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Rettevejledning 
 
Spørgsmål 1 
 
Det forudsættes at der er indgået en gyldig aftale og der er ikke grund i faktum for at diskutere 
ugyldighed. Køber og sælger har aftalt levering den sidste uge af April 2011 af bønnespirer til brug 
i produktionen af menneskeføde til en nærmere fastsat pris. Det er aftalt at der skal betales d. 
15.05.2011. 
 
Det oplyses at begge virksomheder har hjemsted i Danmark, er gensidig bebyrdende og angår 
løsøre. Derfor finder købeloven anvendelse. 
Købsretten s. 62ff. 
 
Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. § 13. 
Købsretten s. 121. 
 
Køberens afvisning af genstanden på leveringsdagen er uberettiget. Afvisning skal ske på baggrund 
af mangler ved det leverede. Der er ikke grundlag for at antage at der er mangler ved varen. 
Købsretten s. 123-125. 
 
Køberens manglende modtagelse af varen er fordringshavermora og ikke i sig selv misligholdelse. 
Det er ikke afvisningen, men derimod den manglende betaling der giver anledning til berettigede 
krav fra sælgeren. 
Købsretten s. 105-106, s. 203. 
 
Der foreligger en misligholdelse i form af betalingsforsinkelse fra købers side. Dette bringer KBL 
§§ 28-37 om betalingsforsinkelse i anvendelse. 
Købsretten s. 104. 
 
I tilfældet som i opgaven har sælgeren valget mellem at fastholde eller at hæve købet jf. § 28, stk. 1. 
Hæve-adgangen er bevaret da salgsgenstanden endnu ikke er overgivet til køberen jf. § 28, stk. 2 
modsætningsvis. Det er et krav for at kunne hæve at betalingsforsinkelsen ikke er uvæsentligt. Da 
der er tale om handelskøb, hvor der er formodning for væsentlighed og da det er hele købesummen 
der er udeblevet er betalingsforsinkelsen væsentlig. 
Købsretten s. 106f. 
 
Køber og sælgers navne og forretningsområde gør at købet sker i deres bedrift og at der dermed er 
tale om et handelskøb jf. KBL § 4, stk. 2. 
Købsretten s. 65. 
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For at bevare hævebeføjelsen må det overvejes om sælger skal reklamere. § 31 må afvises da 
købesummen ikke er erlagt. § 32 finder principielt anvendelse da købesummen er udeblevet, men da 
§ 32 kun angår beføjelsen naturalopfyldelse må denne afvises som den relevante reklamationsregel. 
Dermed findes der ikke at være en udtrykkelig reklamationsregel i KBL og sælgers reklamation må 
anses for tilstrækkelig. Da misligholdelse sker ved udeblivelsen af betaling regnes evt. frist fra 
denne dato og ikke fra leveringsdatoen. 
Det er forkert at påstå at der altid gælder en 'straks' reklamationsfrist i handelskøb. 
Købsretten s. 113 ff. 
 
Delkonklusion: Sælger er berettiget til at hæve købet. 
 
Vedrørende erstatning kan det konstateres at køber er underlagt et objektivt ansvar jf. § 30 jf. § 24. 
Muligheden for force majeure kan evt. overvejes, men må afvises. 
Købsretten s. 111. 
 
Ved beregning af erstatning skal der beregnes jf. § 30. Da der faktisk er foretaget dækningssalg må 
det konstateres om beregning efter § 30, stk. 2 kan ske. Her er kravene forsvarlighed og rimelig tid 
hvis den opnåede dækningssalgspris skal anvendes. 
Salget er uforsvarligt da prisen ser ud til at være markant forskellig fra markedsprisen / sædvanlig. 
Salget sker ikke inden rimelig tid da yderligere ventetid har reduceret værdien af varen til skade for 
den erstatningsansvarlige og i strid med tabsbegrænsningspligten. 
Derfor anvendes § 30, stk. 1 og erstatningen beregnes som differencen mellem købesummen og 
varer af samme art og godhed da betalingsforsinkelsen indtrådte. Med en markedspris på 20 kr. pr. 
kg. fredag d. 13 vil erstatningen kunne beregnes til 31,50 minus 20, som er prisen ved 
betalingsforsinkelsen, gange 30.000 kg, lig med 345.000 kroner. (Bliver den faktiske 
dækningssalgspris lagt til grund er erstatningen 31,50 minus 5 gange 30.000 lig med 795.000 kr.) 
Købsretten s. 29ff. og s 112. 
 
