
dk kan man se, hvilken retskreds man hører til, ved at indtaste sin adresse.

Har sagsøgte ikke nogen bopæl, er værnetinget der, hvor sagsøgte op-
holder sig, og hvis han hverken har bopæl eller kendt opholdssted, kan 
retssagen anlægges i den retskreds, hvor han sidst har haft bopæl eller 
opholdssted. 

Stedlig kompetence 

Hovedregel: Sagsøgtes 

hjemting 
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Hvis der er tale om 2 virksomheder, som er blevet uvenner, skal sagen 
også her anlægges ved sagsøgtes hjemting, der for en virksomhed er det 
sted, hvorfra virksomheden drives og har sin firmaadresse.

Hovedreglen om, at sagen skal anlægges ved sagsøgtes hjemting, kan 
fraviges, hvis et såkaldt supplerende værneting kan komme i spil. Der er 
tale om en undtagelse til hovedreglen, der betyder, at sagen i stedet kan 
anlægges i en anden retskreds, end der hvor sagsøgte har sit hjemting. Det 
kan betyde, at sagen anlægges i en helt anden landsdel, end der hvor sag-
søgte bor eller har sin virksomhed. De supplerende værneting betyder, at 
sagen kan, men ikke nødvendigvis skal, anlægges uden for sagsøgtes hjem-
ting. Det kan fx være følgende:

Oversigt over retsplejelovens supplerende værneting

§ 237 Virksomhedsværneting: Sager mod personer, der driver erhvervsmæs-
sig virksomhed, kan anlægges der hvorfra virksomheden drives.

§ 238 Selskabsretligt værneting: Sager mod selskaber, foreninger, private 
institutioner og andre sammenslutninger, kan anlægges der hvor 
 hovedkontoret ligger.

§ 239 Regioner og kommuner har hjemting i den retskreds, hvor hoved-
kontoret ligger.

§ 240 Sager mod staten: Staten har hjemting i den retskreds, hvor den 
 myndighed, som stævnes på statens vegne, har kontor.

§ 241 Ejendomsværneting: Sager vedrørende rettigheder over fast ejendom, 
kan anlægges der hvor ejendommen ligger.

§ 242 Opfyldelsesværneting: Sager om kontraktsforhold kan anlægges der 
hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal 
opfyldes.

§ 243 Deliktsværneting: Sager, hvorunder der påstås straf, erstatning eller 
oprejsning i anledning af retskrænkelser, kan anlægges ved retten på 
det sted, hvor retskrænkelsen er foregået (skadestedet).

§ 244 Forbrugerværneting: I sager om forbrugeraftaler, som ikke er indgået 
ved personlig henvendelse på den erhvervsdrivendes faste forretnings-
sted, kan forbrugeren anlægge sag mod den erhvervsdrivende ved sit 
eget hjemting.

§ 245 Værnetingsaftale: Parterne kan have aftalt, hvor en eventuel retssag 
skal anlægges, hvis der senere måtte opstå en konflikt imellem dem.
I sager om forbrugeraftaler er en forudgående aftale om værneting ikke 
bindende for forbrugeren.

Fig. 3.5 Oversigt over de supplerende værneting i retsplejeloven.

Virksomhedens 

 firmaadresse 

Undtagelse:  

Supplerende værneting 
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skal tilskæres, og parterne udveksler processkrifter, såsom stævning, svar-
skrift, replik og duplik. Processkrifterne indeholder parternes påstande, 
faktum om sagen, relevante bilag og juridiske anbringender.

Fig. 3.6 Oversigt over forberedelsen af en civil retssag.

Sagens forberedelse

Sagsøger indleverer en stævning til retten, der bl.a. skal indeholde:
• Sagsøgerens påstand.
• En udførlig fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, der 

er relevante i forhold til påstanden.
• Angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren vil på-

beråbe sig under sagen.

Retten sender stævningen til forkyndelse for sagsøgte. Stævningen kan 
enten sendes med posten eller afleveres til sagsøgte personligt af en stæv-
ningsmand.

Hvis sagsøgte ikke vil acceptere at blive dømt for det, der står i stævnin-
gen, skal han reagere og protestere mod kravet. Det kan ske ved, at sag-
søgte indleverer et svarskrift til retten.

Svarskriftet skal bl.a. indeholde:
• Sagsøgtes påstand.
• Angivelse af eventuelle modkrav.
• En fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, der er rele-

vante i forhold til sagsøgtes påstand og eventuelle modkrav.

Stævning

Forkyndelse

Svarskrift

Forberedelse af civile retssager

 Sagsøger Sagsøgte
 1. Stævning  
                        2. Svarskift
 3. Evt. forberedende retsmøde

 4. Replik       
                        5. Duplik
 6. Evt. udveksling af
 yderligere processkrifter

Hovedforhandling

Evt. syn og skøn
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1. Betingelser for erstatningsansvar

Der findes ingen love, som handler om, hvornår man har et erstatnings-
ansvar uden for kontrakt. De almindelige erstatningsretlige principper og 
betingelserne, som gennemgås i det følgende, er dannet gennem retsprak-
sis. 

Parterne i en erstatningssag er:
• Skadevolder – den, som er skyld i skaden
• Skadelidte – den, som har fået tab på grund af skaden

For at skadelidte kan kræve erstatning, skal 4 betingelser være opfyldt:

Skadevolder

Skadelidte

4 erstatningsansvars-

betingelser

Fig. 4.1 Oversigt over de fire erstatningsansvarsbetingelser.

Hvis alle 4 betingelser er opfyldt, er skadevolder erstatningsansvarlig 
overfor skadelidte. Hvis bare en af betingelserne ikke vurderes at være 
opfyldt, er skadevolder ikke erstatningsansvarlig, og skadelidte kan ikke 
få erstattet sit økonomiske tab.

Culpa

Objektivt ansvar

 • Skadesvolders handling/adfærd skal være ansvars-
pådragende

 • Culpa eller objektivt ansvar
Ansvars-
grundlag

 • Der skal være en forbindelse mellem skadevolders 
 adfærd og skaden

 • Handlingen er årsagen til skaden

Årsags-
forbindelse/

kausalitet

 • Skaden skal være en sandsynlig følge af skadevolders 
adfærd – skaden skal være påregnelig

 • Er skaden helt atypisk, er skaden ikke påregnelig
Påregnelighed/

adækvans

 • Der skal være et økonomisk tab hos skadelidte, som kan 
dokumenteresTab
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• En ejer af et omrejsende tivoli ikke sørger for, at alle forlystelserne i 
tivoliet er vedligeholdt og i ordentlig stand.

• Kommunen ikke sørger for at vedligeholde cykelstien og dække hul-
lerne, så cyklisterne vælter og slår cyklen i stykker.

Culpabedømmelsen er en vurdering af skadevolders adfærd, og vurderin-
gen er nødvendig for at fastslå graden af skyld. Skyldgraderne deles op i 
handlinger, der er forsætlige, skader som opstår på grund af grov eller 
simpel uagtsomhed og sidst de situationer, som betragtes som hændelige 
uheld:

Graden af skyld

Fig. 4.2 Oversigt over graden af skyld.

Hvis en skadevolder gør noget med forsæt, er skadevolder klar over, at 
handlingen vil medføre en skade. Skadevolder foretager handlingen med 
vilje, fx hvis Henrik tænder et kanonslag og lægger det i naboens postkasse 
nytårsaften. Henrik er erstatningsansvarlig for den skete skade.

Grænsen mellem grov uagtsom og simpel uagtsom er flydende og 
ikke særlig præcis. Vurderingen af, om skadevolders handling er culpøs, 
dvs. grov eller simpel uagtsom, må i hvert enkelt tilfælde komme an på en 
konkret vurdering.

Forsæt

Grov eller simpel 

 uagtsomhed

Graden af skyld

Forsæt Grov
uagt-
somhed

Simpel 
uagt-
somhed

Hændeligt

 • Skade-
volder er 
klar over, at 
handlingen 
vil medføre 
skade

 • Skade-
volder 
ønsker 
skaden skal 
ske  eller 
gør det 
med vilje

 • Skade-
volder 
burde have 
indset, at 
det var 
overvejen-
de sand-
synligt, 
at skaden 
kunne ske

 • Skade-
volderen 
burde have 
forudset, 
at der var 
indlysende 
fare for, 
at skaden 
kunne ske

 • Skade-
volder 
burde have 
indset, at 
det var 
rimeligt 
sandsyn-
ligt, at 
 skaden 
kunne ske

 • Ved 
nærmere 
eftertanke 
burde 
skadevol-
deren have 
forudset, 
at skaden 
kunne ske

 • Skade-
volder 
kunne ikke 
have forud-
set skaden.

 • Det er et 
uforudsige-
ligt uheld
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AFGØRELSE

U2011.2410V Værelse med muligheder
En ejendomsmægler havde et hus til salg på vegne af en sælger. Det 
fremgik af salgsopstillingen, at huset blandt andet havde et soveværelse 
og to børneværelser. 

Karina og Brian købte huset og fandt ud af, at det ene værelse ikke var 
godkendt til beboelse. De ville derfor have erstatning fra ejendomsmæg-
leren.

Ejendomsmægleren havde byggetilladelsen liggende, og den viste en 
tilbygning med stue og redskabsrum. Desuden kunne ejendomsmægle-
ren se, at loftshøjden i det sidste “værelse” var lav, og døren meget smal. 
Derfor burde Ejendomsmægleren have undersøgt tingene nærmere – 
det ville den gode ejendomsmægler have gjort.

Erstatningen blev fastsat til 75.000 kr., som ejendomsmægleren måtte 
betale til køberne af huset.

Erstatningsansvarsbetingelser

Årsagsforbindelse
Der er forbindelse mellem handling 

og den skete skade

Påregnelighed
Det skal være sandsynligt, at skade-
volders handling medfører et tab

Skadevolders 
handling

Ansvarsgrund-
laget (culpa 

eller objektivt 
ansvar)

Skadelidtes
økonomiske

tab

En god rådgivning om investering vil fx indebære, at kunden har fået til-
strækkelig viden til selv at vælge, og at kunden er klar over, hvilken risiko 
investeringen indebærer. Selvom investeringen senere viser sig at give 
kunden et tab, er rådgiver ikke erstatningsansvarlig, hvis rådgivningen har 
levet op til kravene på området.

3. Årsagsforbindelse – kausalitet

Hvis der er et ansvarsgrundlag, enten culpa eller objektivt ansvar, er den 
næste betingelse som skal være opfyldt, at der skal være årsagsforbin-
delse – også kaldet kausalitet. Skadevolder er kun erstatningsansvarlig, 
hvis skadevolders handling er årsag til den skete skade.

God rådgivning

Årsagsforbindelse – 

kausalitet

Fig. 4.3 Oversigt over sammenhængen mellem de fire erstatningsansvarsbetingelser.

Sandsynlig følge
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5.1 Tingsskade

Er der sket skade på en ting, kan skadelidte få repareret tingen eller få en 
ny. Hvis tingen er totalskadet, så det ikke kan betale sig at reparere den, 
kan skadelidte få udbetalt et beløb, som svarer til, hvad det vil koste at 
købe en anden af samme slags. En 10 år gammel bil vil ikke blive erstattet 
med et beløb, der kan købe en ny bil, men en sum, som svarer til værdien 
af den gamle bil.

5.2 Personskade
Hvis der er sket personskade, kan skadelidte få erstatning for de midler-
tidige følger som fx:

• Tabt arbejdsfortjeneste
• Svie og smerte
• Behandlinger, som skadelidte selv betaler for

Erstatning ved personskade med midlertidige følger

Midlertidige følger Før stationærtidspunktet

Tabt arbejdsfortjeneste Hvis skadelidte ikke kan arbejde og tjene den samme 
løn, som før skaden skete, kan skadelidte få erstattet 
en midlertidig indtægtsnedgang.

Svie og smerte Skadelidte kan få en godtgørelse for hver dag, han er 
syg.

Helbredsudgifter mv. Medicin, fysioterapeut, akupunktur, kiropraktor, psyko-
log, transportudgifter mv.

Fig. 4.4 Erstatning ved personskade med midlertidige følger.

Får skadelidte varige følger af skaden, kan det medføre erstatning for 
erhvervsevnetab, varige mén og fremtidige helbredsudgifter. 

En varig følge er en skade, som skadelidte må leve med resten af sit liv. 
Om en skade er varig, vurderes på det tidspunkt, hvor skadelidtes tilstand 
anses for at være stationær, dvs. på det tidspunkt, hvor skadelidte hver-
ken får det værre eller bedre. Johan brækkede sin højre arm på den uhel-
dige cykeltur, og han kan derfor ikke bruge armen i lang tid. Armen bliver 
opereret flere gange og skal genoptrænes, for at Johan kan genvinde før-
ligheden i armen og fingrene. Når Johans læger ikke mener, at der kan 
gøres mere for at gøre armen bedre, er Johans skade stationær. Herefter 
kan Johan få vurderet, om han har fået varige mén på grund af skaden i 
armen.

Tingsskade

Personskade:

Midlertidige følger

Personskade:

Varige følger

Stationærtidspunkt
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Erstatning ved personskade med varige følger

Varige følger Efter stationærtidspunktet

Varigt mén Skadelidtes méngrad bliver fastsat til mellem 5-120 %. 
Méngraden fastsættes ud fra en læges faglige skøn med 
støtte fra en méngradstabel.

Erhvervsevnetab Hvis skadelidte varigt har en nedsat evne til at arbejde 
på mindst 15 %, bliver der udbetalt erstatning. Erhvervs-
evnetabet bliver fastsat ud fra et lægeligt skøn.

Fremtidige helbreds-
udgifter mv.

Bliver beregnet som et engangsbeløb og kan højst 
udgøre de årlige udgifter til medicin og behandlinger 
ganget med 10.

Fig. 4.5 Erstatning ved personskade med varige følger.

6. Nedsættelse eller bortfald af erstatningen

Selvom alle 4 erstatningsansvarsbetingelser er opfyldt, er der alligevel si-
tuationer, hvor skadevolder ikke kommer til at betale for skaden. Erstat-
ningen kan blive nedsat eller helt bortfalde, hvis der er en objektiv an-
svarsfrihedsgrund, som fx:

• Egen skyld, samtykke eller accept af risiko
• Nødværge
• Nødret

Derudover kan erstatningsansvaret i nogle tilfælde bortfalde, hvis:
• Skaden er dækket af en forsikring, eller 
• Erstatningsansvaret er urimeligt tyngende for skadevolder.

Egen skyld, samtykke eller accept af risiko

I de tilfælde, hvor skadelidte selv har handlet uagtsomt, og det har haft 
betydning for skaden, kan skadevolders erstatning til skadelidte nedsæt-
tes eller helt bortfalde. 

Skadelidtes egen skyld kan fx betyde, at erstatningen bliver nedsat 
med 1/3 eller 1/2 eller helt bortfalder. Nedsættelse af erstatningen på grund 
af egen skyld kan komme på tale, hvis Henrik en nat kører hjem på cykel 
uden lygter og bliver kørt ned bagfra af en bilist. Bilisten kunne ikke se 
ham, og Henrik slingrede ude på vejen, fordi han havde drukket tæt hele 
aftenen. Bilisten er erstatningsansvarlig overfor Henrik, men erstatningen 
vil kunne blive nedsat på grund af Henriks egen skyld.

Objektiv ansvars-

frihedsgrund

Forsikring

Urimeligt tyngende

Egen skyld, samtykke 

eller accept af risiko
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Fig. 4.6 Der skal være årsagsforbindelse mellem et defekt produkt og en skade.

Et produkt er en løsøregenstand, dvs. en ting, og den er defekt, hvis der 
er en fejl ved produktet, som man ikke kunne forvente, og fejlen er farlig 
for omgivelserne. I produktansvarsloven § 5 er en defekt defineret som et 
produkt, der “ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes”.

Defekt

Hvornår er der produktansvar?

 Årsagsforbindelse

 

  =Defekt
produkt

Skade
Produkt-
ansvar

LOV

Produktansvarsloven § 5
Stk. 1. Et produkt lider af en defekt, når det ikke frembyder den sikker-
hed, som med rette kan forventes. Ved bedømmelsen heraf tages hensyn 
til alle omstændigheder, navnlig til:

1) produktets markedsføring,
2) den anvendelse af produktet, som med rimelighed kan forventes, og
3) tidspunktet, da produktet er bragt i omsætning.

Stk. 2. Et produkt anses ikke for at være defekt, alene fordi der senere er 
bragt et bedre produkt i omsætning.

Producenten er objektivt ansvarlig for skader, som skyldes producentens 
defekte produkt, fx hvis en mobiltelefon pludselig bliver så varm, at bruge-
ren får brandmærker. Det er altså ikke nødvendigt at vurdere producen-
tens grad af skyld. 

Producent: Objektivt 

ansvar

LOV

Produktansvarsloven § 6
Stk. 1. En producent skal erstatte skade, der er forårsaget af en defekt ved 
et produkt, som er produceret eller leveret af denne.
Stk. 2. Det påhviler skadelidte at føre bevis for skaden, defekten og år-
sagsforbindelsen mellem defekten og skaden.
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De to parter i en forsikringsaftale er forsikringsselskabet og forsik-
ringstageren. 

Forsikringstageren er kunde hos forsikringsselskabet, og det er derfor 
forsikringstageren som beslutter, om der skal tegnes en forsikring. Forsik-
ringstageren har indflydelse på, hvilke vilkår forsikringen skal have, og 
hvilket forsikringsselskab, han ønsker at benytte.

Forsikringsselskabet fastsætter forsikringens pris, som kaldes forsik-
ringspræmie.

Forsikringsselskabet udbetaler erstatning til skadelidte, når en forsik-
ringsbegivenhed indtræder. Når Peter har tegnet en ansvarsforsikring på 
sin bil, og han kører ind i Sørens bil, vil Peters forsikringsselskab udbetale 
erstatning til Søren.

Forsikringsselskab

Forsikringstager

Forsikringsvilkår

Forsikringspræmie

Skadelidte

1. Parter i forsikringsaftaler

Parterne i en forsikringssag

Forsikringsselskab

Forsikringstager /
Skadevolder

(Peter)

Skadelidte
(Søren)

Udbetaling af erstatning

Fo
rsikrin

g
saftale

P
ræ

m
ie

Fig. 5.1 Parterne i en forsikringssag.

2. Former for forsikring

Aftalen mellem forsikringsselskabet og kunden (forsikringstageren) kal-
des en police. I policen står alle de vilkår, som gælder for aftalen, fx hvad 
forsikringen koster, om der er en selvrisiko, og hvilke typer skader, der er 
dækket af forsikringen.

Police
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Det er ikke let at skelne mellem forsæt, grov uagtsomhed, simpel uagt-
somhed og hændeligt uheld, men eksemplerne nedenfor kan give en ide 
om kriterierne. Eksemplerne er taget fra retspraksis.

Forsikrede Forsikrings-
selskab

Eksempler

Forsæt Har med 
vilje med-
virket til, 
at skaden 
skete

Skal ikke 
betale

 • 15 årig dreng tømmer pulversluk-
ker i vaskerum, så både rummet og 
maskinerne skal rengøres. Dren-
gens ansvarsforsikring skal ikke 
betale erstatning.

 • 17 årig kastede i fuldskab med en 
flaske og ramte en kammerat, som 
fik skadet tænderne. Den 17 åriges 
ansvarsforsikring skal ikke betale 
erstatning.

Grov 
uagt-
somhed

Har ved 
grov uagt-
somhed 
medvirket 
til, at ska-
den skete

Dækning 
kan nedsæt-
tes eller helt 
bortfalde

 • Bilejer efterlod bil i garage med 
nøglen i tændingen. Ikke erstatning 
fra kaskoforsikringen, da bilen blev 
stjålet, fordi handlingen var groft 
uagtsom.

 • Bilejer kørte over for rødt lys i sin 
bil og stødte sammen med en an-
den bil. Skaden på egen bil var ikke 
dækket af kaskoforsikringen, da det 
er groft uagtsomt at køre over for 
rødt lys.

Simpel 
 uagt- 
somhed

Har med-
virket til, 
at skaden 
skete, men 
hverken 
forsætligt 
eller groft 
uagtsomt

Skal betale 
det hele

 • Barn på 5 år væltede på sin cykel. 
En voksen ville hjælpe barnet op, 
men barnet var vred og slog ud 
med armene, ramte den voksne, så 
den voksnes briller blev slået af og 
gik i stykker. Skaden blev dækket 
af barnets ansvarsforsikring, fordi 
barnet vidste, det ikke måtte slå, 
og handlingen blev vurderet som 
simpel uagtsom.

Hænde-
ligt uheld

Uheldigt, 
at skaden 
skete

Skal ikke 
betale

 • Overbo havde forladt lejlighed med 
åbne vinduer og kom hurtigt hjem, 
da hun hørte, der var skybrud. Ikke 
erstatning for skader hos underbo-
en fra overboens ansvarsforsikring.

 • Tændt stjernekaster knækkede og 
brændte hul i dugen. Ikke uagtsomt 
og derfor ingen dækning fra indbo-
forsikringen.

Fig. 5.2 Eksempler på forsæt, grov uagtsomhed, simpel uagtsomhed og hændeligt 
uheld. Se også kapitel 4, afsnit 2.1.

Fortsættes
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1. Aftaleindgåelse

Som udgangspunkt kan vi aftale hvad som helst, fordi vi har aftalefrihed. 
Men på nogle områder bliver vi begrænset af præceptive lovregler, der 
er ufravigelige regler, som ikke kan tilsidesættes ved aftale. Funktionær-
lovens opsigelsesregler er ufravigelige og bestemmer, at den ansatte har et 
opsigelsesvarsel, der bliver længere, jo længere tid man er ansat. En ansat, 
der opsiges efter 1 ½ års ansættelse, har ifølge loven 3 måneders opsigel-
sesvarsel. Der kan derfor ikke lovligt aftales 1 måneds opsigelsesvarsel. En 
sådan aftale vil kunne tilsidesættes, fordi reglen er ufravigelig. 

Mundtlige aftaler og løfter er som udgangspunkt lige så juridisk bin-
dende som skriftligt indgåede aftaler. Ulempen ved mundtlige aftaler er, 
at det kan være svært at bevise indholdet af aftalen, hvis man senere bliver 
uenig om aftalens indhold.

