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Spørgsmål 1. 

 

Købeloven finder anvendelse både på det køb, som Agnes Andersen foretager hos Rasmus 

Mølgaard, og den byttehandel, som parterne indgår ved, at Rasmus Mølgaard modtager den gamle 

Mazda og de 4 alufælge som en del af berigtigelsen af købesummen for bilen, jf. Kbl. § 2, stk. 3. 

 

Der er tale om et forbrugerkøb, idet Rasmus Mølgaard handler inden for sit erhverv som bilforhand-

ler, mens Agnes Andersen som børnehaveklasselærerinde handler uden for sit erhverv, jf. Kbl. § 4a, 

stk. 1. (Køb, s. 66 – s. 70). 

 

Der er tale om en brugt genstand og dermed et specieskøb, idet sælger ikke har valgret med hensyn 

til, hvilken genstand sælger vil benytte til opfyldelse af købsaftalen, jf. Kbl. § 3 e.c. 

 

Det skal diskuteres, om bilen er mangelfuld. Skønsmanden konstaterer i forbindelse med retssagen, 

at en gearkasse plejer mindst at kunne holde til 250.000 km. kørsel, og at skaden er opstået som 

følge af et unormalt slid. Bilen har derfor ikke en sådan holdbarhed, som Agnes Andersen kunne 

forvente, idet bilen kun har kørt 50.000 km., da skaden på gearkassen indtræffer. På den baggrund 

må bilen anses for at være mangelfuld, jf. Kbl. §§ 75a, stk. 2, nr. 1 og 76, stk. 1, nr. 4. (Køb, s. 143 

– s. 147 og s. 160 – s. 164). 

 

Manglen ved gearkassen har vist sig inden seks måneder efter leveringen og må derfor som 

udgangspunkt antages at have været til stede på tidspunktet for risikoens overgang, jf. Kbl. § 77a, 

stk. 3. Formodningen underbygges af skønsmandens forklaring, idet skønsmanden oplyser, at det 

unormale slid har fundet sted over en længere periode. Det må derfor lægges til grund, at bilen var 

mangelfuld ved leveringen til køber, idet årsagen til manglen latent var til stede på 

leveringstidspunktet, jf. Kbl. § 77a, stk. 1. (Køb, s. 169 – s. 171). 

 

Rasmus Mølgaard kan ikke påberåbe sig forbeholdet i købsaftalen om at bilen er solgt en gros og 

uden garanti, da der er tale om almindelige forbehold. jf. Kbl. § 77, stk. 1. Det gør ingen forskel, at 

Agnes Andersen modtager et nedslag i købsprisen for at acceptere bestemmelsen i slutsedlen. (Køb, 

s. 165 – s. 167). 
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Agnes Andersen har reklameret rettidigt, idet hun har kontaktet Rasmus Mølgaard straks hun blev 

mistænksom om fejlen på gearkassen og ligeledes straks har indleveret bilen efter, at gearkassen 

brød sammen. Reklamationen er endvidere givet, inden 2 måneder efter, at Agnes Andersen 

opdagede manglen, jf. Kbl. § 81. Det er tilstrækkeligt, at Agnes Andersen har afgivet en neutral 

reklamation. (Køb, s. 192 – s. 194). 

 

Agnes Andersen fremsætter krav om afhjælpning af manglen, hvilket hun er berettiget til efter Kbl. 

§ 78, stk. 1, nr. 1. Udskiftning af gearkassen er ikke umuligt, og udgiften på kr. 25.000 er ikke en 

uforholdsmæssig omkostning, jf. Kbl. § 78, stk. 2. Rasmus Mølgaard er efter Kbl. § 78, stk. 4 

forpligtet til at opfylde kravet om afhjælpning inden for rimelig tid og uden udgift for Agnes 

Andersen. Rasmus Mølgaard nægter imidlertid at udføre reparationen gratis. Agnes Andersen er 

derfor berettiget til at hæve købet, idet Rasmus Mølgaard heller ikke efterfølgende inden rimelig tid 

tilbyder gratis afhjælpning, jf. Kbl. § 78, stk. 4. 

 

I forbindelse med ophævelsen af købet skal Agnes Andersen tilbagegive Skodaen, mens Rasmus 

Mølgaard skal tilbagegive købesummen samt de effekter, som han har fået i bytte, jf. Kbl. § 57. Det 

oplyses, at både fælgene og Mazdaen stadig er i behold, hvorfor Agnes Andersen er forpligtet til at 

tage dem tilbage, selvom det ikke kan udelukkes, at Mazdaen har tabt værdi i den mellemliggende 

periode.  Der er imidlertid ikke gået så lang tid siden ophævelsen, at der er grundlag for at sidestille 

forholdet med situationen i U 2009.2251V, hvor køber ikke var forpligtet til at tage genstandene 

tilbage henset til den lange tid på 3 år, der var gået siden ophævelsen. (Køb, s. 21- s. 23) 

 

Da Agnes Andersen ikke har lidt et tab, er der ikke grundlag for at diskutere, om der foreligger et 

ansvarsgrundlag for Rasmus Mølgaard efter Kbl. § 80, hvilket dog under alle omstændigheder i 

øvrigt næppe er tilfældet. 