Det er irrelevant at diskutere omsorgspligt da sælger vælger at hæve kontrakten. Omsorgspligt 
følger af fordringshavermora, ikke af misligholdelse. 
Købsretten s. 204. 
 
Delkonklusion: Sælger er ikke berettiget til erstatning som krævet, men kan opnå en mindre 
erstatning. 
 

Spørgsmål 2 
 
Spørgsmålet er erstatningsretligt. Fire krav skal være opfyldt for at Lise kan gøre et erstatningskrav 
gældende mod Karsten: ansvarsgrundlag, tab, årsagsforbindelse og adækvans. 
 
Der sker to tingsskader, henholdsvis på bukserne og på telefonen.  
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Ansvarsgrundlaget er culpa, evt. under en skærpet vurdering hvis der argumenteres for farlig 
virksomhed. Der er ikke objektivt ansvar. 
Erstatningsretten s. 79. 
 
Der foreligger årsagssammenhæng mellem det at Karsten sætter elevatoren i drift igen og 
tingsskaderne. Der foreligger adækvans for begge skader da Karsten har forøget risikoen for tings 
og personskader og må kunne påregne skader ved at dørene lukker selv om der står folk i 
døråbningen, særligt i lyset af elektrikerens oplysninger og Karsten egen opsætning af 
advarselsskilt. 
Erstatningsretten ss. 251-256 og s. 261ff. 
 
Vedrørende telefonen. 
Ifølge EAL § 19, stk. 1 er der ikke ansvar for skade på ting dækket af tingsforsikring. Karsten er 
som udgangspunkt ikke ansvarlig. Dog må dog dels diskuteres, at der foreligger en skade udøvet 
ved erhvervsvirksomhed, jf. EAL § 19, stk. 2, nr. 2,  ligesom det kan diskuteres om der foreligger 
grov culpa, EAL § 19, stk. 2, nr. 1: Allerede fordi der er tale om skade forvoldt ved erhvervsmæssig 
virksomhed, er Karsten er ansvarlig jf. EAL § 19, stk. 2, nr. 2. 
Erstatningsretten ss. 399-407. 
 
Vedrørende bukserne. 
Da der er handlet culpøst er Karsten ansvarlig for skaden på bukserne. 
 
Evt. nedsættelse af erstatningen pga. egenskyld hos Lise kan diskuteres ud fra at hun ikke er 
opmærksom på skiltningen. 
Erstatningsretten ss. 369-373. 
 
Konklusion: Karsten er ansvarlig for skaden på bukserne og ansvarlig for skaden på telefonen. 
Ansvaret for bukserne ifaldes over for Lise og for telefonen over for forsikringsselskabet. 
 
Spørgsmål 3 
Det kan indledningsvis konstateres, at fristdagen er mandag den 4. juli 2011, hvor Soyakongen A/S 

indgiver konkursbegæringen til Skifteretten i Aarhus, jf. KL § 1, stk. 1, nr. 1. 

 

Salget af produktionsmaskinerne til Rullemarie A/S 

 

Scanruller A/S sælger sine produktionsmaskiner til Rullemarie A/S til en pris, der er kr. 250.000 

under markedsværdien. Det er derfor relevant at overveje, om salget kan omstødes efter KL § 64, 

der giver mulighed for omstødelse af gaver, hvor fuldbyrdelse er sket, eller hvor modtageren dog 

uden opfyldelse har opnået en kreditorgyldig ret til gaveobjektet. 
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KL § 64 giver kun mulighed for at omstøde gaver. At der er et misforhold mellem ydelserne i en 

gensidigt bebyrdende aftale, betyder ikke, at aftalen automatisk kan behandles som en delvis gave. I 

gavebegrebet ligger således, at en disposition skal indebære en formuefordel for modtageren, og at 

denne formuefordel skal fremtræde som et udslag af gavmildhed. Gavebegrebet i KL § 64 må 

imidlertid opfattes noget mere objektivt, således at gavmildhedsbetragtningen spiller en mindre 

rolle i insolvenstilfælde. I den foreliggende situation er der dog under alle omstændigheder ikke 

tvivl om, at salget af maskinerne er båret af hensynet til at skabe de bedst mulige økonomiske 

betingelser for den fremadrettede drift af Rullemarie A/S frem for at opnå den rigtige pris for 

maskinerne. Der består et nært forhold mellem Scanruller A/S og Rullemarie A/S, da begge 

selskaber har samme ejer. Der er derfor en formodning for, at misforholdet mellem ydelserne er 

udslag af gavmildhed, hvorved der foreligger en gave.  

