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Skriftlig prøve: 4620610030 Erhvervsret 
 
Varighed: 3 timer 

 
Hjælpemidler: Alle 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

De to opgaver vægter hver 50 %. 

 

OPGAVE 1 

 

Jane-Louise Jensen har været selvstændig siden 2009, hvor hun købte en nedlagt landbrugsejendom 

beliggende mellem Udbyneder og Dalbyover, ikke langt fra Mariager Fjord. Hér havde hun startet 

produktion af økologisk dyrefoder, under firmanavnet: ” J L J - Øko-ApS”. 

  

Jane-Louise har i forbindelse med afvikling af et stort konkursbo opkøbt lageret af forskelligt 

kæledyrstilbehør som halsbånd, hundekurve/-senge, foderskåle m.v. 

 

Derfor udsender hun nu forskellige tilbud til flere gamle kunder. 

Til Allans Hundehandel i Assens skriver hun den 1. marts følgende: 

”Forrygende forårstilbud!! – ud over vores kendte kvalitetsfoder, som vi sælger med 15 % rabat i hele 

marts måned, kan vi tilbyde den slidstærke Dolo-hundekurv, model Champ 65 cm til 175 kr. ex moms. 

Det er langt under halv pris! Da der er tale om et restparti, må jeg have svar inden en uge”. 

 

Indehaveren af Allans Hundehandel beslutter, efter at have undersøgt markedet, at købe 40 stk. Dolo-

hundekurve, og sender den 4. marts en bestilling herpå til ”J L J – Øko-Aps”. Imidlertid er der på grund af 

varslede nedskæringer og fyringer inden for postvæsnet arbejdsnedlæggelse på det lokale postkontor, og 

brevet bliver først leveret hos ”J L J – Øko-Aps” den 9. marts. Jane-Louise, der havde konstateret, at 

efterspørgslen på hundekurvene var meget større end hun havde turdet håbe, skriver derfor straks til 

Allans Hundehandel, at hun ikke ønsker at levere de 40 hundekurve. Brevet kommer imidlertid aldrig frem 

til Allans Hundehandel.  

 

- 1. Vurder, om Allans Hundehandel har krav på at få leveret hundekurvene 

Jane-Louise, har ansat dyrlægestuderende, Lonny Larsen, som sælger på deltid (to eftermiddage om 

ugen). Lonny bliver bedt om at gøre en særlig indsats for at få solgt lageret af foderskåle, og får besked 

på, ikke at sælge dem for under 45 kr. pr stk., dog med en evt. mængderabat på op til 20 %, hvis ordren 

lyder på flere end 100 stk. 

Da Lonny forhandler med ”Animal-House” i Holstebro om salg af en stor leverance af hundefoder, føler 

hun, at det er nødvendigt at komme med et ekstra godt tilbud for at få ordren i hus. Derfor tilbyder hun, 

at ”Animal House” kan købe foderskålene til 40 kr. pr stk. ”Animal House” indgår aftale om køb af 3000 
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kg hundefoder og 30 foderskåle til 40 kr. pr stk. 

 

 

 

- 2. Vurder, om ”J L J – Øko-Aps” er bundet til aftalen 

Jane-Louise må erkende, at det ikke er så let at komme af med foderskålene, og hun kaster sig selv ud i 

salgsanstrengelserne. Da hun derfor næste gang taler med en kunde, ”BackToBasic”, forsøger hun at 

sælge foderskålene med. Kunden spørger, om det anvendte plastmateriale er testet for eventuelle 

skadelige stoffer. Hertil svarer Jane-Louise straks ”ja”, på trods af, at Jane-Louise ikke véd om det er 

tilfældet. ”BackToBasic” køber 150 stk. foderskåle, men erfarer senere, at der er brugt ikke-testet 

materiale til skålene. 

 

- 3. Vurder om ”BackToBasic” er bundet til aftalen? 

 

”J L J – Øko-ApS” sælger også varer via hjemmesiden ”JLJ-Øko-ApS”. 

Her har Jane-Louise annonceret med Dolo-hundekurvene, og dyrehandler Vims har bestilt 25 stk. 

hundekurve. Jane-Louise har udsolgt af hundekurve, og meddeler Vims dette. Vims kræver imidlertid at 

kurvene leveres, eller at han får erstatning. 