 

Spørgsmål 2. 

 

Problemstillingen er, om Rasmus Mølgaard eller Tandeksperten ApS bærer risikoen for, at bilen 

bliver stjålet og udbrænder i tidsrummet efter, at Rasmus Mølgaard har efterladt bilen på købers 

adresse. 

 

Der er tale om et handelskøb, idet både Rasmus Mølgaard og Tandeksperten ApS handler inden for 

deres bedrift ved indgåelsen af aftalen om, at Tandeksperten ApS køber den nye Skoda Fabia, jf. 

Kbl. § 4, stk. 1. (Køb, s. 65 - s. 66). 

 

Der er tale køb af en bestemt genstand, hvorfor der foreligger et specieskøb, jf. Kbl. § 3 e.c. (Køb, s. 

71 – s. 73).  
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Kbl. § 17, stk. 1 fastslår, at sælger bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller 

forringelse, indtil levering har fundet sted. Der skal derfor tages stilling til, om levering har fundet 

sted efter Kbl. §§ 9-11 ved at Rasmus Mølgaard har stillet bilen på købers adresse. (Køb, s. 83 – s. 

86). 

 

Det er aftalt, at levering skal ske på købers adresse i Fredericia den 18. august 2009 kl. 14.00. Der 

foreligger derfor et pladskøb med udbringelsespligt, idet Rasmus Mølgaard normalt leverer biler til 

kunder i hele Jylland, jf. Kbl. § 11. 

 

Det følger af Kbl. § 11, at levering anses for at være sket, når bilen er kommet i købers besiddelse. 

Der er derfor ikke sket levering ved, at Rasmus Mølgaard stiller bilen på købers adresse, idet bilen 

ikke herved er kommet i købers besiddelse. Endvidere har Tandeksperten ApS ikke anmodet 

Rasmus Mølgaard om at efterlade bilen på adressen, ligesom der ikke foreligger andre omstændig-

heder, der giver Rasmus Mølgaard grund til at antage, at denne fremgangsmåde er i købers interesse 

eller vil blive accepteret af køber. Det må herefter konstateres, at der ikke er sket overgang af 

risikoen til Tandeksperten ApS efter hovedreglen i Kbl. § 17, stk. 1, da der ikke er sket levering i 

henhold til Kbl. § 11. (Køb, s. 93 – s. 96). 

 

Rasmus Mølgaard bærer altså som sælger faren for salgsgenstanden efter Kbl. § 17, stk.1. Det er 

imidlertid købers forhold, der bevirker, at bilen ikke bliver leveret i rette tid, idet Mikkel Poulsen 

ikke som aftalt er til stede på adressen, da Rasmus Mølgaard møder op for at aflevere bilen. Der 

foreligger derfor fordringshavermora efter Kbl. § 37 med den konsekvens, at Tandeksperten ApS 

bærer faren for bilen, da den bliver stjålet. Konsekvensen af reglen i Kbl. § 37 er, at Rasmus 

Mølgaard som udgangspunkt kan kræve betaling for bilen.  

 

Kbl. § 33 fastslår, at sælger i tilfælde af købers fordringshavermora i et vist omfang er forpligtet til 

for købers regning at drage omsorg for genstanden i rimeligt omfang. Rasmus Mølgaard overholder 

ikke denne omsorgsforpligtelse, idet han undlader at tage bilen med retur. Det må således ikke 

antages at være en urimelig byrde for Rasmus Mølgaard at tage bilen med retur, selvom han skal på 

weekendtur med sin hustru. Sælgers manglende iagttagelse af omsorgspligten må sidestilles med 

forhold, som medfører mangler, hvorfor Mikkel Poulsen vil være berettiget til blandt andet at 

ophæve handlen og dermed undlade at betale fakturaen fra Rasmus Mølgaard med henvisning til 

Kbl. § 33. Sidstnævnte fremgår dog kun indirekte af pensum, hvorfor det afgørende er, at de 

studerende ser problemstillingen. (Køb, s. 203ff). 
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Spørgsmål 3. 