En aftale indgås ved, at to eller flere parter afgiver et gensidigt løfte, 
hvor de forpligter hinanden, fx. en bilsælger og en bilkøber, der indgår en 
aftale om, at sælger skal levere en bil til køber, mod at køber samtidig be-
taler for varen. 

Det handler om gensidige løfter, der forpligter to eller flere parter. 

Præceptive regler = 

ufravigelige regler 

Mundtlig aftale

Aftale: Gensidigt løfte

Fig. 6.1 Illustrerer en sælger og en køber, der har indgået en aftale – et gensidigt løfte 
med en ydelse og en modydelse

Anderledes er et ensidigt løfte, hvor der ikke er nogen modydelse, fx når 
man modtager en gave eller en arv, og hvor man ikke skal give noget til 
gengæld.

Ved aftaleindgåelse kaldes parterne i en aftale for tilbudsgiver og til-
budsmodtager. Om man betragtes som en “tilbudsgiver” eller “tilbuds-
modtager” afhænger af, hvem af parterne, der tager det første initiativ til 
at indgå en aftale.

Ensidigt løfte

Tilbudsgiver og  

tilbudsmodtager

Aftale – Gensidigt løfte

Bil/ydelse

Penge/modydelse

SÆLGER KØBER
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Køber tager initiativ til aftale

a) Køber sender købstilbud/ordre til sælger

b) Sælger sender accept/ordrebekræftelse

Sælger
(tilbudsmodtager) 

Køber
(tilbudsgiver)

Sælger tager initiativ til aftale

a) Sælger sender tilbud til køber

b) Køber sender accept/ordre

Sælger
(tilbudsgiver)

Køber
(tilbudsmodtager)

Fig. 6.2 Sælger tager initiativ til en aftale

Fig. 6.3 Køber tager initiativ til en aftale 

Et løfte kan gives som et udtrykkeligt løfte, fx mundtligt eller skriftligt, 
men et løfte kan også gives som et stiltiende løfte. Det kan fx være tilfæl-
det, hvis man ikke reklamerer over en vare, som ikke virker korrekt. Ved at 
forholde sig passiv har man stiltiende accepteret. 

Et løfte kan også komme til udtryk ved en handling eller adfærd, der 
forpligter. Når man som passager sætter sig ind i et tog, accepterer man 
stiltiende at ville betale en billetpris.

1.1 Aftalemodellen
Aftaleloven §§ 2 – 9 handler om aftaleindgåelse, og reglerne er deklaratori-
ske. Det betyder, at lovreglerne er fravigelige og kun gælder, hvis intet 
andet er aftalt mellem parterne.

Ved indgåelse af bindende aftaler anvendes aftalemodellen.

Udtrykkeligt eller stilti-

ende løfte

Handling og adfærd 

kan forpligte 

Aftalemodellen 
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Køber tager initiativ til aftale

a) Køber sender købstilbud/ordre til sælger

b) Sælger sender accept/ordrebekræftelse

Sælger
(tilbudsmodtager) 

Køber
(tilbudsgiver)

Sælger tager initiativ til aftale

a) Sælger sender tilbud til køber

b) Køber sender accept/ordre

Sælger
(tilbudsgiver)

Køber
(tilbudsmodtager)

Fig. 6.2 Sælger tager initiativ til en aftale

Fig. 6.3 Køber tager initiativ til en aftale 

Et løfte kan gives som et udtrykkeligt løfte, fx mundtligt eller skriftligt, 
men et løfte kan også gives som et stiltiende løfte. Det kan fx være tilfæl-
det, hvis man ikke reklamerer over en vare, som ikke virker korrekt. Ved at 
forholde sig passiv har man stiltiende accepteret. 

Et løfte kan også komme til udtryk ved en handling eller adfærd, der 
forpligter. Når man som passager sætter sig ind i et tog, accepterer man 
stiltiende at ville betale en billetpris.

1.1 Aftalemodellen
Aftaleloven §§ 2 – 9 handler om aftaleindgåelse, og reglerne er deklaratori-
ske. Det betyder, at lovreglerne er fravigelige og kun gælder, hvis intet 
andet er aftalt mellem parterne.

Ved indgåelse af bindende aftaler anvendes aftalemodellen.

Udtrykkeligt eller stilti-

ende løfte

Handling og adfærd 

kan forpligte 

Aftalemodellen 
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Fig. 6.4 Aftalelovens aftalemodel.

Figur 6.4 viser tiden fra Dania Sol A/S sender et tilbud, og frem til accep-
ten er kommet retur fra køber (fru Hansen), se eksempelbeskrivelse:

• Fru Hansen ønsker at installere solceller på sit hus og kontakter virk-
somheden Dania Sol A/S, der laver solvarmeanlæg

• Salgschefen fra Dania Sol A/S besigtiger huset og sender den 1/8 et 
tilbud til fru Hansen på etablering af solvarmeanlæg for 150.000 kr.

• I tilbudsbrevet er angivet en acceptfrist den 1/9
• Tilbuddet kommer frem til fru Hansen med posten dagen efter, dvs. 

den 2/8. Tilbuddet ligger i et brev blandt hendes øvrige post
• Fru Hansen åbner brevet og læser tilbuddet den 3/8
• Fru Hansen tænker over tilbuddet et par uger og sender overens-

stemmende accept til Dania Sol A/S den 18/8
• Acceptskrivelsen kommer frem den 19/8 inden acceptfristens udløb 

og læses samme eftermiddag af Dania Sol A/S

Ovennævnte eksempel er en beskrivelse af forløbet ved indgåelse af en 
juridisk bindende aftale efter aftalemodellen.

En aftale er indgået og er juridisk bindende, når der er et tilbud og en 
accept. Der er indgået en såkaldt gensidigt bebyrdende aftale, som forplig-
ter begge parter.

At en aftale er juridisk bindende betyder, at aftalen kan forlanges op-
fyldt efter sit indhold. Hvis den ene part ikke opfylder sin del af aftalen, er 
der tale om misligholdelse af aftalen, som vil kunne få konsekvenser. Læs 
om misligholdelse af købsaftaler i kapitel 9.

Aftale mellem  

Dania Sol A/S og  

fru Hansen 

Juridisk bindende 

aftale 

Aftalelovens aftalemodel

 sender modtager læser sender modtager læser
 tilbud tilbud i post tilbud accept accept accept

   kommet kundskabs-  kommet kundskabs-
   frem øjeblikket  frem øjeblikket

Dania Sol Fru Hansen Fru Hansen Fru Hansen Dania Sol Dania Sol

August
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I det følgende vil de forskellige stadier ved aftaleindgåelse blive gennem-
gået i kronologisk rækkefølge set i forhold til tidslinjen ovenfor i fig. 6.4. 
Emnerne er:

• Tilbud (1.1.1)
• Afslag på tilbud (1.1.2)
• Accept (1.1.3)
• Tilbagekaldelse af tilbud og accept (1.1.4)
• Uoverensstemmende accept (1.1.5)

1.1.1 Tilbud

Et tilbud bliver bindende for tilbudsgiver i det øjeblik, tilbudsmodtager 
får kendskab til tilbuddets indhold (kundskabsøjeblikket), og tilbuddet er 
som udgangspunkt bindende helt frem til acceptfristen udløber.

Aftalelovens aftalemodel skelner mellem to “tidsfaktorer” i forbindelse 
med aftaleindgåelsen.

• Et tilbud er kommet frem, når det er modtaget i tilbudsmodtagerens 
brevkasse, i indbakken eller lignende. Modtageren har ikke læst eller 
hørt tilbuddet endnu.

• Et tilbud er kommet til kundskab, når modtageren er blevet be-
kendt med indholdet, dvs. har hørt eller har læst tilbuddet.

Tilbud bliver bindende: 

kundskab

Komme frem og komme 

til kundskab

Fig. 6.5 er et uddrag af fig. 6.4: Når tilbuddet er kommet til kundskab, er det bindende 
for tilbudsgiver, indtil acceptfristen er udløbet.

Opfordring til tilbud

Et tilbud er som udgangspunkt bindende for tilbudsgiver, og forpligter 
ham, når tilbuddet kommer til kundskab, men nogle typer tilbud er ikke 
bindende for sælger.

Nogle typer tilbud er 

ikke bindende 

Uddrag af fig. 6.4: Dania Sol-aftalen efter aftalemodellen

 sender modtager læser acceptfrist
 tilbud tilbud tilbud udløber

   kommet kundskabs-
   frem øjeblikket

Dania Sol Fru Hansen Fru Hansen

August September
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hvilken type tilbud, der er tale om. Er tilbuddet simpelt stillet op og 
overskueligt, er den rimelige betænkningstid kortere, end hvis der er 
sendt et tilbud på 10 sider med mange tal og beskrivelser, fx et byg-
geprojekt.
Ligesom at tilbud på madvarer, letfordærvelige varer og lignende, 
samt tilbud om handel på prisfølsomme markeder med hyppige pris-
udsving og usikkerheder, forkorter betænkningstiden

3. Tidsforbruget ved tilbagesendelse af accepten
Ved returnering af accepten kan tilbudsmodtageren vælge den sam-
me forsendelsesmåde, som tilbudsgiver brugte, fx brev, men vil han 
have lov til at tænke længere tid, kan han vælge en hurtigere forsen-
delsemåde, når accepten skal retur, fx e-mail, fax eller SMS.

Tilbagesendelsestid 

Fig. 6.6 Oversigt over elementerne i den legale acceptfrist.

Det skal vurderes helt konkret fra sag til sag og ved at sammenholde alle 3 
tidselementer, om accepten er rettidig.

Tilbud, der gives mundtligt uden acceptfrist, fx et tilbud pr. telefon 
eller på en messe, skal accepteres straks, ellers er tilbuddet bortfaldet, jf. 
AFTL § 3, stk. 2 

Virkninger af forsinket accept

En forsinket accept anses som et nyt tilbud til den oprindelige tilbudsgi-
ver. Hvis fru Hansens accept kom frem til Dania Sol A/S efter acceptfristen 
den 1/9, anses den forsinkede accept som et tilbud fra fru Hansen om, at 
hun vil købe et solfangeranlæg. Dania Sol A/S kan så vælge at acceptere, 
afslå eller at forholde sig passiv.

Når en accept er forsinket, er Dania Sol A/S ikke forpligtet af sit tilbud, 
og derfor ikke forpligtet til at levere. Hvorimod, hvis accepten havde været 
rettidig, skulle Dania Sol A/S levere i overensstemmelse med tilbuddet.

Mundtlige tilbud uden 

acceptfrist 

Forsinket accept =  

Nyt tilbud 

Den legale acceptfrist

Fremsendelsestid
Rimelig

betænkningstid
Tilbagesendelsestid +        +
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Habilitetsmangler – Ugyldighed på grund af manglende evne eller habi-
litet, fx umyndighed, værgemål, fornuftsmangel

2.1 Tilblivelsesmangler
En aftale kan senere blive ramt af en ugyldighedsgrund på grund af for-
hold omkring aftalens indgåelse.

Tilblivelsesmanglerne er opdelt i stærke og svage ugyldighedsgrunde.

 Oversigt over stærke og svage ugyldighedsgrunde

Stærke ugyldighedsgrunde Svage ugyldighedsgrunde

Falsk og forfalskning Simpel tvang, AFTL § 29

Forvanskning, AFTL § 32, stk. 2 Svig, AFTL § 30

Voldelig tvang, AFTL § 28, stk. 1 Udnyttelse, AFTL § 31

Umyndighed, værgemålsloven § 1 Fejlskrift eller anden fejltagelse, AFTL § 
32, stk. 1

I strid med almindelig hæderlighed, 
AFTL § 33

Løftet fra løftegiver er ugyldigt, uanset 
om løftemodtager er i god eller ond tro

Løftegiver bliver bundet, hvis løfte-
modtageren er i god tro.
Løftegiver bliver ikke bundet, hvis løfte-
modtageren er i ond tro

Fig. 6.7 Oversigt over de stærke og svage ugyldighedsgrunde.

Det har betydning for et løftes gyldighed, om ham, der modtager løftet 
(løftemodtager), er i god eller ond tro.

Er løftemodtager vidende om, at løftegiver er blevet tvunget eller truet 
til at afgive løftet til løftemodtager? 

God tro betyder, at løftemodtager ikke vidste og heller ikke burde vide, 
at løftet fra løftegiver var afgivet ved anvendelse af ulovlige midler, fx i 
form af tvang, svig, udnyttelse, afpresning osv.

Ond tro handler om viden. Løftemodtager indså eller burde have ind-
set, at løftet fra løftegiver var afgivet ved anvendelse af ulovlige midler.

De stærke ugyldighedsgrunde har en grovere karakter end de svage 
ugyldighedsgrunde. Ved de stærke ugyldighedsgrunde har vurderingen af 
løftemodtagers gode eller onde tro ingen betydning. 

Løftet fra løftegiver er ugyldigt, uanset om løftemodtager er i god el-
ler ond tro om, ugyldighedsgrunden, dvs. uanset om han er vidende eller 
uvidende om at løftet er givet ved anvendelse af ulovlige midler, fx ved 
voldelig tvang. Se afsnit 2.1.1.

Habilitetsmangler

Definition af god og 

ond tro

Stærke ugyldigheds-

grunde – God og ond 

tro
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Voldelig tvang

Hvis et løfte er fremkaldt ved personlig vold eller med trussel om øjeblik-
kelig anvendelse af vold, er der tale om voldelig tvang. Et løfte fremkaldt 
ved voldelig tvang er ikke bindende for løftegiver, idet den tvang, der an-
vendes for at opnå et løfte fra løftegiver, er ulovlig.

Hvis det er en tredjemand, der bruger voldelig tvang for at fremtvinge 
et løfte fra løftegiver til løftemodtager, og løftemodtager er i god tro, dvs. 
intet kender til den voldelige tvang, skal den tvungne løftegiver reagere, 
når tvangen ophører. 

Anders har en bror, der hedder Casper. Casper har længe forsøgt at sæl-
ge sin meget brugte 45-knallert til 15.000 kr., men prisen er for høj. Bo vil 
gerne købe den for 10.000 kr., men Casper vil ikke gå ned i pris. Anders si-
ger til Bo: “Hvis du ikke køber min lillebrors knallert til prisen, så smadrer 
jeg dig, okay?” Bo låner Anders’ mobiltelefon og fortæller Casper, at han 
gerne vil købe knallerten til prisen på 15.000 kr.

Voldelig tvang

Tredjemand tvinger

Voldelig tvang

Anders
Tredjemand

Bo
Løftegiver

Casper
Løftemodtager

Fig. 6.8 Anders tvinger Bo til at afgive et løfte til Casper.

Bo skal uden ugrundet ophold efter tvangen er ophørt, give Casper besked 
om, at løftet var afgivet på grund af voldelig tvang. Gør Bo ikke det, er han 
bundet af det afgivne løfte om at ville købe knallerten for 15.000 kr.

Inhabilitet

Ugyldighed kan komme på tale ved indgåelse af aftaler med umyndige, fx. 
hvis løftegiver er under 18 år. Personlig inhabilitet og umyndighed regule-
res af værgemålsloven (VML).

Umyndige

Personer under 18 år er mindreårige og umyndige. Det er indehaverne af 
forældremyndigheden, der er værger for den mindreårige, og som hand-
ler på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender jf. VML § 2.

Habilitetsmangler

Mindreårige
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Standardkontrakter er enslydende, fortrykte formularer, som bruges i 
mange aftalesituationer med tilføjelse af eventuelle individuelle vilkår, fx. 
forsikringspolicer, salgsaftale på biler m.v. 

Hvis det er en forbruger, der handles med, nyder forbrugeren ofte en 
særlig beskyttelse mod dårlige aftaler, hvor der opstår tvivl om forståelsen 
af indholdet. I nogle tilfælde sker det, at domstolene har tilsidesat stan-
dardvilkår med henvisning til AFTL § 36. I forbrugeraftaler kræves i øvrigt, 
at aftalen er udarbejdet på en klar og forståelig måde, jf. AFTL § 38b, stk. 2.

Hvis de særlige eller supplerende vilkår skal indgå som en del af afta-
legrundlaget, skal de være præsenteret for køber, inden aftalen er indgået, 
så køber kender alle detaljer og kan protestere eller forhandle med sælger, 
inden aftalen er endelig. Vilkår, som først bliver introduceret efter en af-
tale er indgået, fx sammen med en faktura, er ikke en del af aftalegrundla-
get og vil kunne tilsidesættes.

Er der tale om usædvanlige vilkår skal de fremhæves for at sikre, at 
indholdet er forstået. Det gælder særligt, når en virksomhed handler med 
forbrugere. Virksomheder må ikke skjule byrdefulde vilkår blandt “de små 
bogstaver,” på bagsiden af en aftale. Det skal være fremhævet.

Fortolkning af aftaler

Hvis der opstår tvivl om forståelsen af en formulering i en aftale, bruger 
domstolene blandt andet følgende fortolkningsprincipper:

Oversigt over fortolkningsprincipper

Fortolkningsprincip Forklaring

Koncipistreglen ”Uklarhedsreglen” – Den part, som har konciperet (skre-
vet) kontrakten, må bære risikoen for dårlige og uklare 
formuleringer. 
Aftalen tolkes til ugunst for koncipisten og mindst tyn-
gende for den anden part, som ikke har haft indflydelse på 
aftalens formulering. 

Minimumsreglen Ved tvivl vælges der den forståelse af aftalen, som er mest 
gunstig for løftegiveren. 
I forbrugeraftaler er minimumsreglen med i AFTL 38b, 
der beskytter forbrugeren i de tilfælde, hvor et tyngende 
aftalevilkår ikke har været til forhandling med en erhvervs-
drivende. En sådan aftale skal tolkes til fordel for forbru-
geren.

Prioritetsreglen Ved fortolkning efter prioritetsreglen går et specielt vilkår 
forud for et generelt vilkår. 

Fig. 6.9 Oversigt over fortolkningsprincipper.

Standardkontrakter

Forbrugeraftale

Leveringsbetingelser / 

supplerende vilkår 

Usædvanlige vilkår

Aftalefortolkning 
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Fig. 7.1 Fuldmagtsforhold

I fig. 7.1 illustreres en såkaldt stillingsfuldmagt, der opstår i forbindelse 
med en ansættelse. Fuldmagtsgiveren Anders giver fuldmægtigen en fuld-
magt til at handle på sine vegne overfor en tredjemand (kunden). 

Birger har således fuldmagt til at indgå aftaler med bilkøbere, men det 
skal ske inden for fuldmagtens grænser, ellers risikerer aftalen at blive 
ramt af ugyldighed og falde til jorden. 

Aftaler inden for 

 fuldmagtens grænser 

Fuldmagtsforhold

 Aftale

 Anders Auto
Fuldmagtsgiver

Sælger biler

Birger
Fuldmægtigen

Ansat som 
sælger

Cris
Tredjemand
Kunde/køber

Fig. 7.2 Oversigt over forholdet mellem parterne.

En aftale, der indgås ved tilbud og accept, kan rammes af ugyldighed, 
hvis fuldmægtigen overskrider sin fuldmagt, og her er det vigtigt at kende 
til de juridiske begreber bemyndigelse og legitimation.

3. Bemyndigelse og legitimation

Den interne instruks mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtigen kaldes i ju-
ridisk terminologi for bemyndigelsen.

Indholdet af bemyndigelsen er som regel ikke kendt for omverdenen, 
men alene kendt mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtig.

Tilbud, accept og 

ugyldighed

Bemyndigelse,  

intern instruks

Forholdet mellem parterne

 

 Anders Auto
Fuldmagtsgiver

Sælger biler

Birger
Fuldmægtigen

Ansat som 
sælger

Cris
Tredjemand
Kunde/køber

Bemyndigelse/ 
Interne instruks
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Tilbud, accept og 

ugyldighed

Bemyndigelse,  

intern instruks

Forholdet mellem parterne

 

 Anders Auto
Fuldmagtsgiver

Sælger biler
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Fuldmagtsgiver informerer fuldmægtigen om indholdet af fuldmagten 
og giver ham instruks om, hvad han må og ikke må, fx at den nye Ford ikke 
må sælges under 250.000 kr. 

Den ydre fuldmagt, der er kendt for omverdenen, kaldes for legitima-
tion. Birger er sælger hos Anders Auto, og i forhold til omverdenen er han 
legitimeret til at sælge biler. Derfor vil det være i strid med legitimationen 
og uden for fuldmagtens grænser, hvis han finder på at købe nye compu-
tere til firmaet Anders Auto, hvor han er ansat.

Legitimation / ekstern

Fig. 7.3 Forskellen på bemyndigelse og legitimation, der er en del af begrebet fuldmagt.

Når der skal foretages en juridisk vurdering af, om der er indgået en bin-
dende aftale, og om den er gyldig, er det vigtigt først at få slået fast, hvad 
der er den indre bemyndigelse, og hvad der er den ydre legitimation i 
fuldmagtsforholdet. Herefter kan man vurdere, om fuldmægtigen har 
handlet inden for eller uden for fuldmagtens grænser. Det vil blive gen-
nemgået senere i dette kapitel.

4. De to former for fuldmagt

Man skelner imellem to fuldmagtstyper:
• Fuldmagt med særlig tilværelse
• Fuldmagt uden særlig tilværelse

En fuldmagt med særlig tilværelse er kendetegnet ved, at indholdet af 
fuldmagten er kendt for omverdenen.

En fuldmagt uden særlig tilværelse er kendetegnet ved, at indholdet af 
fuldmagten ikke er kendt for omverdenen. Den er ikke synlig.

Fuldmagt med særlig 

tilværelse

Fuldmagt uden særlig 

tilværelse

Forskellen på bemyndigelse og legitimation

Uden for fuldmagtens grænser
 

Inden for fuldmagtens grænser

Den ydre legitimation

Bemyndigelse
(indre forhold)
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4.1 Fuldmagt med særlig tilværelse

En fuldmagt med særlig tilværelse er kendt for omverdenen. Den er 
synlig og ofte givet skriftlig fra fuldmagtsgiver til fuldmægtig.

Anderledes er det med fuldmagt uden særlig tilværelse, der ofte gives 
mundtligt fra fuldmagtsgiver til fuldmægtig, og hvor indholdet ikke er 
kendt eller synligt for tredjemand.

Følgende typer af fuldmagt med særlig tilværelse vil blive gennemgået 
nedenfor.