 

Gaven fra Scanruller A/S til Rullemarie A/S er fuldbyrdet den 21. juni 2011 og dermed senere end 

seks måneder før fristdagen. Dispositionen kan derfor omstødes efter KL § 64. Scanruller A/S kan 

enten vælge at anlægge omstødelsessag med påstand om, at Rullemarie A/S skal fralægge sig 

berigelsen på kr. 250.000 i henhold til KL § 75 eller tilbagelevere produktionsmaskinerne i henhold 

til KL § 77 mod, at der sker udligning af de udvekslede ydelser.  

 

Som supplement til diskussionen om omstødelse efter KL § 64, kan det diskuteres, om der er 

grundlag for omstødelse efter KL § 74. Konklusionen vil her være, at dispositionen også vil kunne 

omstødes efter denne bestemmelse, da dispositionen på utilbørlig vis delvist unddrager 

produktionsmaskinerne fra kreditorernes fyldestgørelse, og Rullemarie A/S må anses for at være i 

ond tro om dette, og at Scanruller A/S er insolvent, idet der er et nært forhold mellem selskaberne. 

Anlægges omstødelsessag efter KL § 74, skal Scanruller A/S svare erstatning til boet efter KL § 76. 

 

Litteratur: Konkursret, s. 97 – s. 101. 

 

Betalingen af Kødkompagniet A/S 

 

Scanruller A/S betaler sin gæld på kr. 500.000 til Kødkompagniet A/S den 1. juli 2011, hvilket er 

senere end tre måneder før fristdagen. Det er derfor relevant at diskutere, om betalingen kan 

omstødes efter KL § 67. 

 

KL § 67 giver blandt andet mulighed for omstødelse af betaling af gæld, hvis betalingen er sket før 

normal betalingstid. Det er netop tilfældet i den foreliggende situation, hvor fakturaen til 
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Kødkompagniet A/S først forfalder den 1. august 2011, men alligevel betales allerede den 1. juli 

2011. KL § 67 er en objektiv omstødelsesregel, hvorfor det er uden betydning, at Kødkompagniet 

A/S ikke er bekendt med de økonomiske vanskeligheder i Scanruller A/S. 

 

KL § 67 undtager betalinger før normal betalingstid fra omstødelse, hvis betalingen fremtrådte som 

ordinær. Der oplyses imidlertid ikke omstændigheder i opgaven, der understøtter, at betalingen 

fremtrådte som ordinær. Tværtimod oplyses det, at Scanruller A/S normalt først betaler 

Kødkompagniet A/S til forfaldstid.  

 

Konklusionen er, at betalingen kan omstødes efter KL § 67 med den konsekvens, at Kødkompagniet 

A/S skal fralægge sig berigelsen i henhold til KL § 75. 

 

Litteratur: Konkursret, s. 110 – s. 120. 

 

Salget af ejendommen til Rullemarie A/S 

 

Der er ikke grundlag for at diskutere omstødelse af overdragelsen, idet salget af ejendommen er sket 

til markedspris. Dispositionen er derfor hverken kreditorforringende eller kreditorforrykkende. 

Spørgsmålet er imidlertid, om ejendommen kan inddrages i konkursmassen. 

 

KL § 32 bestemmer blandt andet, at konkursen omfatter skyldnerens formue ved konkursdekretets 

afsigelse den 12. juli 2011. Ejendommen var på dette tidspunkt allerede solgt til Rullemarie A/S og 

indgår derfor som udgangspunkt ikke i konkursmassen. Det er imidlertid en forudsætning, at 

Rullemarie A/S har iagttaget den relevante sikringsakt i forhold til konkursboet.  

 

I den foreliggende situation er den relevante sikringsakt tinglysning, da der er tale om en fast 

ejendom, jf. TL § 1. Rullemarie A/S har ikke anmeldt overdragelsen til tinglysning, da kurator Sten 

Bager tinglyser konkursen på ejendommen. Konkursboet ekstingverer derfor Rullemarie A/S’ ret til 

ejendommen ved tinglysning af konkursen, før Rullemarie A/S tinglyser skødet på ejendommen. 