 

- 4. Vurder, om Vims ret i kravet 

Vita Pollo har købt 15 kg af ”J L J-Øko-ApS”`s GourmentØkofoder til sin hund, Boris. Årsagen til, at valget 

faldt på netop Gourment-foderet var, at Lonny roste det i høje vendinger, dels på grund af den særlige 

sammensætning af vilde urter og dels på grund af den gode effekt på hud og pels. Efter ganske få 

måltider bliver Boris imidlertid syg, og må hastigt bringes til dyrlæge. Her konstateres det, at sygdommen 

skyldes det nye foder, som - uvist af hvilken grund - indeholder en meget farlig plantegift. Vita Pollo 

kræver nu erstatning af Jane-Louise Jensen/ ”J L J-Øko-ApS” og/eller Lonny Larsen. 

 

- 5. Vurder, om Vita Pollo kan få erstatning, og i givet fald af hvem 

 

 

OPGAVE 2 

 

Grosserer Holm opdagede tirsdag morgen, da han mødte på kontoret, at der havde været indbrud om 

natten. Holm kunne hurtigt konstatere, at der blandt andet var stjålet en kostbar kobberlampe. 

Pengeskabet var brudt op, og alt derfra var forsvundet, hvilket dels var et større beløb i kontanter og dels 

to gældsbreve på hver 50.000 kr., og begge med forfald den 1/1 2013. Begge gældsbreve havde Ole Berg 

som skyldner. Det ene gældsbrev var udstedt til Holm eller ordre. Det andet ligeledes til Holm, men 

sandsynligvis ved en forglemmelse var ikke tilføjet eller ordre. 

 

Holm var en handlingens mand, og han ringede omgående til Ole Berg for at fortælle om tyveriet, og han 

sluttede samtalen med at sige til Ole Berg, at eneste måde Ole Berg kunne betale frigørende på var til 

Holm. Ole Berg blev usikker, og kontaktede en advokat for at sikre sig, at Holm havde ret. 

 

- 1. Hvad bør advokaten svare Ole Berg? 
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Indbrudstyven blev fanget få dage senere, men kunne ikke huske så meget om det passerede, idet han 

havde svært ved at skelne det ene indbrud fra det andet, men han kunne dog huske kobberlampen havde 

voldt ham besvær, idet ingen af hans sædvanlige hælere ville aftage den. Det lykkedes ham dog at 

afsætte den, idet han byttede den med en brugt knallert hos den lokale cykelhandler. Holm kontakter 

straks cykelhandleren og kræver kobberlampen udleveret, hvilket denne dog nægter, idet han på ingen 

måde anede noget om tyveriet. 

 

- 2. Er det muligt for Holm at få kobberlampen udleveret? 

 

- 3. Såfremt kobberlampen udleveres til Holm bedes redegjort for de muligheder du ser for 

     cykelhandleren 

 

Holms fortrædeligheder var langt fra overstået, idet han fredag formiddag erfarede, at en af hans store 

samarbejdspartnere, Hedens Købmandshandel, dagen før var erklæret konkurs. Holm havde et 

tilgodehavende på 172.000 kr., et beløb der forfaldt til betaling den 1/9 2012. Holm skyldte dog fra en 

bilhandel indehaveren af Hedens Købmandshandel 170.000 kr. Deres aftale gik på, at de 170.000 kr. 

forfaldt til betaling den 15/8 2012. 

 

- 4. Kan Holm afgive modregningserklæring og derved nedbringe sit tilgodehavende til 2.000 kr.?  

 

Holms tilgodehavende havde indtil for 2 uger siden udgjort 272.000 kr., men var blevet nedbragt med 

100.000 kr. ved at Holm havde accepteret at tage varer retur som følge af svigtende salg hos Hedens 

Købmandshandel. Det var ikke tidligere sket, at Holm havde taget varer retur, men Holm ville gerne 

hjælpe en god samarbejdspartner i nød. Konkursboets kurator krævede transaktionen omstødt 

vedrørende de 100.000 kr.  

 

- 5. Giv en begrundet redegørelse for om der er basis for omstødelse 

 

 

 

 

 