Oversigt over de traditionelle fuldmagtstyper

Fuldmagtstype – fuldmagt med særlig tilværelse Aftaleloven

Stillingsfuldmagt § 10, stk. 2

Special fuldmagt § 13

Offentlig bekendtgjort fuldmagt § 14, stk. 1

Skriftlig fuldmagt / forevisningsfuldmagt § 16, stk. 1

Fig. 7.4 Oversigt over de traditionelle fuldmagtstyper med særlig tilværelse.

 
4.1.1 Stillingsfuldmagt 

Stillingsfuldmagten blev introduceret i eksemplet ovenfor med Anders 
Auto. Birger, der er ansat i Anders Auto, har som fuldmægtig ret til at 
handle og indgå aftaler på fuldmagtsgivers (arbejdsgiverens) vegne. 

Fuldmagten er kendt 

for omverdenen 

Stillingsfuldmagt 

LOV

Aftaleloven § 10
Stk. 2. Indtager nogen ifølge aftale med en anden en stilling, som efter 
lov eller sædvane medfører beføjelse for ham til indenfor visse grænser 
at handle på den andens vegne, anses han befuldmægtiget til at foretage 
retshandler, som falder indenfor disse grænser.

Den type fuldmagt kaldes en stillingsfuldmagt, fordi fuldmægtigen i kraft 
af sin stilling får fuldmagt til at handle inden for stillingens grænser. 

Inden for stillingens 

grænser 
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skal erstatte tredjemands tab. Aftaleloven § 25 om erstatning til tredje-
mand gælder både for fuldmagt med og uden særlig tilværelse.

Fuldmægtigen skal dog ikke betale erstatning til tredjemand, hvis tred-
jemand var i ond tro, dvs. vidste eller burde vide, at fuldmægtigen ikke 
havde den fornødne fuldmagt.

6. Kommission

En kommissionær er en person, der har påtaget sig den opgave at sælge 
eller at købe varer, værdipapirer eller andet løsøre for en andens regning, 
men i eget navn. Den, for hvis regning salget eller købet skal ske, kaldes for 
en kommittent.

Der er tale om kommission, når en bilforhandler sælger fru Jensens 
(kommittent) bil videre til en ny ejer. Der er også tale om kommission, når 
en bådforhandler i Kerteminde sælger 4 forskellige typer motorbåde for 
en producent i Tyskland.

Bådforhandleren har bådene i kommission for kommittenten. Kommit-
tenten er det firma, som producerer de 4 typer motorbåde, og som lader 
bådforhandleren få bådene i kommission. Bådforhandleren handler i eget 
navn, men for kommittentens regning.

Kommissionær og 

 kommittent 

Fig. 7.5 Parterne i kommissionsforhold.

Den aftale, kommissionæren indgår med tredjemand (kunden), er bin-
dende for kommittenten, medmindre bådforhandleren sælger bådene på 
nogle andre vilkår, end dem kommittenten kræver i kommissionsaftalen. 
Men at tilsidesætte en aftale mellem bådforhandleren og kunden som 
ugyldig kræver, at kunden var i ond tro.

Kommissionæren har pligt til at varetage kommittentens interesser og 
overholde vilkårene i den kommissionsaftale, de har indgået.

Bindende aftale

Kommisærens pligter

Kommissionsforhold

 

 
Kommitent

(Hovedmanden)
Bådproducent

Kommissionær
(Mellemmanden)

Bådforhandler

Tredjemand
Kunde

Kommissionsaftale Købsaftale
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Hvis varen aldrig når frem til køber, fordi den går hændeligt til grunde 
eller bliver ødelagt eller forringet på vejen, uden at det er sælgers og kø-
bers skyld, er det vigtigt at vide, om det er køber eller sælger, der har an-
svaret for varen. 

Hændelige undergang 

og forringelse 

Fig. 9.1 Levering og risikoens overgang.

Hvis levering ikke er sket, er risikoen ikke overgået fra sælger til køber 
endnu. Det betyder, at sælger ikke kan forlange betaling for varen, og at 
køber kan forlange en ny levering.

Men hvis levering er sket, og varen derefter bliver ødelagt og går hæn-
deligt til grunde, er risikoen overgået til køber. I den situation kan sælger 
forlange betaling for varen, selvom køber får en vare, der er ødelagt.

Hvorfor er leveringstidspunktet vigtigt?

Det er vigtig at vide, hvornår levering har fundet sted, da det har en juri-
disk betydning, særligt hvis noget går galt undervejs, fx:

• Risikoovergang – hvornår overgår risikoen for varens hændelige un-
dergang og forringelse?

• Leveringstidspunktet har betydning i vurderingen af, om varen er 
forsinket. Er varen forsinket, kan køber gøre misligholdelse gældende

• Salgsgenstanden skal være fri for fejl og mangler på leveringstids-
punktet. Hvis varen lider af en mangel på leveringstidspunktet, kan 
køber gøre misligholdelse gældende

• Når der er sket levering, kan sælger forlange betaling

Spørgsmålet om misligholdelse og købers rettigheder i de situationer bli-
ver gennemgået i afsnit 4.

Sælger skal levere i rette tid

Sælger har pligt til at levere til tiden, og tidspunktet for levering plejer at 
være aftalt. Det kan være en dato eller et bestemt klokkeslæt eller inden 
for en periode, fx primo januar (den 1. til den 10. januar), medio januar 
(den 11. til den 20. januar) eller ultimo januar (den 21. til den 31. januar). 

Levering er ikke sket 

Levering er sket 

Hvorfor er leverings-

tidspunktet vigtigt? 

Levere til tiden 

Tidsrum: Primo, medio, 

ultimo

Risikoovergang

 Sælgers risiko Købers risiko

Levering
Risikoovergang
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Hvis der blot er aftalt en dato, betyder det, at der skal ske levering inden 
for købers normale åbningstid.

Der kan også være tale om et fixkøb, hvor køber udtrykkeligt har sagt 
til sælger, at levering på et bestemt tidspunkt er afgørende for aftalen, fx 
fordi det er Valentinsdag den 14. februar, og køber (blomsterbutikken) der-
for vil have leveret særligt mange røde roser netop denne dag.

Hvis parterne ikke har aftalt et leveringstidspunkt, skal levering ske 
efter købers påkrav, dvs. når køber meddeler sælger, at han vil have leve-
ret. Sælger skal da sørge for at levere til køber inden for rimelig tid.

Sælger skal levere i rette stand

Hvis der er tale om et genuskøb, har sælger pligt til at levere den aftalte 
mængde, og hvis det er et specieskøb, skal sælger levere præcis den vare, 
som er aftalt. Derudover har sælger pligt til at levere varen med den for-
ventede kvalitet. Se afsnit 4.2 om fejl og mangler.

Sælger skal levere på rette sted

Hvis parterne ikke har aftalt et leveringssted, gælder købeloven §§ 9-11, 
som skelner mellem pladshandel eller distancehandel. Man taler om 
pladshandel, hvis der sker levering indenfor virksomhedens geografiske 
område, mens distancehandel er et udtryk man bruger, når en vare bliver 
sendt over en længere distance.

Fixkøb 

Leveringstid ikke aftalt

Levere i rette stand 

Levere på rette sted 

Købelovens leveringssteder

Levering

Afhentningskøb

Udbringningskøb

Pladshandel

Distancehandel/
forsendelseskøb

Fig. 9.2 Oversigt over købelovens leveringssteder.

Ved pladshandel kan der være tale om:
• Afhentningskøb eller
• Udbringningskøb
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Oversigt over købelovens forsendelseskøb med klausuler

Klausul Risikoovergang og betaling af omkostninger

Fob (free on board) ”Fob Aarhus” – Skibet ligger i Aarhus, og køber sør-
ger for, at der er et skib og betaler for transporten 
fra Aarhus og frem til endelig destination.

Risikoen overgår fra sælger til køber, når varen er 
kommet inden for skibssiden på skibet i Aarhus.

Franco (frit leveret) ”Franco Roskilde” – Risikoen overgår fra sælger til 
køber, når varen er kommet frem til bestemmelses-
stedet i Roskilde.
Sælger betaler alle transportomkostninger frem til 
bestemmelsesstedet.

CF (cost & freight) Omkostningsklausul
Risikoen overgår fra sælger til køber, når varen er 
overgivet til første fremmede fragtfører, eller når 
varen er bragt inden for skibssiden.
Sælger betaler alle transportomkostninger frem til 
bestemmelsesstedet.

Cif (cost, insurance, 
freight) 

Omkostningsklausul
Risikoen overgår fra sælger til køber, når varen er 
overgivet til første fremmede fragtfører, eller når 
varen er bragt inden for skibssiden.
Sælger betaler alle transportomkostninger frem til 
bestemmelsesstedet, incl. forsikring.

Fig. 9.3 Oversigt over købelovens forsendelseskøb med klausuler.

I internationale køb bruger man klausulerne i INCOTERMS 2010, der gen-
nemgås i kapitel 10.

3. Købers forpligtelser

Da køber indgik en aftale om køb med sælger, har køber samtidig forplig-
tet sig til at handle og levere sin modydelse, når varen er leveret. 

Købers forpligtelser består i at:
• Betale købesummen
• I rette tid
• Med rette betalingsmiddel
• På rette sted 

Købers forpligtelser
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4.1 Forsinkelse med levering

Hvis varen leveres for sent eller slet ikke, er der tale om forsinkelse. Om 
en levering er forsinket, handler i første omgang om at se på, hvad der er 
aftalt mellem parterne. Er der oprindelig aftalt levering den 1. december 
hos køber, og sælger senere sender en e-mail til køber om, at levering først 
kan ske den 3. december, er leveringen forsinket.

4.1.1 Købers misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse
Hvis sælger er forsinket med levering af den solgte vare, har køber forskel-
lige reaktionsmuligheder, såkaldte misligholdelsesbeføjelser, der vil blive 
gennemgået i det følgende.

Købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse

Køber kan: 
 • Tilbageholde købesummen
 • Fastholde købet
 • Ophæve købet/annullere
 • Kræve erstatning for tab, eventuelt dækningskøb

Fig. 9.4 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse.

Tilbageholde købesummen

Hvis varen bliver forsinket, og køber ikke har forudbetalt for varen, har 
køber ret til at tilbageholde købesummen, indtil varen er leveret, jf. samti-
dighedsgrundsætningen.

Derudover beskriver KBL § 21, stk. 1 forskellige reaktionsmuligheder.

Tilbageholde købe-

summen 

LOV

Købeloven § 21
Stk. 1. Leveres salgsgenstanden ikke i rette tid og skyldes dette ikke købe-
rens forhold eller en hændelig begivenhed, for hvilken han bærer faren, 
har køberen valget mellem at forlange genstanden leveret og at hæve 
købet. 
Stk. 2. Var forsinkelsen eller måtte den af sælgeren forudsættes at være 
af uvæsentlig betydning for køberen, kan denne dog ikke hæve købet, 
medmindre han har betinget sig opfyldelse nøjagtig til bestemt tid. 
Stk. 3. I handelskøb anses enhver forsinkelse for væsentlig, medmindre 
det alene er en ringe del af det solgte, som er forsinket. 
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4.2.1 Købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler

Hvis sælger leverer en vare, som lider af en mangel, har køber forskellige 
reaktionsmuligheder. Købeloven beskriver købers misligholdelsesbeføjel-
ser i KBL § 42 og § 43. Det er vigtigt her at skelne mellem specieskøb og 
genuskøb, da købers misligholdelsesbeføjelser i de to typer køb, kan være 
forskellige.

SPECIEKØB – KØBERS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

Mangler: Købers mis-

ligholdelsesbeføjelser 

LOV

Købeloven § 42
Stk. 1. Angår købet en bestemt genstand, og lider denne af en mangel, 
kan køberen hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købe-
summen. Må manglen anses som uvæsentlig, er køberen dog ikke beret-
tiget til at hæve købet, medmindre sælgeren har handlet svigagtigt. 
Stk. 2. Savnede genstanden ved købets afslutning egenskaber, som må 
anses tilsikrede, eller er manglen efter købets indgåelse forårsaget ved 
sælgerens forsømmelse, eller har sælgeren handlet svigagtigt, kan købe-
ren kræve skadeserstatning. 

Mangel i et specieskøb

Køber kan: 
 • Kræve forholdsmæssigt afslag/prisnedslag, eller
 • Hæve købet, hvis manglen er væsentlig, og 
 • Kræve erstatning for tab

Fig. 9.5 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler i specieskøb.

Hæve købet

Hvis køber vælger at hæve købet, skal varen leveres tilbage, og sælger skal 
samtidig returnere den betalte købesum til køber.

Det er en betingelse for at hæve købet, at manglen er væsentlig. Ved 
vurderingen af om manglen er væsentlig, ser man på principperne i KBL  
§ 75a og § 76, som netop er blevet gennemgået oven for.

Har sælgeren handlet svigagtigt, kan køber hæve købet, uanset om 
manglen er væsentlig eller uvæsentlig.

Forholdsmæssigt afslag

Køber kan i stedet vælge at beholde varen og forlange et prisnedslag, hvis 
manglen forringer varens værdi. Dette kaldes også for et forholdsmæs-
sigt afslag.

Hæve købet og 

 tilbagelevere 

Betingelse: Væsentlig 

mangel 

Forholdsmæssigt 

 afslag/prisnedslag
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En bagatelagtig mangel kan ikke give prisnedslag, men manglen behø-
ver ikke at ligge i kategorien “væsentlig”. Forholdsmæssigt afslag fastsæt-
tes skønsmæssigt, og man ser blandt andet på priserne for en tilsvarende 
vare på markedet, der er fri for mangler. Vurderes det, at varen med mang-
len er 30 % mindre værd i forhold til en vare uden en mangel, vil det være 
naturligt at give et prisnedslag på 30 %, men det kan give anledning til 
mange diskussioner og forhandlinger i det virkelige liv.

Erstatning

Uanset om køber vælger at hæve købet eller forlange forholdsmæssigt af-
slag, kan køber kræve erstatning for økonomisk tab. Hvis køber vælger at 
hæve købet og foretage et dækningskøb, dvs. købe samme vare hos en an-
den sælger, hvor varen er dyrere, vil prisforskellen og købers merudgifter 
kunne tages med i opgørelsen af erstatningskravet.

GENUSKØB – KØBERS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

Fastsættes 

 skønsmæssigt

Erstatning 

LOV

Købeloven § 43 
Stk. 1. Ved køb af genstande, bestemte efter art, kan køberen, såfremt den 
leverede genstand lider af en mangel, hæve købet eller kræve omleve-
ring eller fordre et forholdsmæssigt afslag i købesummen. 
Stk. 2. Må manglen anses som uvæsentlig, kan købet dog ikke hæves el-
ler omlevering fordres, medmindre sælgeren har handlet svigagtigt eller 
har kendt manglen på et sådant tidspunkt, at han uden urimelig opof-
relse havde kunnet skaffe mangelfri genstand. 
Stk. 3. Sælgeren er, selv om han er uden skyld, pligtig at betale skades-
erstatning dog således, at bestemmelserne i § 24 finder tilsvarende an-
vendelse. 

Mangel i et genuskøb

Køber kan: 
 • Kræve forholdsmæssigt afslag/prisnedslag, eller
 • Kræve omlevering, hvis manglen er væsentlig, eller
 • Hæve købet, hvis manglen er væsentlig og
 • Kræve erstatning for tab

Fig. 9.6 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler i genuskøb.

Hæve købet

For at kunne hæve købet skal manglen være væsentlig. Om en mangel er 
væsentlig, vurderes efter kriterierne i KBL § 75a og § 76.  

Hæve købet, hvis 

 væsentlig mangel
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En retlig mangel

Køber kan: 
 • Fastholde købet, eller
 • Ophæve købet/annullere, og
 • Kræve erstatning for tab

Fig. 9.7 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved retlige mangler.
 
 
Fastholde købet

Hvis en tredjemand har ret til varen, og køber vil fastholde købet, kræver 
det, at tredjemands ret fjernes. Det kan fx være en panthaver, som har 
pant i en båd på 10.000 kr. Hvis køber vil slippe af med ham og hans ret-
tighed til båden, må pantehæftelsen slettes, og det betyder, at panthaver 
skal betales ud. Derefter må køber prøve at rette kravet og den ekstrabeta-
ling videre mod sælger som et erstatningskrav.

Ophæve købet / annullere

Købet kan ophæves, fordi en retlig mangel er en væsentlig mangel. Det 
betyder, at hver part skal tilbagelevere, hvad de hver især har modtaget.

Erstatning

Uanset om køber fastholder købet eller ophæver det, kan køber forlange 
erstatning, hvis han har lidt et økonomisk tab, og de almindelige erstat-
ningsbetingelser i øvrigt er opfyldt. 

Sælgers ansvarsgrundlag er objektivt ansvar over for køber, hvis kø-
ber er i god tro, dvs. hverken vidste eller burde vide, at der var retlige 
mangler. Ved opgørelse af erstatningskravet skal køber stilles, som om 
købsaftalen var opfyldt korrekt. 

5. Købers misligholdelse

Køber skal betale den aftalte købesum til tiden og skal tage imod varen 
som aftalt. I dette afsnit gennemgås sælgers misligholdelsesbeføjelser og 
rettigheder ved købers:

• Forsinkelse med betaling af købesummen (afsnit 5.1)
• Manglende modtagelse af varen – fordringshavermora (afsnit 5.2)

Misligholdelse fra købers side udløser følgende misligholdelsesbeføjelser 
for sælger, jf. KBL § 28.

Fastholde købet –  

tredjemands ret fjernes

Ophæve købet 

Erstatning 

Ansvarsgrundlag: 

Objektivt ansvar 
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5.1 Købers forsinkelse med købesummens betaling

Reglerne i købeloven §§ 28-37 om forsinkelse med betaling fra køberens 
side og fordringshavermora gælder både i handelskøb og forbrugerkøb.

Købers forsinkelse med betaling

Sælger kan: 
 • Fastholde købet og kræve betaling
 • Ophæve købet
 • Kræve erstatning for økonomisk tab

Fig. 9.8 Oversigt over sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers forsinkelse med 
betaling.

Fastholde eller hæve købet

Hvis sælger vil hæve købet, skal forsinkelsen være væsentlig, og i handels-
køb anses enhver forsinkelse med betaling for væsentlig.

Når et køb hæves, skal hver part som hovedregel tilbagelevere, hvad de 
hver især har modtaget. Hvis sælger allerede har leveret det solgte til kø-
ber, og der ikke sker betaling, kan sælger som hovedregel ikke hæve og få 
det solgte tilbage, jf. KBL § 28, stk. 2. Købet bliver til et kreditkøb i det 
øjeblik, sælger leverer og ikke samtidig modtager betaling, og det betyder, 
at sælger må iværksætte inkasso og forsøge at få det solgte tilbage med 
fogedrettens hjælp.

Reklamation – sælger vil hæve købet

Hvis sælger vil hæve købet, fordi købesummen betales for sent, skal sæl-
ger straks meddele dette til køber. Hvis sælger lader som ingenting og ikke 
reklamerer over for køber, mister sælger sin ret til at hæve købet.

Sælger kan fastholde 

eller hæve 

Kreditkøb

Sælger vil hæve købet 

LOV

Købeloven § 28
Stk. 1. Betales købesummen ikke i rette tid, eller træffer køberen ikke i 
rette tid foranstaltning, hvorpå købesummens betaling beror, har sælge-
ren valget imellem at fastholde og at hæve købet. Er forsinkelsen af uvæ-
sentlig betydning, kan købet dog ikke hæves. I handelskøb anses enhver 
forsinkelse for væsentlig. 
Stk. 2. Er den solgte genstand allerede overgivet til køberen, kan sæl-
geren ikke hæve købet, medmindre han enten må anses at have taget 
forbehold i så henseende, eller genstanden afvises af køberen. 
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vilkår uden hensyn til forskellige sociale, økonomiske og retlige systemer 
landene imellem.

CISG består af fire dele:
• DEL I Konventionens anvendelsesområde
• DEL II Aftaleindgåelse
• DEL III Sælgers og købers pligter
• DEL IV Bestemmelser om ratifikation og ikrafttræden

I dette kapitel vil vi kort gennemgå international aftaleindgåelse, men fo-
kus vil være på CISG del III, der handler om de internationale køb.

CISG var i marts 2013 ratificeret af 79 lande, der samlet set repræsente-
rer omkring 2/3 af den globale omsætning. I EU er det alene Storbritan-
nien, Irland, Malta og Portugal, som ikke har ratificeret CISG. 

Følgende lande har ratificeret CISG

Albania 
Argentina 
Australia 
Austria 
Belarus 
Belgium 
Benin
Bosnia-Herzegovina 
Brazil
Bulgaria 
Burundi 
Canada 
Chile 
China (PRC) 
Colombia 
Croatia 
Cuba 
Cyprus 
Czech Republic 
Denmark 

Dominican Republic
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Estonia 
Finland 
France 
Gabon 
Georgia 
Germany 
Greece 
Guinea 
Honduras 
Hungary 
Iceland 
Iraq 
Israel 
Italy 
Japan 
Republic of Korea 

Kyrgystan 
Latvia 
Leanon 
Lesotho 
Liberia 
Lithuania 
Luxembourg 
Macedonia 
Mauritania 
Mexico 
Moldova 
Mongolia 
Montenegro 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Paraguay 
Peru 
Poland 
Romania

Russian Federation
Saint Vincent & Gre-
nadines 
San Marino
Serbia 
Singapore 
Slovakia 
Slovenia 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Syria 
Turkey 
Uganda 
Ukraine 
United States 
Uruguay 
Uzbekistan 
Zambia 
USSR (super seded) 

Fig. 10.1 Liste over lande, der har ratificeret CISG. 
Kilde: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html

1. CISG – anvendelse og begreber

CISG gælder i handelskøb og løsørekøb, når køber og sælger har deres for-
retningssteder i forskellige stater.

Handelskøb og 

 løsørekøb 
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Reglerne i CISG skal anvendes:
• Hvis begge parter kommer fra lande, som har ratificeret CISG, eller 
• Hvor internationale privatretlige regler peger på anvendelse af CISG.

CISG er deklaratorisk, og det betyder, at køber og sælger kan aftale, at de 
vil bruge andre lovregler, end dem der står i CISG, eller de kan lave deres 
egne regler for, hvordan de vil handle sammen. Man kan sige, at CISG er 
en skabelon, og reglerne vil gælde, hvis intet andet er aftalt.