 

Generelt om opgavens problemstillinger 

 

Det kan indledningsvis konstateres, at Øgadernes Bank både har tinglyst ejerpantebrevet og deres 

underpanteret i ejerpantebrevet til sikkerhed for byggekreditten. Det følger derfor af TL §§ 1 og 1a, 

at Øgadernes Bank er beskyttet mod ekstinktion både i forhold til rettighedshavere over ejendom-

men og ejerpantebrevet. (Panteret, s. 298 – s. 301) 

 

Problemstillingen i opgaven er imidlertid, i hvilket omfang Øgadernes Bank har sikkerhed forud for 

KB Finans i ejerpantebrevet på kr. 1.000.000 for tilgodehavender i henhold til byggekreditten. Ved 

besvarelsen kan der med fordel der med fordel sondres mellem de forskellige udbetalinger, som 

Øgadernes Bank foretager i henhold til byggekreditten: 

 

 Udbetalingen af første rate på kr. 250.000 til Christian Svejstrup 

 Udbetalingen af anden rate på kr. 250.000 til Christian Svejstrup 

 Udbetalingen af tredje rate på kr. 350.000 til Christian Svejstrup 

 Rentekravet på kr. 20.000 for udbetalingerne af første og anden rate af entreprisesummen. 

 

Udbetalingen af første rate af entreprisesummen 

 

Udbetalingen af første rate på kr. 250.000 af entreprisesummen til Christian Svejstrup den 1. 

november 2010 giver ikke anledning til tingsretlige problemer, idet KB Finans ikke på dette 

tidspunkt havde fået sikkerhed i ejerpantebrevet. 

 

Udbetalingen af anden rate af entreprisesummen 

 

Det oplyses, at KB Finans alene respekterer gælden til Øgadernes Bank pr. 3. december 2009 og 

dermed ikke vil stå tilbage for yderligere kreditudvidelser, hvorefter Øgadernes Bank har sikkerhed 

i ejerpantebrevet forud for KB Finans. Øgadernes Bank kan dermed som udgangspunkt ikke 

foretage udvidelser af kreditten til Rasmus Mølgaard med prioritet forud for KB Finans. 

 

Det følger imidlertid af TL § 1a, stk. 3, at Øgadernes Bank som panthaver med tinglyst underpant i 

ejerpantebrevet i god tro og med fortsat sikkerhed i ejerpantebrevet kan udvide det sikrede 

gældsforhold, indtil det tidspunkt, hvor meddelelse om de efterstående rettigheder er kommet frem 

til Øgadernes Bank. Meddelelsen fra KB Finans kommer frem til Øgadernes Bank allerede den  
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4. december 2009, men meddelelsen får først retsvirkning den 10. december 2009, idet KB Finans 

først på dette tidspunkt tinglyser deres underpanteret i ejerpantebrevet.  

 

Øgadernes Bank er ikke bekendt med indholdet af brevet og dermed i god tro, da der sker 

udbetaling af anden del af entreprisesummen til Christian Svejstrup. Øgadernes Bank har derfor 

sikkerhed i ejerpantebrevet forud for KB Finans også for anden del af entreprisesummen. (Panteret, 

s. 299 – s. 302). 

 

Udbetalingen af tredje rate af entreprisesummen 

 

Øgadernes Bank er bekendt med, at KB Finans ikke respekterer yderligere kreditudvidelser med 

sikkerhed i ejerpantebrevet forud for KB Finans, da udbetalingen af tredje rate af entreprisesummen 

finder sted. Øgadernes Bank kan derfor som udgangspunkt ikke foretage udbetalingen uden at 

skulle respektere KB Finans, jf. TL § 1a, stk. 3.  

 

Der er imidlertid tale om en særlig situation, hvor pantet skabes gennem udbetalingen fra 

Øgadernes Bank, idet det oplyses, at byggeriet i modsat fald ikke kan færdiggøres og vil være uden 

værdi. Sikkerheden for både KB Finans og Øgadernes Bank forudsætter således, at byggeriet 

færdiggøres, da det ikke i halvfærdig tilstand repræsenterer nogen sikkerhedsmæssig værdi. 

Udbetalingen af 3. rate af entreprisesummen må derfor antages at være nødvendig for at undgå tab 

for Øgadernes Bank og skal derfor respekteres af KB Finans. (Panteret, s. 303 – s. 305). 

 

Krav på påløbne renter 

 

Øgadernes Bank har opgjort et krav på kr. 20.000 for påløbne renter i henhold til udbetalingerne af 

de to første rater af entreprisesummen. Der er tale om et accessorisk krav, som skal respekteres af 

KB Finans, selvom KB Finans har givet meddelelse til Øgadernes Bank. (Panteret, s. 302). 

 

Konklusion 

 

Provenuet på kr. 2.900.000 skal fordeles således, at Jysk Realkredit modtager kr. 2.000.000, mens 

Øgadernes Bank modtager kr. 870.000. De resterende kr. 30.000 tilfalder KB Finans, der ikke får 

dækning i ejendommen for deres resterende tilgodehavende. 

 

 