Det er uden betydning, at Sten Bager har kendskab til overdragelsen, da konkursboet som 

retsforfølgende kreditor ikke behøver være i god tro om den tidligere stiftede ret til fordel for 

Rullemarie A/S, jf. TL § 1.  

 

Litteratur: Konkursret, s. 55 – s. 56 samt Digital Tinglysning, s. 224 – s. 225. 
 
 
 



Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 

Aarhus School of Business, University of Aarhus 

5 

 

Spørgsmål 4 
Der skal i besvarelsen tages stilling til, hvorvidt Formuebanken har gyldigt pant i henholdsvis 

maleriet ”Den blå bæver” og bronzeskulpturen ”Fru Olsen”.  

 

Indledningsvis bemærkes, at begge problemstillinger vedrører håndpantsætning af løsøreaktiver.  

Pantsætningsaftaler desangående er ikke undergivet særlige formkrav, og den relevante sikringsakt 

er effektiv rådighedsberøvelse, hvilket består i, at pantsætter effektivt skal være frataget muligheden 

for at råde over det pantsatte aktiv under panteforholdets forløb. (panteret, s. 413) 

 

For så vidt angår maleriet ”Den blå bæver” er sikringsakten overholdt i forbindelse med 

pantsætningsaftalens indgåelse den 1. februar 2011, idet Formuebanken har fået udleveret og 

opbevaret maleriet i en aflåst bankboks, hvorved Keld Bille er berøvet muligheden for at råde over 

maleriet. Spørgsmålet er herefter, om Formuebankens udlån af maleriet til Keld Bille den 7. april 

2011 har medført, at sikringsaktens retsvirkninger er bortfaldet. Det er anerkendt i retspraksis, at 

pantsætter i begrænset omfang er berettiget til at få et håndpantsat aktiv udleveret med henblik på 

forevisning for eventuelle købere uden, at en etableret sikringsakt dermed bortfalder. Sikringsaktens 

beståen forudsætter dog, at pantsætters adgang til det pantsatte kontrolleres af panthaver, og at 

udlånstiden ved klar aftale begrænses til et absolut minimum. Da udlånsperioden for maleriet var 

aftalt til 7 uger mellem Keld Bille og Formuebanken, da Formuebanken ikke har ført løbende 

kontrol med maleriet i udlånsperioden, og da Fomuebanken alene har reageret på Keld Billes 

manglende tilbagelevering af maleriet ved én skrivelse uden efterfølgende retsskridt, således at 

udlånsperioden på tidspunktet for konkursens indtræden var på næsten 4 måneder, er sikringsaktens 

retsvirkninger bortfaldet jf. eksempelvis dommen U 2000.725 Ø. Formuebanken kan således ikke 

påberåbe sig pantsætningsaftalen overfor konkursboet, hvorfor eventuelle indtægter ved et salg af 

maleriet tilfalder konkursboet uden fortrinsret for Formuebanken. (panteret, s. 414)  

 

Hvad angår bronzeskulpturen ”Fru Olsen” skal der tages stilling til, om Formuebanken har 

overholdt sikringsakten ved opbevaring af skulpturen hos Store Rum A/S. Det afgørende for 

sikringsaktens gyldige etablering er, at pantsætter effektivt berøves rådigheden over det pantsatte, 

hvorimod det ikke kræves, at rådighedsberøvelsen gennemføres ved panthavers egen opbevaring af 

aktivet. Sikringsakten kan således gyldigt iagttages ved opbevaring hos tredjemand, også selvom 

denne i forvejen har det pantsatte i sin varetægt, forudsat at det tilkendegives, at aktivet ikke må 

udleveres til pantsætter uden panthavers samtykke. Formuebanken har overholdt dette krav ved sin 

skrivelse til Store Rum A/S af den 1. marts 2011, og har endvidere fået udleveret alle Keld Billes 

koder og nøgler relaterende sig til opmagasineringen. Formuebanken har hermed truffet 

foranstaltninger, der må anses for egnede til opretholdelse af en effektiv rådighedsberøvelse, 

hvorfor sikringsakten er overholdt. Pantsætningsaftalen vedrørende bronzeskulpturen skal derfor 
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respekteres af konkursboet og Formuebanken har ved salg af bronzeskulpturen fortrinsret til 

indtægter svarende til den pantesikrede fordring. (panteret, s. 413 og 415 )            