CISG bruges ikke ved handel i de nordiske lande. I de nordiske lande 
er vores love om køb og aftaleindgåelse meget ens. Derfor har de nordiske 
lande, Danmark, Finland, Norge, Island og Sverige taget et såkaldt nabo-
landsforbehold, der betyder, at reglerne i CISG ikke skal gælde i interna-
tionale køb mellem virksomheder, der er beliggende i 2 forskellige nordi-
ske lande. Parterne kan dog stadig aftale, at CISG skal bruges, når de 
handler sammen.

CISG skelner ikke mellem genuskøb og specieskøb, som i den danske 
købelov. Det er vigtigt at huske, at CISG ikke gælder i forbrugerkøb.

2. International aftaleindgåelse

CISG del II handler om aftaleindgåelse. Nogle af de juridiske udtryk er de 
samme som i den danske aftalelov, men reglerne er forskellige. Tilbudsgi-
ver er ham, der sender et tilbud ud til en kunde, og tilbudsmodtageren er 
ham, som giver afslag eller accepterer tilbuddet.

CISG anvendes

Deklaratorisk 

Ikke ved handel i 

Norden 

Skelner ikke mellem 

genuskøb og specieskøb 

1. Sender tilbud til køber

2. Accept af tilbud sendes til sælger

Sælger
Tilbudsgiver

Køber
Tilbudsmodtager

Fig. 10.2 Oversigt over parterne i en aftale.

Hvornår er et tilbud bindende?

Tilbudsgiver er efter CISG artikel (art.) 15 bundet af sit tilbud allerede, når 
det kommer frem. I dansk aftaleret skal tilbuddet komme til kundskab, 
før det er bindende, jf. aftaleloven § 7.

Tilbud bindende –  

kommet frem 
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3.1 Levering og risikoovergang

Risikoen for salgsgenstanden overgår fra sælger til køber, når levering er 
sket, nøjagtig som i handelskøb efter den danske købelov. Det betyder, at 
køber er forpligtet til at betale købesummen til sælger, selvom varen går 
tabt eller forringes efter, at risikoen for varen er gået over på køber.

Det gælder dog ikke, hvis varens tab eller forringelse skyldes sælgers 
handling eller forsømmelse, fx fordi sælger har opbevaret varen forkert el-
ler ikke har pakket det solgte korrekt. I de tilfælde er køber ikke forpligtet 
til at betale købesummen, selvom risikoen er overgået til køber.

Hvis det er et forsendelseskøb, hvor varen skal sendes til køber, uden at 
det er aftalt, at levering skal ske et bestemt sted, går risikoen over på køber, 
når varen er overgivet til den første transportør. I dansk køberet taler 
man om, at risikoen overgår til køber ved varens overgivelse til første 
fremmede fragtfører – FFF.

Risikoovergang, når 

levering er sket 

Forsendelseskøb 

FFF Første fremmede 

fragtfører

Fig. 10.3 Eksempel på transport af varer fra Randers til byen Jelgava i Letland.

I figuren ovenfor overgår risikoen for varen fra sælger til køber allerede, 
da sælger laster varen på en lastbil i Randers, der her er den første frem-
mede fragtfører. Hvis varen herefter går tabt eller bliver ødelagt, er det 
ikke længere sælgers ansvar. Køber skal betale for varen.

Hvis der i stedet er aftalt, at sælger skal levere varen et bestemt sted, fx 
“FOB København,” overgår risikoen for varen til køber, når varen er leve-
ret på det aftalte sted. Ved “FOB København” er varen leveret, når varen er 
lastet ombord på skibet i København, og varen er frigjort fra lasteanord-
ningen.

Hvis varen går tabt eller forringes, efter at risikoen for varen er gået 
over på køber, er køber er forpligtet til at betale købesummen til sælger. 
Sælger har opfyldt sin del af aftalen, når levering er sket.

Er det aftalt, at køber selv skal hente varen på sælgers forretnings-
sted, går risikoen for varen over på køber, når køber får varen i sin besid-
delse. 

FOB Free on Board 

Afhentningskøb 

FFF – risikoovergang

Sælger    Lastbil     Skib              Lastbil   Køber
Randers  Randers  København  Letland  Jelgava/Letland
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Klausuler Risikoovergang Omkostninger

EXW
Ex Works

Når sælger stiller godset til 
købers afhentning på det 
aftalte sted, fx ab fabrik, ab 
lager.

Køber betaler fragtomkost-
ninger til det aftalte afhent-
ningssted.

FCA
Free Carrier

Når godset er læsset på 
transportmidlet arrangeret 
af køber.

Sælger betaler fragtom-
kostninger frem til og med 
læsning.
Køber betaler fragtomkost-
ningerne fra læsning og 
videre til destinationen.

CPT
Carriage Paid To

Når godset er overgivet til 
den af sælger valgte videre-
transportør.

Sælger betaler fragtom-
kostningerne frem til det 
angivne bestemmelsessted.

CIP
Carriage and 
 Insurance Paid To

Når godset er overgivet til 
den af sælger valgte videre-
transportør.

Sælger betaler fragt- og 
forsikringsomkostninger 
frem til det angivne bestem-
melsessted.

DAT
Delivered At 
 Terminal

Når godset er aflæsset i den 
angivne terminal, dvs. afla-
stet fra køretøjet og stillet til 
købers disposition.

Sælger betaler fragtomkost-
ninger frem til og med god-
set er aflæsset i den angivne 
terminal.

DAP
Delivered At Place

Når godset er stillet til rå-
dighed for køber og varen er 
klar til aflæsning på bestem-
melsesstedet.

Sælger betaler fragtomkost-
ninger frem til godset er stil-
let til rådighed for aflæsning 
på bestemmelsesstedet.

DDP
Delivered Duty Paid

Når godset er fortoldet og 
stillet til købers rådighed for 
aflæsning på bestemmelses-
stedet.

Sælger betaler fragt- og 
toldomkostninger frem til 
godset er stillet til købers 
rådighed for aflæsning på 
bestemmelsesstedet.

SKIBSTRANSPORT:

FAS
Free Alongside 
Ship

Når godset er placeret på 
kajen ved skibssiden eller 
på en tilknyttet lasteplads i 
den af køber angivne afskib-
ningshavn.

Sælger betaler fragtom-
kostninger frem til godset 
er placeret langs skibssiden 
eller på tilknyttet lasteplads 
i den angivne afskibnings-
havn.

FOB
Free on Board

Når godset er lastet ombord 
på det af køber valgte skib 
i den angivne afskibnings-
havn og frigjort fra lastean-
ordningen.

Sælger betaler fragtomkost-
ninger frem til og med god-
set er lastet ombord på det 
anviste skib i den angivne 
afskibningshavn.

CFR
Cost and Freight

Når godset er lastet ombord 
på det af sælger valgte skib 
og frigjort fra lasteanord-
ningen.

Sælger betaler fragtom-
kostningerne frem til den 
angivne ankomsthavn.

CIF
Cost Insurance and 
Freight

Når godset er lastet ombord 
på det af sælger valgte skib 
og frigjort fra lasteanord-
ningen.

Sælger betaler fragt- og for-
sikringsomkostninger frem 
til den angivne ankomst-
havn.

Fig. 10.4 Oversigt over INCOTERMS 2010.
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• Overgive de dokumenter, der vedrører varen, fx fragtbrev, kon-
nossement, certifikater, forsikringspolice og lignende dokumenter, 
der følger varen 

• Overdrage ejendomsretten til varen og
• Levere varen uden fejl og mangler

Sælger misligholder aftalen, hvis han ikke leverer i rette tid og på rette 
sted, eller hvis den leverede vare lider af en mangel. CISG giver køber 
en række muligheder, såkaldte misligholdelsesbeføjelser, hvis sælger ikke 
lever op til sin del af aftalen.

Købers misligholdelsesbeføjelser: Art. 46 – 52

Forsinkelse Mangler

Fastholde købet Fastholde købet:
 • Omlevering
 • Afhjælpning

Hæve/annullere købet Hæve/annullere købet

Erstatning art. 74 – 77 Erstatning art. 74 – 77

Forholdsmæssigt afslag

Fig. 10.5 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og mangler.

4.1 Forsinkelse og købers misligholdelsesbeføjelser
Hvis varen er forsinket, har køber mulighed for at fastholde eller hæve 
købet og forlange erstatning, hvis han har lidt et økonomisk tab som følge 
af forsinkelsen.

Fastholde købet 

Hvis leveringen er forsinket, og køber vil fastholde købet, kan køber fast-
sætte en yderligere frist for, hvornår den forsinkede vare så skal være 
leveret.

Selvom køber giver en ekstra frist, kan køber dog stadig kræve erstat-
ning, hvis forsinkelsen medfører et økonomisk tab for køber.

Hvis køber vil fastholde købet, uanset varen er forsinket, skal køber 
meddele dette til sælger inden rimelig tid efter, at han er blevet vidende 
om forsinkelsen. 

Hæve købet 

Køber kan hæve købet: 
• Hvis sælgerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser er en væ-

sentlig misligholdelse, se art. 25, eller

Overgive dokumenter

Overdrage ejendoms-

retten

Uden fejl og mangler

Køber kan fastsætte en 

rimelig frist 

Reklamation inden 

rimelig tid 

Hæve købet

Væsentlig mislighol-

delse
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stand til at foretage levering, fx skal køber sørge for, at der er et skib i af-
skibningshavnen i Hamburg, til at tage imod varen, hvis der er aftalt FOB 
Hamburg.

Køber misligholder aftalen, hvis han undlader at tage imod varen på le-
veringstidspunktet, herunder sørger for, at levering kan ske eller undlader 
at afhente varen i rette tid.

Hvis køber misligholder aftalen, og varen derfor stadig er i sælgers be-
siddelse, har sælger omsorgspligt for varen og skal behandle varen, som 
han ville behandle sine egne varer.

Sælgers opfyldelse af omsorgspligten sker for købers regning, og sælger 
har ret til at tilbageholde varen, indtil køber har betalt købesummen og 
udgifterne.

Hvis køber har ventet urimeligt længe med at hente varen eller med at 
betale købesummen eller udgifter til dens opbevaring, kan sælger vælge 
at sælge varen til anden side. 

Er varens holdbarhed begrænset, fx fødevarer eller er dens opbevaring 
forbundet med urimelige udgifter til fx et kølehus, har sælger pligt til at 
forsøge at sælge varen til anden side.

5.1 Sælgers misligholdelsesbeføjelser
Som udgangspunkt kan køber misligholde en aftale på to måder:

• Hvis køber ikke betaler købesummen rettidigt
• Hvis køber ikke modtager eller afhenter varen (fordringshavermora)

Sælgers misligholdelsesbeføjelser: Art. 61 – 65

 • Fastholde købet 
 • Hæve/annullere købet
 • Erstatning art. 74 – 77

Fig. 10.6 Oversigt over sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers misligholdelse.

 
Fastholde købet

Sælger kan forlange, at køber betaler købesummen og tager imod levering.
Sælger kan vælge at give køber en yderligere frist til at opfylde sine 

forpligtelser, og denne frist skal være rimelig.

Hæve købet

Sælger kan hæve købet:
• Hvis købers manglende opfyldelse af aftalen er en væsentlig mislig-

holdelse. En misligholdelse er væsentlig, hvis den medfører en sådan 

Sælgers omsorgspligt 

for købers regning 

Salgsret 

Salgspligt 

Fastholde 

Yderligere frist 

Hæve købet 

Væsentlig 

 misligholdelse
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1. Hvor skal retssagen føres – værneting?

Det kan have stor betydning, hvor sagen føres. Sagsøgte (den som der bli-
ver anlagt en sag imod) føler sig ofte tryggere på hjemmebane i sin egen 
by og med sit eget sprog. Omkostningsmæssigt er det billigere, at føre sa-
gen ved eget hjemting med sin egen advokat og sagkyndige, frem for at 
skulle rejse til et andet land, finde egnede advokater, der fx skal kunne 
flere sprog osv. 

Derfor er det en god idé, at have en værnetingsklausul med i en kon-
trakt, så den slags er aftalt på forhånd. På den måde overlades det ikke til 
reglerne i de internationale konventioner at afgøre, hvor en sag skal føres.

For at kunne navigere i de internationale procesretlige regler om vær-
neting, skal man først kunne svare på følgende:

• Hvem af parterne er den sagsøgte?
• Har sagsøgte bopæl/hjemting i EU/EFTA?
• Har sagsøgte bopæl/hjemting uden for EU/EFTA?

1.1 Sagsøgte har bopæl/hjemting i EU/EFTA
Hvis sagsøgte har bopæl eller hjemsted i EU eller i et EFTA-land (Island, 
Norge og Schweiz), er det EUs Domsforordning, som skal tages i brug. 

Domsforordningen indeholder regler om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handels-
retlige område, dvs. sager mellem private borgere og virksomheder.

I Domsforordningen kan man finde svar på, hvor en sag skal anlægges 
mod en part, der er hjemmehørende i EU.

Følgende 27 lande er medlem af EU, jf. www.eu-oplysningen.dk.

Oversigt over medlemslandene i EU

Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland

Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Polen 
Portugal
Rumænien

Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig

Fig. 11.1 Oversigt over medlemslandene i EU.

Hvis parterne i en retssag ikke kan blive enige om, hvor sagen skal anlæg-
ges, er det den almindelige hovedregel, at sagen skal anlægges, der hvor 

Hvorfor er værneting 

vigtigt 

EU Domsforordning

Hovedregel: Sagsøgtes 

hjemting 
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2.1.2 Romkonventionen – Kontraktretlige forpligtelser (KKV)

Lovvalgsreglerne i Romkonventionen skal bruges, hvis LKBL ikke er an-
vendelig. Romkonventionen gælder i sager, der udspringer af kontrakts-
retlige forpligtelser, og som ikke er omfattet af LKBL. Romkonventionen 
gælder for lovvalg i forbrugerkøb og i handelskøb.

Lovvalgsloven for løsørekøb (LKBL), som blev gennemgået i afsnit 2.1.1, 
har forrang for kontraktlovvalgskonventionen (KKV). Det betyder, at kon-
traktlovvalgskonventionen kun skal bruges, hvis lovvalgskonflikten ikke 
kan løses efter regler i lovvalgsloven for løsørekøb (LKBL). 

Hvis der fx er tale om en lovvalgskonflikt i et internationalt løsørekøb i 
handelskøb, dvs. hvor både køber og sælger er erhvervsdrivende, kan 
begge lovvalgslove bruges, men i handelskøb skal lovvalgsreglerne i lov-
valgsloven for løsørekøb (LKBL) anvendes, da den har forrang for kon-
traktlovvalgskonventionen, jf. KKV art. 25.

Hvis parterne ikke har indgået en lovvalgsaftale, og vi er inde i KKV, 
anvendes loven i det land, hvor aftalen har størst tilknytning, jf. KKV art. 4, 
stk. 4. Det kaldes tilknytningsmomentet, og KKV art. 4 nævner en række 
aftaletyper og giver et bud på, hvor sagen så har mest tilknytning, fx:

Oversigt over aftaletyper og tilknytningsmomentet

Aftaletype Anvendes loven i det land:

Aftaler om køb af varer Hvor sælger har sit sædvanlige opholdsted

Tjenesteydelsesaftaler Hvor tjenesteyder har sit sædvanlige opholdsted

Fast ejendom Hvor ejendommen er beliggende

Franschiseaftaler Hvor franschisetager har sit sædvanlige opholdssted

Distributionsaftaler Hvor distributøren har sit sædvanlige opholdssted

Salg af varer  
på auktion

Hvor auktionen finder sted

Fig. 11.2 Oversigt over aftaletyper og tilknytningsmomentet.

LKBL har forrang for 

KKV 

Lovvalg i forbrugerkøb 

og  handelskøb 

Tilknytningsmomentet 

Ingen lovvalgsaftale

Hvis Dania Sol A/S i stedet havde et forretningssted Frankrig (und-
tagelse 1), som køber besøgte, og sælger modtog købers bestilling der, 
ville sagen skulle afgøres efter de franske køberetlige regler for interna-
tionale køb. Det ville også i dette tilfælde være CISG, idet Frankrig har 
ratificeret CISG.

Blev købsaftalen med Dania Sol A/S og den engelske køber indgået 
på en messe i England, eller under den danske sælgers salgsbesøg hos 
køber i England, vil domstolen skulle anvende engelsk køberet ved sa-
gens afgørelse (undtagelse 2).
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3. Sælgers misligholdelse

Når en sælger ikke overholder sin del af aftalen, taler man om mislig-
holdelse. Sælger kan misligholde købsaftalen med køber på 3 måder:

• Ved forsinkelse, dvs. at sælger leverer for sent i forhold til det, der er 
aftalt.

• Ved at sælger leverer en vare, der er mangelfuld, enten i kvalitet el-
ler kvantitet.

• Ved vanhjemmel, dvs. sælger har solgt en vare, som lider af en retlig 
mangel, fx en vare som ikke er sælgers, eller som sælger ikke har rå-
dighed over, fordi varen er lejet, leaset, stjålet eller lignende.

Købeloven giver forbrugeren i et forbrugerkøb en række reaktionsmulig-
heder og rettigheder, som kaldes misligholdelsesbeføjelser, og som på en 
lang række områder er de samme som i handelskøb, der er gennemgået i 
kapitel 9.

3.1 Sælgers forsinkelse
Sælger er ifølge købeloven forpligtet til at levere den solgte vare på det 
aftalte sted og på det aftalte tidspunkt. Leveres det solgte ikke i rette tid og 
skyldes dette ikke køberen eller en omstændighed, som han har ansvaret 
for, foreligger der forsinkelse, jf. KBL § 74, stk. 1. 

Ved forsinkelse har køber følgende misligholdelsesbeføjelser. 

Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse

Køber kan: Kommentar
Købe-
loven

Fastholde 
købet

Eventuelt give sælger en ny frist til at levere 
Tilbageholde købesummen til levering er sket, jf. 
KBL § 14.

§ 21

§ 14

Hæve købet/an-
nullere

Kun hvis forsinkelsen er væsentlig, dvs. forsinkel-
sen havde betydning for køber, og sælger kunne 
eller burde have indset dette.

§ 74, stk. 2

Kræve erstat-
ning for tab

Kan kræves, uanset om køber vælger at fastholde 
eller hæve købet.

§ 23-25

Fig. 12.1 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse.

Fastholde købet

Hvis sælger underretter køber om, at varen bliver forsinket, og køber vil 
fastholde købet, selvom den er forsinket, skal køber give besked om dette 

Forsinkelse

Mangler

Vanhjemmel

Forsinkelse 

Fastholde købet 
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Formodningsreglen

Hvis manglen viser sig inden 6 måneder efter leveringen, bestemmer 
købeloven, at manglen formodes at have været til stede på leveringstids-
punktet, dvs. da køber fik varen overgivet, jf. KBL § 77 a, stk. 3. Forbrugeren 
skal ikke bevise, at manglen var til stede ved leveringen. Det formodes, at 
den var der. 

I tiden efter de 6 måneder og frem til udløbet af den absolutte reklama-
tionsfrist på de 2 år, er det derimod køber som skal bevise, at manglen var 
til stede på leveringstidspunktet.

Formodningsreglen:  

6 mdr fra leverings-

tidspunktet 

Varen overgivet til køber

 6 mdr. 2 år

 
Formodningsregel

  

Den absolutte reklamationsfrist

Køber skal reklamere inden 2 måneder efter manglen er opdaget.

Fig. 12.2 Oversigt over forholdet mellem formodningsreglen og den absolutte rekla-
mationsfrist.

3.2.2 Købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler

Hvis sælger leverer en vare, som lider af en mangel, opregner købeloven 
en række rettigheder og muligheder for køber, som vil blive gennemgået 
i det følgende. 

Hvis en vare lider af en mangel, kan køber vælge at fastholde købet og 
kræve omlevering, afhjælpning og forlange et nedslag i prisen eller op-
hæve købet og forlange erstatning.

Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler

Køber 
kan:

Kommentar Købeloven

Fastholde 
købet og 
kræve:

 • Afhjælpning af manglen,  
fx  reparation

 • Omlevering, dvs. levering  
af en anden vare

 • Afslag i købesummen 

 • § 78, stk. 1, nr. 1

 • § 78, stk. 1, nr. 2

 • § 78, stk. 1, nr. 3

Fortsættes
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Formodningsreglen

Hvis manglen viser sig inden 6 måneder efter leveringen, bestemmer 
købeloven, at manglen formodes at have været til stede på leveringstids-
punktet, dvs. da køber fik varen overgivet, jf. KBL § 77 a, stk. 3. Forbrugeren 
skal ikke bevise, at manglen var til stede ved leveringen. Det formodes, at 
den var der. 

I tiden efter de 6 måneder og frem til udløbet af den absolutte reklama-
tionsfrist på de 2 år, er det derimod køber som skal bevise, at manglen var 
til stede på leveringstidspunktet.

Formodningsreglen:  

6 mdr fra leverings

tidspunktet 

Varen overgivet til køber

 6 mdr. 2 år

 
Formodningsregel

  

Den absolutte reklamationsfrist

Køber skal reklamere inden 2 måneder efter manglen er opdaget.

Fig. 12.2 Oversigt over forholdet mellem formodningsreglen og den absolutte rekla-
mationsfrist.

Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler

Køber 
kan:

Kommentar Købeloven

Fastholde 
købet og 
kræve:

 • Afhjælpning af manglen,  
fx  reparation

 • Omlevering, dvs. levering  
af en anden vare

 • Afslag i købesummen 

 • § 78, stk. 1, nr. 1

 • § 78, stk. 1, nr. 2

 • § 78, stk. 1, nr. 3

Hæve 
købet /  
annullere

Hvis mangelen ikke er uvæsentlig  • § 78, stk. 1, nr. 4

Erstat-
ning  
for tab

 • Specieskøb
 • Genuskøb

 • § 42, stk. 2, jf. § 80, stk. 1.
 • § 43, stk. 3, jf. § 80, stk. 2.

Fig. 12.3 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler.
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godebevis. At mange butikker alligevel gør det, er udtryk for en service, 
butikken har valgt. Det er en særskilt indgået aftale mellem kunden og 
butikken. Det fremgår ofte ved kassen eller står skrevet på bonen eller 
kvitteringen. Forbrugeren får i de tilfælde bedre vilkår, end det der står i 
købeloven og aftaleloven.

Hæve købet

Hvis manglen er væsentlig, kan køberen hæve købet. Køber og sælger er 
så forpligtet til at tilbagelevere, hvad de hver især har modtaget, dvs. køber 
skal tilbagelevere varen til sælger, og sælger skal samtidig tilbagebetale 
købesummen til køber.

Erstatning for mangler

Hvis køber lider et økonomisk tab som følge af en mangel, kan han kræve 
erstatning. Erstatning kan endvidere komme på tale, hvis: 

• Sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed.
• Sælgeren har givet køberen vildledende oplysninger, som han godt 

vidste ikke var korrekte.
• Sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om en mangel, som 

han kendte eller burde kende (sælgers loyale oplysningspligt).
• Genstanden savner egenskaber, som må anses for tilsikrede, eller
• Manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgerens forsøm-

melse. 

4. Købers misligholdelse

Køber skal modtage varen som aftalt og skal betale den aftalte købesum 
til tiden. Hvis køber ikke overholder sin del af aftalen, har sælger en række 
misligholdelsesbeføjelser. 

Oversigt over sælgers misligholdelsesbeføjelser
ved købers manglende betaling

Sælger kan:

 • Fastholde købet / kræve betaling, jf. KBL § 28, stk. 1
 • Hæve købet / annullere, jf. KBL § 28, stk. 1
 • Kræve erstatning for tab, jf. KBL § 30

Fig. 12.4 Oversigt over sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers manglende be-
taling.

Hæve købet –  

væsentlig mangel

Erstatning 

Købers forpligtelser
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Fig. 13.1 Eksempler på kvalitetsmærker.

3.1.1 Prismarkedsføring og salgsfremmende udtryk

Mange virksomheder benytter sig af prismarkedsføring for at få solgt de-
res produkter, såsom:

• Normalpris/tilbudspris, før/nu, spar 20 %, spar 150 kr., osv. 
• Slagtilbud
• Mængderabat, hvor man opnår en prisbesparelse, hvis man køber 

flere stk. af den samme vare.

Hvis virksomheden ikke kan dokumentere deres priser og tilbud i deres 
prismarkedsføring, eller virksomheden skriver noget forkert, er der tale 
om vildledende markedsføring. De gode priser får forbrugeren til at købe 
varen, men viser det sig, at oplysningerne er forkerte, er forbrugeren ble-
vet ført bag lyset. På den måde forvrider sælgeren forbrugerens økonomi-
ske adfærd, og det er i strid med markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden har opstillet en række retningslinjer og vej-
ledninger, som virksomheder skal følge, når de anvender prismarkedsfø-
ring, og i det følgende nævnes nogle af dem.

Prissammenligning med egne priser kan være en måde at markeds-
føre en vare eller en tjenesteydelse på. Sammenligning mellem en normal-
pris og en nedsat pris må ikke være vildledende. Det betyder, at sammen-
ligningen skal være korrekt.

Hvis virksomheden påstår, at der er tale om en besparelse, fx med slag-
tilbud eller “før og nu priser,” eller lignende, skal de være korrekte. Vild-
ledning og utilbørlig markedsføring sker ikke kun i forhold til forbrugerne, 
men også i forhold til konkurrenterne, hvor det betragtes som illoyal kon-
kurrence at snyde, fx med “før og nu priser.”

Prismarkedsføring 

Prissammenligning med 

egen pris 

Før og nu priser
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kendetegn, andres design og opfindelser. Immaterialret hænger på den 
måde nøje sammen med markedsføringsret, hvilket vi vil komme mere 
ind på i dette kapitel.

Immaterialret handler om beskyttelse af ikke-fysiske værdier og fin-
des både i kunst og kulturens verden, men også i industriens verden. Det 
kan fx være en virksomheds firmanavn og logo, et slogan, et domæne-
navn, en teknisk opfindelse, et skuespil, en bog, et design, et maleri og 
lignende.

I fig. 14.1 er vist en oversigt over nogle af de love, som bruges, når vi taler 
om immaterialret.

Oversigt over immaterialretlige love

Loven hedder: Handler om beskyttelse af retten til:

Designloven Produkters udseende og form, varedesign, mønster og 
 ornamenter 

Ophavsretsloven Bøger, brochurer (skønlitterære og faglitterære) og mu-
sik, film, sceneværker, tegninger, malerier, kort, tegninger, 
 skitser, fotos, brugskunst, IT-softwareprogrammer

Varemærkeloven En virksomheds navn og logo, domænenavn, slogans, 
 personnavne, bogstaver og tal, figurer og afbildninger

Patentloven Tekniske opfindelser, der kan udnyttes erhvervsmæssigt eller 
industrielt

Fig. 14.1 Oversigt over immaterialretlige love.

Fælles for de nævnte love er, at det handler om eneret. Den person eller 
virksomhed, som fx laver en opfindelse, får eneret til at bestemme over 
den, bestemme hvad den skal bruges til, hvordan opfindelsen skal udnyt-
tes kommercielt, og om andre skal have lov til at udnytte opfindelsen. Hvis 
andre skal have adgang til at bruge opfindelsen, skal de spørge indehave-
ren af eneretten. Har man eneret til et varemærke eller firmanavn, fx 
LEGO, er det LEGO, der bestemmer, i hvilke sammenhænge logoet og fir-
manavnet må bruges. 

Det er tanken, at loven skal beskytte indehaveren af eneretten mod an-
dres efterligninger eller ændringer af kunstværket, eller erhvervsmæssige 
brug af værket, opfindelsen eller designet. 

Beskyttelse af  

ikke-fysiske værdier 

De immaterialretlige 

love 

Eneret 
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Hvis betingelserne er opfyldt, får man et patentbrev, og Patent- og Va-
remærkestyrelsen offentliggør den nye rettighed overfor omverdenen i 
Patenttidende. 

Patentrettigheden gælder i 20 år fra patentansøgningens indlevering 
til Patent- og Varemærkestyrelsen. 

5. Oversigt over de immaterielle rettigheder

I fig. 14.2 herunder er vist en oversigt over de immaterielle rettigheder.

Oversigt over de immaterielle rettigheder

Ophavsret Patent Design Varemærke

Lovgivning Ophavsretslov Patentlov Designlov Varemærkelov

Hvad beskyt-
tes?

Litterære og kunst-
neriske værker

Opfindelser Udseende og form Varemærker og for-
retningskendetegn

Nøgleord Værkshøjde
Originalitet

Nyskabende
Opfindelseshøjde
Industrielt anven-
delig

Nyskabende
Individuel karakter

Fornødent særpræg
Må ikke være for-
veksleligt

Stiftelse Ved værkets ska-
belse

Ved registrering Ved registrering Ved registrering eller 
intensiv indarbej-
delse

Eneretten Eksemplarret 
 Ændringsret
Spredningsret
Fremvisningsret
Fremførelsesret
Faderskabsret

Eneret til at ud-
nytte opfindelsen 
erhvervsmæssigt

Eneret til at ud-
nytte opfindelsen 
erhvervsmæssigt

Eneret til at gøre 
brug af varemærket 
erhvervsmæssigt

Beskyttelses-
tid

70 år efter ophavs-
mandens død
Faderskabsret skal 
respekteres udover 
de 70 år

20 år fra patentan-
søgningens indle-
vering

5 år fra ansøgnings-
datoen med forny-
else i indtil 25 år

10 år fra registre-
ringsdagen og kan 
fornys 10 år ad 
gangen

Fig. 14.2 Oversigt over de immaterielle rettigheder.

Beskyttelsestid 20 år
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Fig. 17.1 Forholdet mellem optjeningsår og ferieår.

Lønmodtageren holder ferie på hverdage og ikke på lørdage, søndage eller 
helligdage, så de 25 feriedage kan blive til i alt 5 ugers ferie.

Hovedferien på 15 feriedage skal holdes i perioden fra 1. maj til 1. sep-
tember. Lønmodtageren har som udgangspunkt ret til at holde tre ugers 
sammenhængende sommerferie. De resterende feriedage kan holdes på 
et andet tidspunkt af året, men som udgangspunkt med 5 dage ad gangen.

Lønmodtagere, som har ret til ferie med løn, har desuden ret til et ferie-
tillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget skal udbetales ved 
ferieårets start 1. maj.

Hvis lønmodtageren fratræder sin stilling i løbet af optjeningsåret, skal 
arbejdsgiveren beregne hvor meget ferie, der er optjent. De optjente fe-
riepenge indbetales til en feriekortordning fx FerieKonto. Pengene bliver 
senere udbetalt til lønmodtageren, når ferien skal holdes.

5 ugers ferie

Ferietillæg

eksempel

Beregning af feriedage
Victor har fået nyt job som fuldtidsansat i Fakta fra 1. august 2012. Når 
han skal holde ferie i ferieåret maj 2013 – april 2014 har han optjent ferie-
dage i Fakta for 5 måneders ansættelse i 2012:

5 × 2,08 feriedag = 10,40 feriedage

Victor har ret til at holde fri i 25 dage, men Fakta skal kun betale ham 
løn i de 10,4 dage. De resterende 14,6 dage må han holde ferie uden løn.

Victor har tidligere arbejdet på fuld tid i Netto i perioden 1. januar til 31. 
juli 2012. Netto har derfor i forbindelse med Victors fratrædelse 1. august 
indbetalt feriepenge til FerieKonto. De feriepenge kan Victor få udbetalt 
for de 14,6 dage, han skal holde ferie uden løn fra Fakta.

Forholdet mellem optjeningsår og ferieår

                Optjeningsår
 
1. januar 2013  1. maj 2014

    

 31. december 2013  30. april 2015
  
   Ferieår

1442443

1442443
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Timelønnede ansatte optjener feriegodtgørelse i stedet for at have ret til 
ferie med løn. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 % af lønnen i optjeningsåret, 
og beløbet indbetales af arbejdsgiveren til FerieKonto. Lønmodtageren 
kan få pengene udbetalt, når han skal holde ferie i det kommende ferieår.

4. Ophør af ansættelsen

De fleste ansættelser løber indtil videre og ophører først i forbindelse med 
den ansattes opsigelse eller arbejdsgivers opsigelse eller bortvisning. 
Når en ansat er omfattet af funktionærloven, gælder særlige regler for op-
sigelse og bortvisning.

4.1 Opsigelsesvarsel
En funktionær kan som udgangspunkt altid opsige sin stilling med en må-
neds varsel til næste måneds udgang. Det betyder, at hvis funktionæren 
opsiger sin stilling 10. februar 2013 til udgangen af en måned, er hans sid-
ste arbejdsdag 31. marts 2013.

Hvis arbejdsgiveren opsiger den ansatte, afhænger opsigelsesvarslet af 
funktionærens anciennitet i virksomheden – altså, hvor lang tid medar-
bejderen har været ansat.

Oversigt over anciennitet og opsigelsesvarsel

Anciennitet Opsigelsesvarsel

Midlertidigt ansatte under 
1 måneds varighed

Kan opsiges uden varsel

Ansatte på prøve 14 dages varsel i prøvetiden (højst 3 måneder)

0-6 måneder 1 måned (opsigelse skal gives inden udgangen af 5. 
måned)

6 måneder – 3 år 3 måneder (opsigelse skal gives inden udgangen af 
2 år og 9 måneder)

3 – 6 år 4 måneder (opsigelsen skal gives inden udgangen af 
5 år og 8 måneder)

6 – 9 år 5 måneder (opsigelse skal gives inden udgangen af 
8 år og 7 måneder)

Mere end 9 år 6 måneder (opsigelse efter 8 år og 7 måneder)

Fig. 17.2 Oversigt over anciennitet og opsigelsesvarsel.

Timelønnede

Opsigelse og 

 bortvisning

En måneds varsel

Anciennitet og 

 opsigelsesvarsel
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Godtgørelsens størrelse afhænger af funktionærens anciennitet. Funk-
tionærer med en uafbrudt anciennitet i samme virksomhed på 12 år på 
fratrædelsestidspunktet har ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 
1 måneds løn.

Godtgørelsen skal betales, selvom 
opsigelsen er rimelig og begrundet 
i funktionærens forhold, men hvis 
fratrædelsen sker på grund af pen-
sionering eller funktionærens 
egen opsigelse, skal arbejdsgiver 
ikke betale godtgørelse.

4.3 Urimelig opsigelse
Hvis arbejdsgiverens opsigelse ikke er rimeligt begrundet i funktionæ-
rens eller virksomhedens forhold, kan arbejdsgiveren risikere at skulle 
betale godtgørelse til funktionæren.

Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at give den opsagte funktionær en 
skriftlig begrundelse for opsigelsen, men arbejdsgiveren skal oplyse om 
årsagen til opsigelsen, hvis den opsagte funktionær beder om det. Årsagen 
til opsigelsen har betydning for vurderingen af, om opsigelsen er urimelig 
og usaglig.

Funktionærens 

 anciennitet

På grund af pensione-

ring eller egen opsigelse

Ikke rimeligt begrundet 

opsigelse

Anciennitet og godtgørelse

Anciennitet Godtgørelse

12 år 1 måneds løn

15 år 2 måneders løn

18 år 3 måneders løn

Fig. 17. 3 Anciennitet og godtgørelse.

AFGØRELSE

U2011.1809V – En urimelig telefonregning
Funktionæren havde arbejdet for kommunen i to år som integrations-
konsulent, før han blev opsagt.

Funktionæren mente opsigelsen var usaglig, og derfor ville han have 
godtgørelse efter funktionærloven.

Kommunen dokumenterede, at integrationskonsulenten havde et for-
brug på sin arbejdsmobil på ca. 9.000 kr. på dage, han ikke arbejdede. 
Derudover mente kommunen ikke, at han havde fået lov til at tage mobi-
len med på ferie i Grækenland.

Vestre Landsret skulle tage stilling til, om kommunens begrundelse 
for opsigelsen var rimelig. Landsretten traf afgørelse om, at det var en 
rimelig begrundelse at opsige funktionæren på baggrund af misbrug af 
mobiltelefonen. Funktionæren fik derfor ingen godtgørelse for usaglig 
opsigelse.

Erhvervsret-C.indd   247 29/05/13   15.08



252 ·  KREDITAFTALER · KAPITEL 18 

en situation, hvor køber ikke betaler hele købesummen med det samme. 
Kredit kan også være en kreditaftale om lån i en bank, hvor låntager beta-
ler det lånte beløb tilbage over en periode.

En aftale om kredit – en kreditaftale – er omfattet af reglerne i aftale-
loven, som er beskrevet i kapitel 6. Kreditaftaler er derudover reguleret i 
kreditaftaleloven, som stiller forskellige krav til aftalernes udformning og 
sætter grænser for aftalens indhold.

1.1 Hvilke aftaler er omfattet af kreditaftaleloven
De typiske kreditaftaler, som er omfattet af kreditaftaleloven, er:

• Kreditkøb, fx køb af et nyt fjernsyn på afbetaling
• Lån, fx forbrugslån i en bank
• Kredit, fx en kassekredit i en bank eller et kreditkort

En kreditaftale har mindst to parter – en kreditgiver og en forbruger. Kre-
ditgiveren kan være en forretning, som sælger varer på kredit, eller det 
kan fx være en bank, der låner penge ud. En person handler som forbru-
ger, når varen eller lånet ikke skal bruges i en virksomhed.

I en kreditaftale giver kreditgiveren en vare eller et lån til forbrugeren 
mod at få betaling senere i form af afdrag og renter.

Omfattet af 

 kreditaftaleloven

Kreditgiver

Forbruger

Fig. 18.1 Forholdet mellem kreditgiver og forbruger.

En kreditaftale kan have tre parter – en sælger, en køber og en kreditgiver. 
Det kan fx være en situation, hvor en bilkøber ikke kan betale hele købe-
summen med det samme. Bilforhandleren har ikke mulighed for at låne 
bilkøberen pengene, men bilforhandleren samarbejder med et finansie-
ringsselskab, der kan hjælpe. Finansieringsselskabet låner herefter bilkø-
ber pengene, som han betaler til bilforhandleren.

Tre parter

Forholdet mellem kreditgiver og forbruger

Vare eller lån
 

   
Afdrag og renter

ForbrugerKreditgiver
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Hvis der er tre parter i forbindelse med indgåelse af en kreditaftale, skel-
ner man mellem:

• Oprindeligt trepartsforhold
• Efterfølgende trepartsforhold
• Fritstående lån

Bilforhandleren kan som nævnt aftale med et finansieringsselskab, at fi-
nansieringsselskabet giver kredit – altså udlåner penge – til bilforhandle-
rens kunder. Forbrugeren køber en bil af bilforhandleren, men betaler ved 
at optage et lån hos et finansieringsselskab, som bilforhandleren samar-
bejder med. Det kaldes et oprindeligt trepartsforhold, fordi det opstår 
samtidigt med bilkøbet.

Oprindeligt 

 trepartsforhold

Fig. 18.1 Forholdet mellem kreditgiver og forbruger.

En kreditaftale kan have tre parter – en sælger, en køber og en kreditgiver. 
Det kan fx være en situation, hvor en bilkøber ikke kan betale hele købe-
summen med det samme. Bilforhandleren har ikke mulighed for at låne 
bilkøberen pengene, men bilforhandleren samarbejder med et finansie-
ringsselskab, der kan hjælpe. Finansieringsselskabet låner herefter bilkø-
ber pengene, som han betaler til bilforhandleren.

Tre parter

eksempel

Oprindeligt trepartsforhold
Jens ønsker at købe en Toyota Stationcar til 200.000 kr., som han har fun-
det hos sin bilforhandler. Jens har sparet 150.000 kr. sammen og må låne 
de sidste 50.000 kr.

Bilforhandleren tilbyder Jens, at han kan låne de 50.000 kr. af BilFi-
nans A/S, som bilforhandleren samarbejder med.

Fig. 18.2 Eksempel på oprindeligt trepartsforhold.

Jens og BilFinans A/S indgår en kreditaftale om lån af 50.000 kr. samtidig 
med købet af bilen. Bilforhandleren får betalt 150.000 kr. af Jens, 50.000 
kr. af BilFinans og har derfor i alt fået hele bilens købesum på 200.000 kr.
Jens får sin bil udleveret og skal nu hver måned afdrage på lånet til Bil-
Finans A/S.

Betaling af 150.000 kr.

Betaling af Aftale om
50.000 kr. finansiering af
 kunder
   

Thomas
(bilkøber)

Bilforhandler

Bilfinans A/S Låner 50.000 kr.

Låneaftale med

afdrag hver m
åned

Bil – pris 200.000 kr.
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Et efterfølgende trepartsforhold opstår, hvis sælger først yder forbru-
geren et lån i forbindelse med bilkøbet og bagefter overdrager låneaftalen 
til en tredjepart, fx et finansieringsselskab. 

Efterfølgende 

 trepartsforhold

eksempel

Efterfølgende trepartsforhold

Fig. 18.3 Eksempel på efterfølgende trepartsforhold.

1. Bilforhandleren solgte sidste år 5 biler på kredit til bilkøber A, bilkø-
ber B, bilkøber C, bilkøber D og bilkøber E. Bilkøberne betaler hver 
måned afdrag på lånene. 
Bilforhandleren ønsker nu at modernisere sit udstillingslokale, og 
derfor skal han bruge 200.000 kr.

2. Bilkøbere skylder i alt 250.000 kr. på de 5 kreditaftaler, og bilforhand-
leren kan ikke vente 8 år på, at alle afdragene er betalt. Han har brug 
for pengene nu og sælger derfor de 5 kreditaftaler til BilFinans A/S.

3. BilFinans A/S vil kun betale 200.000 kr. for de 5 kreditaftaler, fordi 
de ikke mener, at alle bilkøberne er i stand til at betale hele gælden 
tilbage.

4. BilFinans A/S får herefter bilkøbernes afdrag på lånene, og bilfor-
handleren har fået 200.000 kr. til at modernisere sit udstillingslokale.

Låneaftalerne sælges til BilFinans A/S
Bilkøberne A-E skylder i alt 250.000 kr.

 

BilFinans A/S betaler 200.000 kr. 
for køb af låneaftalerne

Bilforhandler
(Kreditgiver

BilFinans A/S

2

3

Bilkøber A Bilkøber B Bilkøber C Bilkøber D Bilkøber E

1
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er opfyldt, har sælger ikke mulighed for at tage varen tilbage, selvom kø-
ber ikke betaler.

Reglerne i kreditaftaleloven gælder mest for forbrugere, som handler 
uden for deres erhverv, men loven anvendes også i visse tilfælde på kredit-
aftaler, hvor kunden ikke er en forbruger. I forbindelse med aftaler om 
ejendomsforbehold er formkravene de samme i erhvervsforhold bortset 
fra, at sælger ikke behøver at forlange 20 % i udbetaling. Udbetalingen kan 
være 0 kr. 

Hvornår der er krav om udbetaling
i forbindelse med aftale om ejendomsforbehold

Forbrugerkøb Køber handler som privat 
person og sælger som led i sit 
erhverv.
Privat – Erhverv

Sælger kan tage ejendoms-
forbehold, og køber skal 
betale 20 % i udbetaling.

Handelskøb Både køber og sælger handler 
som led i deres erhverv.
Erhverv – Erhverv

Sælger kan tage ejendoms-
forbehold uden krav om  
20 % i udbetaling.

Civilkøb Både køber og sælger handler 
som privatpersoner.
Privat – Privat

Sælger kan tage ejendoms-
forbehold uden krav om  
20 % i udbetaling.

Fig. 18.4 Oversigt over, hvornår der er krav om udbetaling i forbindelse med aftale om 
ejendomsforbehold.

3. Misligholdelse af kreditaftale

I en kreditaftale er der skrevet, hvilke afdrag, køber skal betale, hvornår og 
til hvem afdragene skal betales og hvor mange gange. Hvis køber ikke be-
taler afdragene til tiden, er køber i misligholdelse. Misligholdelse bety-
der, at køber ikke har overholdt betingelserne i kreditaftalen.

Ikke-forbruger aftaler

Misligholdelse

LOV

Kreditaftaleloven § 29
Stk. 1. Undlader forbrugeren i et kreditkøb at opfylde sin betalingspligt, 
har kreditgiveren ikke af den grund ret til at forlange betaling af be-
løb, som ellers ikke ville være forfaldet, tage det solgte tilbage eller gøre 
anden aftalt særlig retsvirkning af undladelsen gældende, medmindre 
forbrugeren er udeblevet med et beløb 30 dage efter dets forfaldstid og 
betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Fortsættes
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Opgørelse over restgæld og omkostninger

6 forfaldne afdrag á 2.000 kr. 12.000 Kr.

Morarenter af afdrag 1.200 Kr.

Ekstra omkostninger som følge af manglende betaling, 
fx fogedrekvisition, advokatsalær og retsafgift

4.175 Kr.

Restgæld 102.000 Kr.

I alt 119.375 Kr.

Fig. 18.5 Opgørelse over restgæld og omkostninger.

Hvis bilens værdi er mindre end restgælden og de omkostninger, der 
skyldes, har bilforhandleren som hovedregel ikke mulighed for at kræve 
den resterende gæld betalt. Sælges bilen for mindre end 119.375 kr., kan 
bilforhandleren altså ikke kræve, at bilkøberen betaler resten af gælden. 
Man siger, at bilen tages retur til fuld og endelig afgørelse af deres mel-
lemværende.

Forbrugeren kan undtagelsesvist komme til at betale restgælden, hvis 
hun:

• Har forsøgt at lægge hindringer i vejen for, at kreditgiveren kunne 
tage bilen tilbage, og det har medført ekstra og unødvendige omkost-
ninger for kreditgiver. Det er fx tilfældet, hvis forbrugeren gentagne 
gange ikke møder op i Fogedretten, eller hun har gemt bilen og næg-
ter at udlevere bilnøglerne

• Har været for hårdhændet med bilen, fx ved at ridse lakken hele ve-
jen op ad siden med en nøgle, eller bilen indvendig er beskidt med 
hundehår, ølsjatter, tyggegummi på sæderne og et par huller i bagsæ-
det efter en kniv. Hvis bilen er misligholdt i en sådan grad, at vær-
dien ligger væsentlig lavere end andre biler af samme mærke og år-
gang, kan der blive tale om at gøre yderligere et krav gældende

En kreditgiver i en kreditaftale uden ejendomsforbehold er ikke begræn-
set af varens værdi, når restgælden skal betales. Har kreditgiveren valgt 
ikke at tage ejendomsforbehold i varen, kan han kræve hele gælden og alle 
omkostninger betalt af forbrugeren.

Restgæld

Fuld og endelig 

 afgørelse

Lægge hindringer i 

vejen

Bilen er misligholdt
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Betegnelse Beskrivelse Sikkerhed Købers indsigelser

Kreditkøb to parter
(se fig. 18.1)

Sælger giver kredit til køber, 
og sælger beholder kravet 
på køber. Køber skal betale 
afdrag til sælger.

Kun muligt at tage 
ejendomsforbehold

Alle købers indsigelser om 
mangler eller ugyldig aftale 
kan gøres gældende overfor 
sælger.

Oprindeligt 
 trepartsforhold
(se fig. 18.2)

Sælger har indgået en 
aftale med en kreditgiver 
(fx et finansieringsselskab), 
som låner penge til sælgers 
kunder. Kunden får kredit hos 
finansieringsselskabet gen-
nem sælger og skal betale 
afdrag direkte til finansie-
ringsselskabet.

Kun muligt at tage 
ejendomsforbehold

Køber kan gøre de samme 
indsigelser gældende overfor 
finansieringsselskabet som 
overfor sælger. Det gælder 
både indsigelser om mangler 
og indsigelser om ugyldig-
hed.

Efterfølgende 
 trepartsforhold
(se fig. 18.3)

Sælger har indgået en kre-
ditaftale med køber. Efter-
følgende overdrager sælger 
kreditaftalen til en anden, fx 
et finansieringsselskab. Køber 
skal herefter betale afdrag til 
finansieringsselskabet.

Kun muligt at tage 
ejendomsforbehold

Køber kan gøre de samme 
indsigelser gældende overfor 
finansieringsselskabet som 
overfor sælger. Det gælder 
både indsigelser om mangler 
og indsigelser om ugyldig-
hed.

Fritstående lån Køber optager et lån hos en 
långiver, fx en bank. Køber 
handler herefter med sælger 
og betaler kontant med de 
penge, hun lige har lånt. Der 
er ingen tilknytning mellem 
sælger og banken.

Det er muligt for 
långiver at tage 
pant i varen, fx en 
bil.

Køber kan gøre indsigelser 
om mangler ved varen eller 
købsaftalens ugyldighed 
gældende overfor sælger 
men ikke overfor långiver. 
Indsigelser om kreditaftalen, 
som er indgået mellem långi-
ver og køber, kan rettes mod 
långiver.

Fig. 18.6 Oversigt over forbrugerens muligheder for at få finansieret køb af en vare.
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nisten hæfter for betaling af gælden til kreditor, hvis debitor ikke betaler 
afdrag til tiden og dermed misligholder lånet.  

Kautionisten er en person eller en virksomhed, som har en aftale med 
kreditor om kaution for debitors gæld. Aftalen bliver typisk indgået, fordi 
kreditor kun vil låne penge til debitor, hvis der bliver stillet en form for 
sikkerhed, og der ikke er andre muligheder end kaution. 

Fig. 19.1 Oversigt over forholdet mellem parterne: Kreditor, debitor og kautionist.

Ofte er der en relation mellem debitor og kautionisten, som betyder at 
kautionisten gerne vil hjælpe debitor. Det kan fx være forældre, der stil-
ler kaution for deres barns lån til indskud i en lejlighed eller ejeren af et 
selskab, som stiller kaution for selskabets gæld.

2. Sådan bliver aftalen indgået

En aftale om kaution bliver til på samme måde som alle andre aftaler ind-
gået efter aftalelovens regler. Reglerne om tilbud, accept og ugyldighed 
gælder også her. Se i kapitel 6 om aftaleret. Kreditor og kautionisten indgår 
kautionsaftalen, som indeholder en henvisning til den gæld mellem kredi-
tor og debitor, som kautionen skal sikre.

Forældre 

Ejer af selskab

Aftalelovens regler

Debitor/
Låntager

(Anne Sofie)

Kreditor/
Långiver
(Bank)

Kautionist
(Mor Mia)

Kautionsaftale

Lå
n

ea
ft

al
e
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3. Hvornår kan kreditor kræve gælden indfriet?

Der findes forskellige former for kaution, og typen er helt afgørende for, 
hvornår kreditor kan kræve, at kautionisten betaler gælden. De typiske 
kautionsformer er:

• Simpel kaution
• Selvskyldnerkaution
• Tabskaution

Som udgangspunkt er kautionen en simpel kaution, hvis intet andet er 
aftalt. Hvis kreditor eller debitor ønsker en anden type kaution, skal det 
tydeligt stå i kautionsaftalen, hvilken kautionsform, der er aftalt i stedet for. 

Kautionsform Hvornår kan kreditor kræve gælden betalt af kautionisten?

Selvskyldner-
kaution 

Allerede, når debitor ikke betaler gælden som aftalt, fx når 
debitor ikke betaler et afdrag til tiden.

Simpel kaution Kreditor skal først gøre en indsats for at få debitor til at 
betale, og kreditor skal kunne dokumentere, at debitor ikke 
kan betale, fx når:
 • Kautionisten erkender, at debitor ikke kan betale.
 • Kreditor forgæves har forsøgt at få udlæg i debitors 

aktiver i Fogedretten.
 • Debitor er gået konkurs eller har fået gældssanering, 

uden kreditor har fået fuld dækning.

Tabskaution Når kreditors endelige tab er gjort op efter alle andre sik-
kerheder, fx en pantsat bil, er solgt, og efter debitors evt. 
konkurs er behandlet.

Fig. 19.2 Oversigt over kautionsform og hvornår kreditor kan kræve gælden betalt af 
kautionisten.

De fleste kautioner, som bliver aftalt med banken, er selvskyldnerkautio-
ner, fordi banken ønsker at kunne kræve gælden betalt af kautionisten, så 
snart et afdrag på gælden ikke bliver betalt af debitor.

4. Hvor meget skal kautionisten betale?

Kreditor og kautionisten kan aftale, at kautionen skal dække al gæld, som 
debitor skylder nu eller i fremtiden. Det kaldes en “alskyldserklæring”. 
Det er en meget vidtgående og usikker aftale for kautionisten, og derfor er 

Kautionsformer

Hovedregel:  

Simpel kaution

Alskyldserklæring
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5. Flere kautionister til samme gæld

I nogle tilfælde er der mere end en kautionist for den samme gæld, fx hvis 
begge forældre kautionerer for barnets lån, eller hvis flere virksomheds-
ejere kautionerer for virksomhedens gæld.

Virksomheden A/S skal øge produktionen og skal bruge 1,2 mio. kr. til 
at købe produktionsmaskiner for. Banken forlanger kaution fra de 3 ejere.

Fig. 19.3 Flere kautionister kan kautionere overfor kreditor for det samme lån.

Når der er flere kautionister for samme gældsforhold, kaldes det samkau-
tion, og kautionisterne kan enten hæfte for gælden:

• Solidarisk eller
• Pro rata

Hvis der ikke står noget specifikt om kautionisternes hæftelse i kautionsaf-
talen, gælder der en solidarisk hæftelse, princippet om “en for alle og 
alle for en”. Det indebærer, at alle kautionister hæfter for hele gælden, hvis 
debitor ikke kan betale, og kreditor kan selv vælge, hvilken kautionist han 
vil kræve gælden betalt af. Hvis en af kautionisterne ikke kan betale, kan 
kreditor kræve gælden betalt af en af de andre kautionister.

Samkaution

Solidarisk hæftelse

Flere kautionister kan kautionere over kreditor for det samme lån

Kreditor/
(Bank)

Debitor
(Virksomhed A/S)

Kautionist
(ejer) 1

Kautionist
(ejer) 2

Kautionist
(ejer) 3

Kautionsaftale

Kautionsaftale

Kautionsaftale

Lå
n

ea
ft

al
e

1,
2 

m
io

. k
r.
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2. Omsætningspantebreve – pantebreve med pant i fast ejendom, fx 
et boliglån i banken, hvor der tinglyses et pantebrev i boligen. Real-
kreditpantebreve er ikke omsætningspantebreve.

1.3 Simple fordringer
Den tredje type fordringer kaldes simple fordringer, og her er der ingen 
formkrav. Simple fordringer er ofte fakturakrav, fx en regning fra elek-
trikeren eller regningen for mobilabonnementet. Det kan også være en 
kassekreditkontrakt med banken, som ikke opfylder kravene til at være et 
gældsbrev, fordi gældens størrelse er variabel.

Forskellige typer fordringer

Hvilken fordring Definition Eksempel

Simple fordringer Pengekrav, som hverken 
er et gældsbrev eller et 
pantebrev. Ingen form-
krav

Regninger, fx for bredbånds-
forbindelse eller en tømrer.
Kassekreditaftale fra en bank
Kreditkøbsaftale, fx i forbin-
delse med køb af bil

Omsætnings-
gældsbreve 

Opfylder formkravene til 
gældsbreve og er enten 
et ihændehavergælds-
brev, ordregældsbrev  
eller navnegældsbrev.

Et gældsbrev oprettet mellem 
to virksomheder på baggrund 
af et køb, og hvor gældsbrevet 
indeholder en erklæring om, 
at det er et omsætningsgælds-
brev.

Simple gældsbreve Opfylder formkravene 
til at være et gældsbrev, 
men er ikke et omsæt-
ningsgældsbrev.

Banklån, fx forbrugslån på 
25.000 kr. optaget i PrimaBan-
ken.
Familielån, fx et lån på 100.000 
kr. fra forældre til søn.

Simple pantebreve Skal opfylde formkra-
vene til digitale pante-
breve. 
Har pant i løsøre, eller 
hvor der står “ikke til 
ordre” i pantebrevet.

Banklån med pant i løsøre, fx 
billån med pant i bilen eller lån 
med pant i en båd.
Realkreditlån, som er et 
boliglån optaget i et realkredi-
tinstitut.

Omsætnings-
pantebreve

Skal opfylde formkra-
vene til digitale pante-
breve. 
Har pant i fast ejendom, 
undtagen hvis der står 
“ikke til ordre” i pante-
brevet.

Banklån med pant i boligen, fx 
boliglån.
Sælgerpantebrev, som er et 
pantebrev udstedt af sælger af 
ejendommen med pant i den 
solgte ejendom.

Fig. 20.1 Oversigt med de forskellige typer fordringer.

Omsætningspantebrev
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2.2 Sikringsakt
Sikringsakt er en handling, som foretages for at rettighedshaveren, fx Fiks-
Finans, kan sikre sin rettighed. Den, som køber en fordring, skal sørge for 
at foretage en sikringsakt for at være sikret mod omverdenen, fx andre 
købere af samme fordring og mod sælgerens kreditorer. Sikringsakt kan 
fx være meddelelse til debitor eller tinglysning af ny kreditor.

Hvis køber ikke foretager sin sikringsakt, vil aftalen stadig være gyldig 
mellem køber og sælger. Derimod er køber ikke sikret mod fx sælgers kre-
ditorer, som kan foretage udlæg i sælgers aktiver. Hvis sælgers kreditorer 
får udlæg i fordringen, før køber får foretaget sin sikringsakt, vil kredito-
rerne få betaling før køberen af fordringen.

Sikringsakten er forskellig for overdragelse af de forskellige fordringer, 
se fig. 20.3.

Forskellige fordringstyper og sikringsakter

Type af fordring Sikringsakt

Simple fordringer og simple gælds-
breve

Brev til debitor om, at han skal betale 
til en ny kreditor. Meddelelsen til debi-
tor kaldes denunciation.

Omsætningsgældsbreve Have det fysiske gældsbrev i hånden 
(ihændehavelse)

Pantebreve – både simple og omsæt-
ningspantebreve

Tinglysning af ny kreditor

Fig. 20.3 Oversigt over de forskellige fordringstyper og sikringsakter.

Sikring mod andre 

købere

HighStreet
Kreditor/overdrager
Har ansvaret for at 
kravet eksisterer

Debitor

FiksFinans
Køber/erhverver

Har risikoen for, at  
debitor kan betale

Overdragelse af 
fordring

Fo
rd

ri
n

g

Fig. 20.2 Debitor skylder penge til kreditor, som sælger kravet videre.

Sikring mod andre 
købere
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Finans, kan sikre sin rettighed. Den, som køber en fordring, skal sørge for 
at foretage en sikringsakt for at være sikret mod omverdenen, fx andre 
købere af samme fordring og mod sælgerens kreditorer. Sikringsakt kan 
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Sikringsakten er forskellig for overdragelse af de forskellige fordringer, 
se fig. 20.3.

Forskellige fordringstyper og sikringsakter

Type af fordring Sikringsakt

Simple fordringer og simple gælds-
breve

Brev til debitor om, at han skal betale 
til en ny kreditor. Meddelelsen til debi-
tor kaldes denunciation.

Omsætningsgældsbreve Have det fysiske gældsbrev i hånden 
(ihændehavelse)

Pantebreve – både simple og omsæt-
ningspantebreve

Tinglysning af ny kreditor

Fig. 20.3 Oversigt over de forskellige fordringstyper og sikringsakter.

Sikring mod andre 

købere

HighStreet
Kreditor/overdrager
Har ansvaret for at 
kravet eksisterer

Debitor

FiksFinans
Køber/erhverver

Har risikoen for, at  
debitor kan betale

Overdragelse af 
fordring

Fo
rd

ri
n

g

Fig. 20.2 Debitor skylder penge til kreditor, som sælger kravet videre.

Sikring mod andre 
købere
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2.3 Dobbelt salg

Sikringsakten er vigtig for, at køber sikrer sig mod, at overdrageren sælger 
den samme fordring til to forskellige købere. Da sikringsakten er for-
skellig for de forskellige typer af fordringer, er det afgørende at finde ud 
af, hvilken slags fordring, der er solgt to gange.

Samme fordring til to 

købere

Dobbeltsalg

Anne
(Kreditor/

overdrager)

Dennis
(Debitor)

Bente
(1. køber)

Overdragelse af 

fordring
Fo

rd
ri

n
g

Overdragelse af fordring Carla
(2. køber)

eksempel

Dobbeltsalg
Dennis har fået et lån på 25.000 kr. af Anne, og han afdrager med 2.000 
kr. om måneden.

Anne får brug for pengene hurtigere, end hun havde forventet, så hun 
vil gerne sælge fordringen på Dennis til højestbydende.

Bente tilbyder at købe fordringen for 18.000 kr. Lidt mindre end Anne 
havde håbet på, men Anne accepterer, og de har en aftale.

Dagen efter kommer Carla forbi og tilbyder 21.000 kr. for samme for-
dring. Det kan Anne ikke stå for, så hun accepterer også denne handel.

Spørgsmålet er herefter, om det er Bente eller Carla, der har mest ret 
til fordringen?

Fig. 20.4 Dobbeltsalg

HR: Først i tid –  

bedst i ret
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Fig. 20.5 Oversigt over en factoringordning.

3. Debitors indsigelser mod kravet

Der kan være forskellige grunde til, at debitor (låntager) ikke vil betale 
fordringen. De indsigelser debitor kan have mod betaling, er fx at:

• Den vare, debitor har købt på en kreditkontrakt fx en bil, lider af 
mangler. 

• Kreditor har forfalsket gældsbrevet, så gælden er ændret fra 10.000 kr. 
til 100.000 kr. på gældsbrevet.

• Debitor er blevet tvunget til at underskrive gældsbrevet.

Indsigelserne vil typisk være en ugyldighedsgrund efter aftaleloven eller 
en mangel efter købeloven.

3.1 Kan debitor nægte at betale til kreditor?
Debitor kan gøre alle indsigelser gældende overfor den kreditor, han 
skylder pengene, uanset om der er udstedt et gældsbrev eller pantebrev.

Forskellige indsigelser

Alle indsigelser overfor 

kreditor

LOV

Gældsbrevsloven § 1
Den, der udsteder et gældsbrev, mister ikke derved indsigelser fra det 
retsforhold, der gav anledning til gældsbrevets udstedelse, medmindre 
andet er aftalt eller følger af særlige omstændigheder.

Factoringordning

Overdragelse af 
fordring

Fo
rd

ri
n

g

Fo
rd

ri
n

g

Fo
rd

ri
n

g

Fo
rd

rin
g

Fo
rd

rin
g

Fo
rd

rin
g

Den
un

ci
at

io
n

Finansvirksomhed
Erhverver

Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde

Håndværker
Kreditor
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Har debitor fx købt en bil med mangler, kan debitor reklamere overfor 
kreditor (sælger) på sædvanlig vis efter købelovens regler. 

3.2 Debitors indsigelser overfor erhverver
Hvis den oprindelige kreditor på fordringen har solgt kravet videre til en 
ny kreditor, er spørgsmålet, om debitor også kan gøre sine indsigelser gæl-
dende overfor den nye kreditor? Kan bilkøberen fx gøre sine indsigelser 
om mangler ved bilen gældende overfor FiksFinans i stedet for at gøre 
manglerne gældende overfor bilforhandleren?

Fig. 20.6 Kan debitor gøre indsigelser gældende overfor erhverver, når den oprindelige 
kreditor har solgt fordringen videre?

Om debitor kan gøre sine indsigelser gældende overfor en ny kreditor af-
hænger af, hvilken type fordring det handler om.

Hvis indsigelsen vedrører en simpel fordring, et simpelt gældsbrev 
eller et simpelt pantebrev gælder det, at den nye kreditor (erhverver) 
ikke kan få bedre ret end den gamle kreditor (overdrageren). Det betyder, 
at hvis bilforhandleren har et ansvar for mangler overfor bilkøberen, vil 
FiksFinans overtage det samme mangelansvar.

Simpel fordring

Simpelt gældsbrev

Simpelt pantebrev

FiksFinans
Køber/erhverver

Overdragelse af 
fordring

Fo
rd

ri
n

g

Mulig
hed fo

r a
t g

øre in
dsig

else
r?

Bilforhandler
Kreditor/overdrager

Debitor/
Låntager
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5. Oversigtsskema

I fig. 20.7 er vist en oversigt over de forskellige fordringstyper og juridiske 
problemstillinger.

Krav
Simple fordringer/ 
simple gældsbreve

Omsætnings-
gældsbreve

Simple pantebreve
Omsætnings-

pantebreve

Sikringsakt Meddelelse til 
debitor

Have gældsbrevet 
i hånden

Tinglysning Tinglysning

Dobbeltsalg

                

                  

                
     

Hovedregel: Først i 
tid, bedst i ret
Undtagelse: Hvis 
køber 2 giver med-
delelse til debitor 
først i god tro, 
får han retten til 
fordringen.

Hovedregel: Først i 
tid, bedst i ret
Undtagelse: Hvis 
køber 2 først får 
udleveret gælds-
brevet i god tro, 
får han retten til 
fordringen.

Hovedregel: Først i 
tid, bedst i ret
Undtagelse: Hvis 
køber 2 først får 
tinglyst sig selv 
som ny kreditor 
i god tro, får han 
retten til fordrin-
gen.

Hovedregel: Først i 
tid, bedst i ret
Undtagelse: Hvis 
køber 2 først får 
tinglyst sig selv 
som ny kreditor 
i god tro, får han 
retten til fordrin-
gen.

Indsigelser

                       
              
                       
              Indsigelse       

Debitor bevarer 
alle sine indsigel-
ser overfor køber.

Debitor mister sine 
indsigelser, bortset 
fra indsigelser om 
stærke ugyldig-
hedsgrunde.

Debitor bevarer 
alle sine indsigel-
ser overfor køber.

Debitor mister sine 
indsigelser, bortset 
fra indsigelser om 
stærke ugyldig-
hedsgrunde.

Betaling med fri-
gørende virkning

Til den oprinde-
lige kreditor, indtil 
debitor har fået 
meddelelse om ny 
kreditor.

Aftalte afdrag 
til den oprinde-
lige kreditor, indtil 
debitor har fået 
meddelelse om ny 
kreditor.
Ekstraordinære 
afdrag til den, der 
er i besiddelse af 
gældsbrevet.

Til den oprinde-
lige kreditor, indtil 
debitor har fået 
meddelelse om ny 
kreditor.

Aftalte afdrag 
til den oprinde-
lige kreditor, indtil 
debitor har fået 
meddelelse om ny 
kreditor.
Ekstraordinære 
afdrag til den, der 
er tinglyst som 
kreditor.

Fig. 20.7 Oversigt over de forskellige fordringstyper og juridiske problemstillinger.

1. Køber

2. Køber

Kreditor

Debitor

Kreditor Køber

Debitor
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vil sikre sin plads i prioritetsordenen. Sikringsakten er også en slags of-
fentliggørelse af aftalen om pant mellem pantsætter og panthaver. Pant-
sætters kreditorer eller andre aftaleparter kan se, at de ikke kan få pant 
med førsteprioritet i aktivet.

De forskellige sikringsakter er:
• Tinglysning
• Meddelelse (denunciation)
• Registrering
• Rådighedsberøvelse

Det er aktivet, der afgør, hvilken slags sikringsakt, der skal bruges; fx skal 
pant i en bil tinglyses.

Aktiv Sikringsakt for køb Sikringsakt for pant

Løsøre Ingen Tinglysning i Person-
bogen

Biler Ingen Tinglysning i Bilbogen

Fordringer (simple) Meddelelse til debitor Meddelelse til debitor

Omsætningsgældsbrev Rådighedsberøvelse Rådighedsberøvelse

Fondsaktiver (fx aktier) Registrering i VP 
 securities

Registrering i VP 
 securities

Andelsbolig Meddelelse til Andels-
boligforeningen

Tinglysning i Andels-
boligbogen

Fast ejendom Tinglysning i Tingbogen Tinglysning i Tingbogen

Fig. 21.1 Oversigt over aktiver, sikringsakt for køb og sikringsakt for pant.

2. Hvad kan kreditor få pant i?

Låntager kan give kreditor pant i alt, hvad låntager ejer af værdi, fx hus, 
bil, båd, cykel, smykker, driftsinventar, varelager eller andelsbolig.

Her vil blive gennemgået pant i følgende aktiver
• Løsøre (afsnit 2.1)
• Biler (afsnit 2.2)
• Virksomhedspant (afsnit 2.3)
• Fordringer (afsnit 2.4)
• Fast ejendom (afsnit 2.5)
• Andelsbolig (afsnit 2.6)
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Ejeren må udskille løsøret ifølge regelmæssig drift, så aktivet kan 
forlade ejendommen, hvis der er en forretningsmæssig begrundelse for 
det, fx hvis maskinen er slidt ned eller grisene skal slagtes. Men hvis land-
manden vil slagte alle svinene og i stedet opdrætte geder, er han tvunget 
til at få tilladelse fra panthaverne i ejendommen.

Udskille løsøre ifølge 

regelmæssig drift

eksempel

Udskillelse ifølge regelmæssig drift
Automekaniker Jørgen har et stort værksted med syv lifte til at hejse 
bilerne op i luften. Liftene er købt og betalt for længst, og da de efterhån-
den er temmelig slidte, trænger de også til en udskiftning.

Jørgen ser på lifte mange forskellige steder, men synes ikke helt, han 
har råd til at købe nye. Det har hans gode ven Søren en løsning på, for 
han leaser lifte ud til autoværksteder, og så behøver Jørgen jo ikke selv 
købe og betale for liftene.

Jørgen laver en aftale med Søren om at pille de gamle lifte ned og 
sætte nye leasede lifte op. Som betaling skal Jørgen betale en leasingy-
delse hver måned.

Det er udskillelse ifølge regelmæssig drift, når Jørgen skifter de gamle 
slidte lifte ud med nye. Det gør ingen forskel, at de nye lifte er leasede og 
derfor ikke er omfattet af ejendommens pant.

Udskiftningen vil derfor reelt betyde, at panthaverne i ejendommen 
er stillet ringere, fordi ejendommen ikke længere har samme værdi.

Når løsøre er omfattet af ejendomspantet, kan det være i konflikt med 
andre rettigheder over løsøret. Skemaet nedenfor giver et overblik over, 
hvordan konflikterne skal løses.

Aktiv Pant i løsøre Virksomhedspant
Ejendoms-
forbehold

Indlagt løsøre 
Tinglysningsloven 
§ 38

Ikke muligt at 
have særskilt pant 
i løsøret.

Ikke muligt at 
have virksom-
hedspant i 
løsøret.

Ikke muligt at 
have ejendoms-
forbehold i 
løsøret.

Erhvervstilbehør
Tinglysningsloven 
§ 37

Pant i løsøret skal 
aftales, før løsøret 
bliver bragt ind på 
ejendommen.

Virksomhedspant 
omfatter ikke 
løsøre, som er 
erhvervstilbehør.

Ejendomsforbe-
holdet kan opret-
holdes, hvis det er 
taget, før løsøret 
bliver bragt ind på 
ejendommen.

Fig. 21.2 Oversigt over hvordan konflikt med andre rettigheder over løsøre kan løses.
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De afdrag, som debitor skal betale ifølge et pantebrev, kaldes termins-
ydelser, og de skal oftest betales fire gange årligt, fx 11/3, 11/6, 11/9 og 
11/12. Betaler debitor ikke terminsydelserne, kan kreditor opsige lånet og 
kræve hele gælden betalt; og kan debitor ikke betale hele gælden, kan 
kreditor i sidste ende sætte ejendommen på tvangsauktion.

Debitor har 7 løbedage efter terminsydelsens forfaldsdag, hvor det sta-
dig er muligt at betale rettidigt. Terminsydelsen skal altså betales senest 7 
dage efter forfaldsdagen, hvis debitor vil undgå at betale morarenter. Mo-
rarenter er en strafrente, som opkræves, når betalingen kommer for sent. 

Hvis debitor ikke betaler, kan kreditor kræve hele gælden betalt, hvis 
kreditor først sender et påkrav. Påkravet kan tidligst sendes dagen efter 
udløbet af løbedagene. I påkravet kan kreditor kræve gælden indfriet, hvis 
debitor ikke betaler inden for 7 dage.

Terminsydelser

Løbedage

Påkrav

Fig. 21.3 Sammenhængen mellem løbedage og påkrav. Kreditor kan kræve morarenter 
fra 11. marts indtil debitor betaler.

Debitor kan også misligholde sine forpligtelser efter pantebrevet på andre 
måder. Kreditor kan kræve hele gælden indfriet, hvis debitor ikke betaler 
terminsydelser, men også hvis debitor fx:

• River en bygning ned
• Forringer pantets værdi
• Ikke vil give panthaver adgang til ejendommen
• Ikke brandforsikrer bygningen

Dobbelt-pant

Sammenhængen mellem løbedage og påkrav
                    

19. marts
Kreditor
sender

påkrav til
debitor

26. marts
Kreditor kan
kræve hele

gælden 
betalt

18. marts
Debitor skal betale 
senest efter 7 løbe - 
dage for at undgå

morarenter

11. marts
Forfaldsdag
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Fig. 22.1 Et aktieselskab, hvor de fysiske personer er ejerne/aktionærerne og den juri-
diske person er aktieselskabet.

Skrædderne A/S kan som juridisk person indgå aftaler med omverdenen. 
Hvis aktieselskabet går konkurs, har det ikke indflydelse på ejerne Anna, 
Britta og Carlas private formuer, fordi der i denne virksomhedsform er 
tale om begrænset hæftelse.

1.2 Personlig hæftelse eller begrænset hæftelse?
Personlig hæftelse er ubegrænset, og det betyder, at personen hæfter 
med hele sin formue – alt hvad han ejer.

En virksomhedsejer, som hæfter personligt for sin virksomheds gæld, 
risikerer at miste hele sin private formue for at betale virksomhedens kre-
ditorer. Kan virksomheden ikke betale sin gæld, eller bliver virksomheden 
mødt med et erstatningskrav, risikerer virksomhedsejeren at skulle sælge 
sin private bolig, sommerhus eller bil for at betale gælden.

 Anderledes er det med den begrænsede hæftelse. Her risikerer virk-
somhedsejeren ikke sin personlige formue, hvis virksomheden kommer i 
økonomiske vanskeligheder. Ejerens hæftelse er begrænset, og han risike-
rer alene at miste det aktiv eller det beløb, som han har skudt ind i virk-
somheden. Fx mister en aktionær sine aktier, og dermed det beløb, han 
har betalt for aktierne, hvis aktieselskabet går konkurs.

Personlig hæftelse er 

ubegrænset

Begrænset hæftelse

Aktionærerne i Aktieselskabet Skrædderne A/S

Fysiske personer:

Juridisk person: Skrædderne A/S

Anna Britta Carla
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1.3 Solidarisk hæftelse eller pro rata hæftelse?
Når flere personer driver en virksomhed sammen, skal de vælge, om de 
skal hæfte for virksomheden solidarisk eller pro rata.

Solidarisk hæftelse betyder, at alle deltagere hæfter for hele gælden, 
og kreditor kan kræve hele gælden betalt af hver enkelt debitor. Det bety-
der, at en debitor kan komme til at betale hele gælden, hvis de andre ikke 
kan betale.  Hæftelsesformen anvendes typisk i et interessentskab med to 
eller flere interessenter, hvor alle interessenter hæfter solidarisk for gæl-
den i et I/S.

Solidarisk hæftelse

eksempel

Aktieselskab
Morten har dannet et aktieselskab med en aktiekapital på 500.000 kr. 
Morten har selv indskudt de 500.000 kr., og han er den eneste aktionær 
i selskabet.

Hvis alt går galt, og aktieselskabet går konkurs, er det indskuddet på 
500.000 kr., som Morten risikerer at miste. Han risikerer ikke at miste sin 
personlige formue i form af sit hus, sin båd eller bil.

Fig. 22.2 Oversigt over ejerforholdene i et interessentskab, I/S.

Regreskrav

Interessentskab med 3 interessenter

Kreditor
(Banklån 300.000 kr.)

Interessent 2

Interessent 3

Interessent 1

Rengøring I/S
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I et aktieselskab er kapitalkravet mindst 500.000 kr., og ejerne kaldes 
aktionærer. Aktionærerne modtager aktier i selskabet til gengæld for de-
res indskud, og aktionærerne modtager eventuelt udbytte af selskabets 
overskud i forhold til størrelsen af deres aktiepost.

Aktieselskabskapital: 

500.000 kr.

Anpartshaverne Niels og Ole skal sammen træffe alle beslutninger 
om virksomheden. De kan selv være direktører, eller de kan ansætte en 
direktør, som skal stå for den daglige drift hos Bilsælgerne ApS.

Oversigt over ejerforholdene i Kaffemøllen A/S

Kaffemøllen A/S
Aktiekapital 500.000 kr.

Poul
Indskud

100.000 kr.
Ejer 20 %

Fritz
Indskud

150.000 kr.
Ejer 30 %

Havnen ApS
Indskud

250.000 kr.
Ejer 50 %

Fig. 22.3 Oversigt over ejerforholdene i Kaffemøllen A/S.

Kaffemøllen A/S er en juridisk person, der kan indgå aftaler og forpligte 
sig juridisk. Aktionærerne i Kaffemøllen A/S har begrænset hæftelse for 
selskabets forpligtelser. De hæfter ikke personligt, men kun med det be-
løb, de har indskudt i selskabet. Hvis Kaffemøllen A/S går konkurs, risike-
rer aktionærerne at miste det indskudte beløb, men kreditorerne kan ikke 
kræve betaling fra deres øvrige formue.

Begrænset hæftelse
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Fig. 22.4 Oversigt over ledelsesstrukturen i Kaffemøllen A/S.

Som det fremgår af fig. 22.4 kan aktionærerne i Kaffemøllen A/S møde på 
generalforsamlingen og beslutte, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Besty-
relsen ansætter direktionen, som leder den daglige drift i virksomheden.

Tilsynsråd – direktion

Generalforsamlingen kan vælge et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. 
Tilsynsrådet vælges af generalforsamlingen for at føre kontrol og tilsyn 
med direktionen. Tilsynsrådet ansætter direktionen, men har ingen ledel-
ses- eller instruktionsbeføjelser overfor direktionen.

Direktionen under et tilsynsråd skal varetage både den overordnede 
og strategiske ledelse sammen med den daglige ledelse. Her er det direk-
tionen, der skal sørge for en fornuftig organisation af virksomheden.

Uanset hvordan ledelsesstrukturen ser ud, er det vigtigt for selskabets 
samarbejdspartnere, hvem der har tegningsret for selskabet. Tegningsret 
betyder, at personen, fx en direktør, kan indgå aftaler på selskabets vegne. 
Det står i vedtægterne, om direktøren kan tegne selskabet alene, eller om 
der fx skal to underskrifter til nogle dispositioner.

Tilsynsråd

Direktion

Tegningsret

Oversigt over ledelsesstrukturen i Kaffemøllen A/S

Kaffemøllen A/S
Aktiekapital 500.000 kr.

Poul Fritz Havnen ApS

Generalforsamling

Bestyrelse

Direktion
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Det er bestemt af K/S’ets vedtægter, hvem der bestemmer i selskabet, 
men ofte vil det være komplementarerne, som tilsammen kan træffe langt 
de fleste beslutninger.

Kommanditselskabet: Vindmølleparken K/S består af 3 komplementarer, som 
alle er anpartsselskaber, og mange kommanditister, som er private indskydere.

KommanditistKommanditistKommanditistKommanditistKommanditistKommanditistKommanditistKommanditistKommanditistKommanditistKommanditist

Komplementar
Investering ApS

Komplementar
Sol & vind Aps

Komplementar
Blæsten ApS

Vindmølleparken K/S

Fig. 22.5 Viser et kommanditselskab, hvor ejerkredsen består af både komplementarer 
og kommanditister.

Oversigt over de forskellige virksomheders hæftelsesformer

Virksomhedsform
Personlig 
 hæftelse

Begrænset 
hæftelse

Solidarisk 
hæftelse

Enkeltmandsvirksomhed ×

Interessentskab (I/S) × ×

Anpartsselskab (ApS) ×

Aktieselskab (A/S) ×

Kommanditselskab (K/S)
a. Komplementarer
b. Kommanditister

×
×

×

Fig. 22.6 Oversigt over de forskellige virksomheders hæftelsesformer.
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en forventning om, at kunden betaler fakturaen. Dette kapitel handler om 
hvilke muligheder og rettigheder kreditor har, hvis et aftalt pengebeløb 
ikke bliver betalt til tiden.

1. Hvad er retsforfølgning?

En person eller en virksomhed, som skylder penge, kaldes debitor eller 
skyld ner. 

Debitor har fx lånt penge i en bank, eller debitor har købt en vare uden 
at betale for den med det samme. Køb af mobiltelefon med abonnement 
sker ofte, uden at køber betaler for mobiltelefonen med det samme. Hver 
måned skal køber betale for en del af telefonen samt abonnementsprisen, 
mobilselskabet sender en regning, og køber er debitor på regningen.

Den person eller virksomhed, som har penge til gode, kaldes kreditor. 
Det er fx mobilselskabet, en bank eller andre, som debitor har indgået af-
taler med.

  ] Penge  a
 
Fig. 23.1 Kreditor er den, der har penge til gode, og debitor er den, der skylder penge 
til kre ditor.

Når debitor ikke betaler kreditor pengene tilbage på det aftalte tidspunkt, 
har kreditor forskellige muligheder for at tvinge debitor til at betale. Kre-
ditor starter som regel med at overgive sagen til inkasso. Hvis debitor sta-
dig ikke betaler, kan kreditor få hjælp af retssystemet til at inddrive gæl-
den. Det kaldes retsforfølgning eller tvangsinddrivelse. 

1.1 Individualforfølgning eller universalforfølgning
Retsforfølgning kan være både individualforfølgning eller universalfor-
følgning. Begge dele går ud på at tvinge debitor til at betale med retssy-
stemets hjælp.

Debitor og skyldner

Kreditor

Kreditor Debitor

Retsforfølgning eller 

tvangsinddrivelse
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Når hver enkelt kreditor retsforfølger debitor for at få betalt gælden, 
kaldes det individualforfølgning. Den enkelte kreditor handler kun for 
sig selv med det formål, at hans gæld betales først. Individualforfølgning 
betyder, at det for kreditorerne gælder om at komme først til mølle, for så 
er der størst sandsynlighed for, at debitor kan betale.

Fig. 23.2 Individualforfølgning – hver enkelt kreditor forsøger at få debitor til at betale 
gælden.

Individualforfølgning og tvangsinddrivelse sker i Fogedretten, hvor kredi-
tor kan indgå en afdragsordning med debitor og samtidig få sikkerhed i 
debitors aktiver. Denne sikkerhed kaldes udlæg. Et udlæg i et af debitors 
aktiver fx en bil, giver kreditor mulighed for at sælge bilen på tvangsauk-
tion, hvis debitor ikke overholder afdragsordningen. Pengene fra salget af 
bilen betales til kreditor, og på den måde bliver gælden betalt. Både udlæg 
og tvangsauktion bliver beskrevet senere i kapitlet.

Er det umuligt for debitor at betale hele sin gæld til alle kreditorerne, 
kan det være i både kreditorernes og debitors interesse at indlede univer-
salforfølgning i stedet for individualforfølgning. Universalforfølgning 

Individualforfølgning

Udlæg og tvangsauk-

tion

Universalforfølgning

Individualforfølgning

L’easy
13.000 kr.

Debitor

Bank
100.000 kr.

Telia
5.400 kr.

Bilfinans
162.000 kr.

Dong
3.700 kr.

Kviklån
7.300 kr.
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betyder, at alle kreditorer samler sig og retter et fælles krav mod debitor. 
Udgangspunktet er, at alle kreditorer stilles lige og forholdsmæssigt får en 
lige stor del af kagen. Når universalforfølgningen er i gang, handler det 
ikke om hvilken kreditor, der kom først til mølle.

Universalforfølgning kan ende med rekonstruktion, konkurs og i 
nogle tilfælde gældssanering. Behandling af den type opgaver foregår i 
Skifteretten.

Fig. 23.3 Alle kreditorer er sammen om at retsforfølge debitor.

Når en debitor ikke kan betale sin gæld, vil tvangsinddrivelsen begynde 
med, at den enkelte kreditor forsøger at inddrive sin gæld ved individu-
alforfølgning. Hvis det så viser sig, at der er mange kreditorer, der ikke 
kan få betaling, vil universalforfølgningen starte. Individualforfølgning er 
beskrevet i dette kapitel og universalforfølgning i kapitel 24. 

Konkurs, gældssanering 

og rekonstruktion

Universalforfølgning

L’easy
13.000 kr.

Debitor

Bank
100.000 kr.

Telia
5.400 kr.

Bilfinans
162.000 kr.

Dong
3.700 kr.

Kviklån
7.300 kr.

Advokat
samlet gæld
291.400 kr.
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Fogedretten kan ikke behandle sagen, hvis debitor har indsigelser. Hvis 
debitor protesterer mod kravet, vil sagen derfor blive sendt i Civilretten. 
Herefter vil dommeren i Civilretten tage stilling til, hvem der har ret – de-
bitor eller kreditor, og der vil blive afsagt en dom.

Har debitor ingen indsigelser, påtegner Fogedretten betalingspåkra-
vet. Et påtegnet betalingspåkrav har samme virkning som en dom og 
kan derfor bruges som fundament, hvis kreditor vil begære udlæg i debi-
tors aktiver. I så fald indkaldes der efterfølgende til møde i Fogedretten, 
hvor debitors økonomi skal drøftes.

3.3 Fogedsagen
Kreditors begæring om udlæg kaldes en fogedrekvisition, og kreditor 
kaldes rekvirent. Fogedrekvisitionen vedlægges fundamentet og sendes 
til Fogedretten. Debitor kaldes rekvisitus.

Fig. 23.4 Rekvirenten sender fogedrekvisition til fogedretten, som forkynder den for 
rekvisitus.

Fogedrekvisitionen skal indeholde en opgørelse af kravet, som kan bestå 
af:

• Hovedstol (den oprindelige gæld)
• Renter (opdelt i fx almindelige renter og morarenter)
• Omkostninger ved at inddrive kravet (fx inkassoomkostninger og ge-

byr til Fogedretten)

Debitor møder i Fogedretten

Fogedretten skal starte med at fortælle debitor, at han skal tale sandt, og at 
han kan straffes, hvis han lyver for Fogedretten.

Fogedretten og kreditor vil spørge debitor, om han kan betale, og om 
han har aktiver af værdi, der kan foretages udlæg i til sikkerhed for gæl-
den. Debitor må som udgangspunkt selv vælge, hvilke aktiver kreditor 
skal have udlæg i, bare de er værdifulde nok til at dække gælden, hvis 
aktiverne senere måtte blive solgt på tvangsauktion.

Indsigelser

Virkning som dom

Fogedrekvisition

Rekvirent og

rekvisitus

   1  

         r Rekvisitus
(Debitor)

Rekvirent
(Kreditor)

Fogedret
Fogedrekvisition

Forkyndelse
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Fig. 24.1 Overblik over mulige samlede ordninger og rækkefølgen, de kan opstå i.

I Fig. 24.1 er vist, hvordan de enkelte ordninger hænger sammen, og hvilke 
muligheder, der findes. Debitor kan vælge først at forsøge sig med en fri-
villig ordning. Lykkes det ikke, kan debitor eller en af kreditorerne vælge 
en af ordningerne, der er beskrevet i konkursloven:

• Rekonstruktion kan efter konkursloven indeholde en tvangsakkord 
og/eller salg af virksomheden. Lykkes rekonstruktionen ikke, ender 
det med en konkurs.

• Konkurs kan være resultatet af en mislykket rekonstruktion, men det 
er også muligt at starte med en konkurs. Både privatpersoner og virk-
somheder kan gå konkurs. Konkurs kan fortsætte i gældssanering.

• Gældssanering er for personer – ikke virksomheder. Debitor kan star-
te med at søge om gældssanering, eller debitor kan søge gældssane-
ring efter en konkurs, hvis han står tilbage med en uoverskuelig gæld.

Formålet med at gennemføre en samlet ordning for alle kreditorerne er at 
sørge for, at alle kreditorer bliver stillet lige. Debitors aktiver bliver solgt, 
og provenuet bliver fordelt til alle kreditorerne. Som hovedregel er der 
derfor ingen kreditor, der bliver stillet bedre end de andre. 

Når der indleveres en begæring om rekonstruktion, konkurs eller gælds-
sanering til Skifteretten, bliver der etableret en fristdag. Fristdagen er en 

Alle er lige

Fristdag

Overblik over mulige samlede ordninger

Debitor

Rekonstruktion

Tvangsakkord
Virksomheds-
overdragelse Konkurs

Frivillig ordning

Gældssanering
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eksempel

Kort før Mestertømreren ApS gik konkurs, betalte ejeren Mads 300.000 kr. 
til sin gode ven Mikkel som et afdrag på gælden på i alt 375.000 kr. Den 
disposition kan omstødes, og Mikkel skal betale de 300.000 kr. tilbage til 
konkursboet.

De 300.000 kr. vil så kunne fordeles til alle kreditorerne i stedet for kun 
at tilgodese Mikkel.

Omstødelige handlinger skal være foretaget kort før konkursen indtræder. 
Omstødelsesperioden regnes tilbage fra fristdagen. De fleste omstødel-
sesregler går tre måneder tilbage fra fristdagen, men i nogle tilfælde to år 
tilbage, hvis handlingen er sket til fordel for et familiemedlem, fx hvis de-
bitor har givet sin hustru en usædvanlig og meget dyr gave.

                               Omstødelsesperiode

29. maj 2013
Konkursdekret

afsiges af
Skifteretten
= Dekretdag

23. maj 2013
Begæring om

konkurs
= Fristdag

24. februar 2013

 
Fig. 24.2 Omstødelsesperiode, fristdag og dekretdag

De handlinger, der kan omstødes er fx:
• Gaver
• Løn til nærstående
• Betaling af gæld 
• Pant for gammel gæld
• Udlæg
• Utilbørlige dispositioner

Se skema over omstødelsesfristerne i fig. 24.3 sidst i dette afsnit.

Omstødelsesperiode
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eksempel

Debitor ejede et sommerhus, som han solgte til sin datter 2½ år før kon-
kursen. Salget skete for at sikre, at sommerhuset fortsat kunne være i 
familiens eje, som det havde været i flere generationer. Sommerhusets 
markedspris var 1,5 mio. kr., og datteren købte huset for 150.000 kr.

Prisen for huset var sat alt for lavt, og det vidste både debitor og datte-
ren. Datteren vidste også, at faren havde økonomiske problemer, og at 
det nok var et spørgsmål om tid, før der blev indgivet konkursbegæring.

Salget af sommerhuset kan omstødes efter § 74, selvom der var gået me re 
end to år fra salget, fordi prisen var alt for lav, og formålet med salget var 
at sikre aktivet mod kreditorerne.

Skema over omstødelsesfrister

Omstødelse af

Hovedregel for, hvornår 
handlingen skal være 
foretaget (regnet tilbage 
fra frist dagen):

Hvis debitor er insolvent 
på tidspunktet for hand-
lingens foretagelse, og 
handlingen er til fordel 
for en nærstående, er 
fristen (regnet tilbage fra 
fristdagen):

Gaver 6 måneder 2 år

Løn til nærstående 6 måneder 2 år

Betaling af gæld 3 måneder 2 år

Pant for gammel gæld 3 måneder 2 år

Udlæg 3 måneder 2 år

Utilbørlige dispositioner Ingen grænse Ingen grænse

Fig. 24.3 Skema over omstødelsesfrister.

3.4 Betaling til kreditorerne – konkursordenen
Kurator skal sørge for, at alle kreditorerne anmelder deres krav i konkurs-
boet. Det sker ved, at kurator sætter et proklama i Statstidende. Et pro-
klama er et opslag på hjemmesiden www.statstidende.dk, hvor det frem-
går, hvem der er gået konkurs, og at kreditor skal anmelde sit krav i boet.

Proklama
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Fig. 24.4 Oversigt over konkursordenen. 

Først når alle massekrav har fået betaling fuldt ud, kan de privilegerede 
krav få dækning, derefter de simple krav og til sidst de efterstillede krav.

Konkursordenen med forklaringer

Hvad hedder klassen Hvilke typer krav er omfattet
Konkurs-

loven

Massekrav • Omkostninger ved konkursboets be-
handling (fx betaling til kurator)

• Gæld, som er opstået under kon-
kursboets behandling, fx betaling 
af husleje, fordi kurator har indgået 
en aftale om at fortsætte med at leje 
virksomhedens lokaler.

§ 93

Sekundære mas-
sekrav

• Omkostninger til en evt. rekonstruk-
tionsbehandling, før konkursen er 
indtrådt

• Gæld, som rekonstruktøren har givet 
samtykke til

• Retsafgift

§ 94

Oversigt over konkursordenen

Massekrav

Privilegerede krav

Simple krav

Efterstillede krav

Fortsættes
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Konkursordenen med forklaringer

Hvad hedder klassen Hvilke typer krav er omfattet
Konkurs

loven

Massekrav • Omkostninger ved konkursboets be-
handling (fx betaling til kurator)

• Gæld, som er opstået under kon-
kursboets behandling, fx betaling 
af husleje, fordi kurator har indgået 
en aftale om at fortsætte med at leje 
virksomhedens lokaler.

§ 93

Sekundære mas-
sekrav

• Omkostninger til en evt. rekonstruk-
tionsbehandling, før konkursen er 
indtrådt

• Gæld, som rekonstruktøren har givet 
samtykke til

• Retsafgift

§ 94

Privilegerede krav • Ansattes krav på løn 
• Ansattes krav på feriepenge

§ 95

Privilegerede krav Leverandørers krav på betaling af afgifter, 
fx:
• Afgift af øl og vin
• Afgift af spiritus
• Afgift af chokolade

§ 96

Simple krav De fleste kreditorers krav, fx:
• Gæld til banken
• Moms
• Skat
• Almindelige fakturakrav, fx betaling af 

varer, mobilabonnement m.v.

§ 97

Efterstillede krav • Renter efter konkursdekret
• Bøder
• Gaveløfter

§ 98

Fig. 24.5 Konkursordenen med forklaringer.
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  B     R
Anton Sigurd

Anton låner først 
100 kr. til Sigurd. 

(Modkrav)

Sigurd sælger bagefter sin 
cykel til Anton for 200 kr.

(Hovedkrav)

Fig. 25.1 Illustrerer modregningssituation mellem Anton og Sigurd.

I fig. 25.1 kan Anton modregne betalingen for cyklen på 200 kr. med mod-
kravet på 100 kr., som er de penge Sigurd tidligere har lånt af Anton. Anton 
kan derfor nøjes med at betale 100 kr. for cyklen

Er modregningsbetingelserne opfyldt, har debitor ikke mulighed for at 
modsætte sig modregningen. Betingelserne er:

• Kravene skal være samme slags, fx to pengekrav
• Kravene skal være mellem de samme to parter
• Gælden kan eller skal betales nu og ikke først på et senere tidspunkt
• Gælden er ikke forældet eller bortfaldet på anden måde

Derudover må muligheden for at gennemføre modregning ikke være op-
stået ved en tilfældighed.

Banker og Skat benytter ofte modregning. Bankerne overfører penge fra 
en opsparingskonto til en forfalden gæld, og Skat modregner den oversky-
dende skat det ene år i skyldig skat fra tidligere år.

3. Deponering

Det sker ganske sjældent, at debitor gerne vil betale, men ikke kan komme 
i kontakt med kreditor, eller debitor ikke er klar over, hvem rette kreditor 
egentlig er. Det kan også være, at kreditor nægter at tage imod betaling 
eller ikke vil give en kvittering retur for betalingen.

I de tilfælde har debitor mulighed for at deponere betalingen efter reg-
lerne i deponeringsloven.

Debitor betaler pengene til fx en deponeringskonto i sin bank. Ban-
ken registrer, hvorfor pengene bliver deponeret og ikke betalt til kreditor. 
Debitor har ikke mulighed for selv at disponere over beløbet eller beslutte, 
hvornår det deponerede beløb skal frigives.

Debitor har nu betalt med frigørende virkning, og fordringen er ophørt.

Modregningsbetingelser

Rette kreditor

Deponeringskonto
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LOV

Forældelsesloven § 3
Stk. 1. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre be-
stemmelser.

Forældelsesfristen regnes fra forfaldstidspunktet, som er det tidspunkt, 
kreditor kunne kræve gælden betalt. 

I praksis er mange pengekrav omfattet af en undtagelse til hovedreglen 
om forældelse efter tre år. Pengekrav bliver først forældet ti år efter for-
faldstidspunktet, fx når:

• Debitor har underskrevet et gældsbrev
• Debitor har anerkendt at skylde pengene, fx ved at underskrive et 

frivilligt forlig
• Kravet er fastsat i en dom
• Gælden er et lån i en bank

Undtagelserne betyder, at de fleste lån og kreditter i en bank først bliver 
forældet efter 10 år. 

Når debitor betaler et afdrag og renter af hele gælden, anerkender debi-
tor at skylde pengene, og at kravet eksisterer. Debitors betaling medfører, 
at forældelsesfristen bliver afbrudt og starter forfra, dvs. en ny frist vil 
begynde. Men hvis debitor holder op med at betale af på gælden, må kre-
ditor sende kravet til inkasso og i Fogedretten, inden forældelsen indtræ-
der. Først når kravet har været i Fogedretten, inden kravet er forældet, er 
fristen afbrudt og starter forfra.

                    1. december 2012
Kravet sendes i

Fogedretten for at
undgå, at gamle

renter bliver 
forældet

Senest 30. november 2015
Kravet sendes igen i

Fogedretten for at afbryde 
forældelsen af renter

5. april 2010
Sagen sendes til

inkasso

1. februar 2010
Debitor betaler ikke 
afdrag på pengelån

Fig. 25.2 Forældelsen afbrydes og starter forfra, når kravet sendes i Fogedretten.

Forfaldstidspunkt

Undtagelse: Ti år

Afbrydelse
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Når den ene af de ugifte samlevende dør, arver de ikke hinanden, med-
mindre de har oprettet et testamente. Hvis der ikke er oprettet testamente, 
vil boet efter den afdøde blive fordelt til arvingerne efter loven, som er 
afdødes børn, forældre eller søskende.

Ugifte samlevende kan oprette et almindeligt testamente, der be-
stemmer, hvem der skal arve afdøde. Den længstlevende samlever kan 
arve op til ¾ af formuen, hvis afdøde har børn. 

Ved død ingen arv

Almindeligt testamente

eksempel

Anja og Viktors samlivsophævelse
Anja og Viktor har boet sammen i 27 år, men har valgt ikke at blive gift. 
De har sammen fået fem børn, så Anja har holdt en del barselsorlov gen-
nem årene, og i de perioder, hun har været på arbejde, har det været på 
deltid.

Viktor har i hele perioden haft et godt job med en god indtjening, så 
det er ham, der har købt tingene til hjemmet. Huset, de bor i, er købt 
i hans navn, og hans opsparing i banken er også vokset til en anseelig 
størrelse.

Efter 27 års samliv går Anja og Viktor fra hinanden, og Anja tænker, 
hun nok skal have en del af formuen, efter de har boet sammen i så man-
ge år, og hun har brugt så meget tid på både børn, hus og have.

Men sådan sker det ikke. Der er ingen regler om, at ugifte samlevende 
skal dele formuen, når de går hver til sit.

“Skilsmissen” ender derfor med, at Anja må flytte fra huset med sine 
få ejendele, og Viktor beholder huset, det meste af indboet og den store 
opsparing i banken. 

Samlevende med fællesbarn

t     ]†

                    Fælles barn

Arver 75 % efter 
testamente

Arver 25 % efter 

testamente

Fig. 26.1 De samlevendes fælles barn vil som udgangspunkt arve alt, hvis den ene dør. 
Med et testamente kan arven fordeles med op til 75% til længstlevende samlever og 
25 % til barnet.
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Samlevende har derudover mulighed for at oprette et såkaldt “udvidet 
samlevertestamente”. Med et udvidet samlevertestamente har den 
længstlevende samlever mulighed for at arve op til 7/8 af afdødes formue, 
hvis afdøde har børn. Har afdøde ingen børn, kan længstlevende arve det 
hele.

Udvidet samlever-

testamente

 Samlever efter testa-
mente

 Ekstra til samlever efter 
udvidet samlevertesta-
mente

 Børn til deling

12,5 %

12,5 %

75 %

Fig. 26.2 Fordeling af arven med et udvidet samlevertestamente kan give op til 7/8 af 
formuen til længstlevende samlever.

Hvis to mennesker ønsker at oprette et udvidet samlevertestamente, skal 
flere betingelser være opfyldt, fx skal de to personer:

• Have mulighed for at gifte sig, det må fx ikke være søskende
• Have samme bopæl
• Have oprettet testamentet gensidigt til fordel for hinanden
• Enten have barn sammen eller boet sammen de seneste to år
• Ikke have oprettet udvidet samlevertestamente til fordel for andre

Det er ikke muligt for ugifte samlevende at sidde i uskiftet bo med først-
afdøde samlevers børn. Uskiftet bo betyder, at skiftet bliver udsat, og det 
indebærer en ret til at vente med at udbetale arv til børnene. Det er kun, 
hvis man er gift, at den efterlevende ægtefælle har mulighed for at sidde i 
uskiftet bo. Læs mere om uskiftet bo i afsnit 3.2. 

Når ugifte samlevende opretter en ratepension eller kapitalpension el-
ler tegner en livsforsikring, kan de indsætte hinanden som begunstige-
de. Det er en god ide, hvis man vil være sikker på, at ens samlever får for-
sikringssummen udbetalt, når man dør. En begunstiget på en livsforsikring 

Uskiftet bo

Begunstiget i 

 livsforsikring
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Særeje kan oprettes ved, at ægtefællerne indgår en ægtepagt, som er en 
aftale, begge ægtefæller er part i. Ægtepagten er kun gyldig, hvis den:

• Er skriftlig
• Er underskrevet af begge ægtefæller
• Er tinglyst i Personbogen

Alle betingelserne skal være opfyldt, før ægtepagten er gyldig. En ægte-
pagt kan både oprettes før indgåelse af ægteskabet og under ægteskabet.

Ægtepagt

LOV

Lov om ægteskabets retsvirkninger § 28
Stk. 1. Ved ægtepagt kan ægtefæller aftale:

1) at hver ægtefælle ved bodeling efter separation eller skilsmisse be-
holder, hvad denne ejer, men at der er formuefællesskab ved dødsbo-
skifte (skilsmissesæreje), og
2) i forbindelse med en aftale om skilsmissesæreje, at ejendelene ved 
dødsboskifte skal forbeholdes en ægtefælle eller dennes arvinger 
(fuldstændigt særeje).

Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan angå en del af ægtefællernes ejendele, 
kan tidsbegrænses og kan træffes alene med henblik på en af ægtefæl-
lernes død.
Stk. 3. En aftale efter stk. 1 omfatter, hvad der træder i stedet for de ejen-
dele, aftalen vedrører, og indtægter af disse ejendele, medmindre andet 
er bestemt i aftalen.

Tre former for særeje

Former for særeje Forklaring

Fuldstændigt særeje Skal ikke deles, hverken ved bodeling i forbindelse med 
død eller separation eller skilsmisse.

Skilsmissesæreje Særejet gælder ved bodeling, hvis ægtefællerne skal se-
pareres eller skilles, og særejeaktiverne kan holdes uden 
for bodelingen. 
Særejet bortfalder og bliver til fælleseje, hvis den ene 
ægtefælle dør, og særejeaktiverne vil indgå i bodelingen.

Kombinationssæreje Særejet gælder, hvis ægtefællerne skal separeres eller 
skilles. Når den ene ægtefælle dør, bliver den afdødes 
formue til fælleseje og går ind i bodelingen, mens den 
længstlevende ægtefælles formue forbliver særeje og 
kan holdes uden for bodelingen.

Fig. 26.3 Tre former for særeje.

Former for særeje
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Den person, som dør, kaldes også arvelader. Hvis arvelader ikke efterla-
der sig en ægtefælle men har børn, arver alle børnene lige meget. Er arve-
lader gift, arver den efterladte ægtefælle den ene halvdel af den formue, 
der falder i arv, og børnene deler den anden halvdel.

Arvelader

Arveloven § 9
Stk. 1. Arveladerens ægtefælle arver halvdelen af arveladerens ejendele, 
når denne efterlader sig livsarvinger.
Stk. 2. Efterlader arveladeren sig ikke livsarvinger, arver ægtefællen 
alene.

Fordeling af arv – ægtefælle og tre børn
Arvelader har en nettoformue efter bodeling på 1.800.000 kr. Fordeling af 
arven ser således ud:

 Ægtefælle

 Barn 1

 Barn 2

 Barn 3

300

300

300

900

Fig. 26.4 Fordeling af arv – ægtefælle og tre børn.

Fællesbørn er børn af begge forældre, og fællesbørn skal derfor arve beg-
ge forældre. Særbørn er børn, hvor kun den ene ægtefælle er forælder, og 
særbørn arver kun fra egne forældre. Man ser altså på, hvor mange børn, 
den afdøde selv har og deler arven op i lige store dele.

Fællesbørn og særbørn
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Fig. 26.5 Fordeling af arv – ægtefælle, fællesbørn og særbørn.

Har arvelader hverken børn eller ægtefælle, vil arven blive fordelt til 
forældrene.

Hverken børn eller 

ægtefælle

Fordeling af arv – ægtefælle fællesbørn og særbarn
Ægtefællerne er gift og har to fællesbørn Mathilde og Louise. Derudover 
har moderen sønnen Frederik fra et tidligere forhold.
Hvis faderen dør og efterlader sig en nettoformue efter bodelingen på 
1.800.000 kr., skal arven fordeles således:

 Ægtefælle

 Mathilde

 Louise

Hvis moderen dør, skal arven fordeles til alle hendes tre børn, og netto-
formuen efter bodeling på 1.800.000 kr., skal fordeles således:

 Ægtefælle

 Mathilde

 Louise

 Frederik

300

300

300

900

450

450

900
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1. Parter i en bolighandel

I en almindelig privat bolighandel er der mange aktører involveret. Både 
sælger og køber har brug for professionel assistance. Sælger har brug for 
hjælp til at finde den rigtige salgspris og finde en køber til boligen. Køber 
har på den anden side brug for en advokat til at gennemgå købsaftalen og 
et forsikringsselskab, så der kan tegnes en husforsikring.

1.1 Sælgers aktører
Sælger starter ofte med at henvende sig til en ejendomsmægler for at finde 
ud af, hvad boligen kan sælges for. Bagefter har sælger brug for rådgivning 
i banken om, hvordan økonomien ser ud efter et salg, og hvad er der så råd 
til at bo i? De typiske rådgivere for sælger i en bolighandel er vist i fig. 27.1.

Aktører

Fig. 27.1 Sælgers aktører i en bolighandel.

Ejendomsmægleren er “sælgers mand” og skal udelukkende varetage 
sælgers interesser i en bolighandel. Det er bl.a. ejendomsmæglerens op-
gave at prisfastsætte boligen, annoncere boligen til salg, forhandle med 
potentielle købere og udfærdige en købsaftale. Derudover skal ejendoms-
mægleren sørge for at skaffe forskellige dokumenter vedrørende ejen-
dommen, så køber fx kan se, hvad der er brugt i varme, og hvad der skal 
betales i skat.

Langt de fleste ejendomme er finansieret med lån i et realkreditinsti-
tut og et boliglån i banken. Når sælger får solgt sin ejendom, er det ban-

Ejendomsmægler

Bank

Realkreditinstitut

 • Ejendomsmægler
 • Hvad skal boligen sælges for? Hvordan skal salget annonceres?Trin 1

 • Bank
 • Hvor mange penge er der i over- eller underskud, når boligen er solgt?Trin 2

 • Realkreditinstitut
 • Hvad koster det at betale lånene i boligen?Trin 3

 • Byggesagkyndig, autoriseret el-installatør
 • Tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærkeTrin 4

 • Forsikringsselskab
 • Hvordan har huset været forsikret? Kan der laves tilbud om ejerskifteforsikring?Trin 5

 • Salg
 • Rengøring af huset, aflevering af nøgler på overtagelsesdagenTrin 6

Erhvervsret-C.indd   386 29/05/13   15.11



KAPITEL 27  ·  BOLIGHANDEL · 387

kens opgave at sørge for, at lånene bliver indfriet med den købesum, som 
køber skal betale og rådgive sælger om de økonomiske konsekvenser af 
salget. 

Inden salget skal sælger finde og kontakte en bygningssagkyndig, som 
kan gennemgå ejendommen og udarbejde en tilstandsrapport. En byg-
ningssagkyndig er en person, der kan vurdere ejendommens bygninger, 
hvilken tilstand de er i, og om de mangler, der nu er på ejendommen, er 
væsentlige eller uvæsentlige. Den bygningssagkyndige skriver ofte en rap-
port med energimærkning samtidig med tilstandsrapporten.

  Sælger skal også finde en autoriseret elinstallatør, som kan gennem-
gå bygningens elinstallationer og udarbejde en elinstallationsrapport. 

Det skal fremgå af ejendomsmæglerens salgsmateriale, om ejendom-
men har været relevant forsikret fx mod råd og svamp, og om der tidligere 
har været begrænsninger i husforsikringen, dvs. særlige forbehold i poli-
cen, hvor forsikringsselskabet ikke har villet dække eventuelle skader. 
Derudover skal sælger fremlægge et tilbud på ejerskifteforsikring til køber 
– læs mere om ejerskifteforsikring i afsnit 2.2.

1.2  Købers aktører
Køber har på samme måde som sælger brug for hjælp fra professionelle 
rådgivere. De fleste boligkøbere starter med at lægge budget sammen 
med banken for at finde ud af, hvor meget en ny bolig må koste. De typiske 
rådgivere for køber i en bolighandel er vist i fig. 27.2.

Bygningssagkyndig 

Autoriseret elinstallatør

Forsikringsselskab

Købers professionelle 

rådgivere

Fig. 27.2 Købers aktører i en bolighandel.

 • Bank
 • Hvad kan vi købe for? Hvilken slags lån skal vi vælge?Trin 1

 • Realkreditinstitut
 • Hvad koster det at låne?Trin 2

 • Eventuelt byggesagkyndig (valgfrit)
 • Hvilken stand er bygningen i? Hvad koster det at vedligeholde boligen?Trin 3

 • Forsikringsselskab
 • Hvad skal vi forsikre os imod?Trin 4

 • Advokat
 • Er der noget i købsaftalen, vi skal være opmærksomme på?Trin 5

 • Køb
Trin 6
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