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Spørgsmål 1: 
Spørgsmålet er erstatningsretligt. Det skal diskuteres, om bygherre kan pådrage sig ansvar, dels baseret på den 
almindelige culpa-regel, dels på ulovbestemt objektivt grundlag. 
For så vidt angår culpa, er det næppe basis herfor, idet der ikke foreligger oplysninger der tyder på, at der er begået 
direkte fejl under byggeriet. Herefter skal det ulovbestemte ansvar diskuteres. Det kan her konstateres, at bygherren 
er gjort opmærksom på en ikke ubetydelig risiko, selv om sidst kendte skade ligger år tilbage. Retstilstanden er at 
bygherren er undergivet objektivt ansvar for ikke ubetydelige skader på naboejendomme ved større 
udgravningsprojekter såfremt skaderne er en følge af en risiko som var bekendt ved arbejdets tilrettelæggelse, jf. bl.a. 
den af de studerende velkendte Aalborg Kloster dom. Reduktion af erstatningen kan KUN ske hvis den beskadigede 
ejendom ikke er funderet efter dagældende regler/normer. 
(Erstatningsretten, 6. udg, ss. 135.138) 
 
 
Spørgsmål 2: 
Spørgsmålet er køberetligt. Parterne Andersen Magasiner A/S og Varnæs Tøj ApS indgår to aftaler. Den første angår 
levering af 2.500 m tekstil til listeprisen. Levering aftales ’franco, esbjerg godsbanegård’ d. 1/4. 
 
Da aftalen vedr. 2.500 m tekstil, som er gensidigt bebyrdende, angår løsøre i form a tekstiler imellem to danske 
virksomheder finder købeloven anvendelse jf. § 1a. 
(Købsretten, ss. 42-43, 62-64) 
 
Aftalen vedr. 500 m tekstil adskiller sig ved at det er køber der leverer materialet som skal farves og returneres. 
Returneringen sker på samme vilkår som for de 2.500 m jf. aftalen, hvilket har betydning for hvem der bærer risikoen 
for forsinkelsen. Det er tvivlsomt om købeloven finder anvendes da det er køber der leverer materialet der skal 
fremstilles jf. § 2. § 2 gælder dog kun såfremt at der ikke er tale om forbrugerkøb. Parternes navne indikerer at de her 
handler inden for deres bedrift og at der dermed er tale om et handelskøb jf. § 4 KBL. 
(Købsretten, s. 63-64) 
 
Man kan enten se forholdet som en ny ændret og samlet aftale om 3000 m tekstil hvor købeloven finder anvendelse 
eller som to adskilte hvor almindelige principper eller KBL finder analog anvendelse på salget af farvningen af de 500 
m tekstil (tjenesteydelse). 
 
Varnæs Tøj angiver i deres reklamation af 2/4 at man ønsker naturalopfyldelse (fastholde) og erstatning for 
mérudgifter i forbindelse med udsat produktion. Det er kravene til disse to beføjelser der er relevante at diskutere. 
Hver beføjelse bør adresseres selvstændigt. 
 
Vedr. naturalopfyldelse. 
 
Først kan det konstateres at parterne har indgået en aftale og der ikke er grund til at diskutere ugyldighed. Dernæst 
må aftalen sammenholdes med faktum for at konstatere om der er misligholdelse. Der er aftalt levering i Esbjerg d. 
1/4. Der er ikke oplysninger om at godset er nået frem, men at det ’forblev stående på Fredericia godsbanegård’. 
Dermed er sælger i misligholdelse i form af leveringsforsinkelse. Dermed findes den relevante regulering i KBL §§ 21-
27. 
(Købsretten, ss. 121-122) 
 
§ 21 bestemmer at der er valgfrihed mellem at hæve og at kræve naturalopfyldelse i tilfælde af leveringsforsinkelse. 
Der er dog to undtagelser: hvis forsinkelsen skyldes køber eller en hændelig begivenhed som køber bærer faren for. 
 
Forsinkelsen skyldes ikke køber. Det må diskuteres om køber bærer faren for strejken. Dette afgøres efter aftalen og 
leveringsklausulen ’franco’ jf. § 65 KBL. Her bestemmes det at sælger bærer risikoen for varen og dermed også at 
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undtagelsen i § 21 ikke er opfyldt. Sælger bærer risikoen for at varen blev forsinket pga. strejken. (Købsretten, ss. 97-
99, 125-127.) 
 
Det er irrelevant at diskutere væsentlighed da dette kun angår hævebeføjelsen. 
 
For at bevare beføjelsen om naturalopfyldelse må der reklameres. To bestemmelser må diskuteres, § 26 og § 27. Da 
levering ikke har fundet sted er det § 26 der finder anvendelse. Fristen er her ved fastholdelse ’inden rimelig tid’. 
Fristen er ikke ’uden ugrundet ophold’ da sælger ikke har modtaget forespørgsel fra sælger. Reklamationen skal være 
specificeret. 
(Købsretten, ss. 141-142) 
 
Det konstateres at reklamationen er sendt d. 2/4, én dag efter leveringsdatoen, men modtaget d. 20/4. Hvor vidt 
reklamationen opfylder fristen må ses i lyset af § 61, stk. 1 som bestemmer at sælger bærer risikoen for forsinkelse af 
reklamationer jf. § 26 hvis meddelelsen er sendt med post som her. Reklamationen er derfor rettidig og køber kan 
forlange naturalopfyldelse. 
 
Vedr. erstatning. 
Spørgsmålet er om betingelserne for at opnå erstatning som følge af forsinkelsen er opfyldt. Det kan konstateres at 
der er indgået en aftale som er misligholdt. Herudover må betingelserne for erstatning opfyldes, dvs. krav om tab, 
ansvarsgrundlag, årsagsforbindelse og adækvans. Yderligere må reklamation overvejes. 
(Købsretten, ss. 23-34, 134) 
 
Der er ikke bevist et tab, så det må konstateres at kun i det omfang dette kan lade sig gøre kan der opnås erstatning. 
Årsagsforbindelse og adækvans er umiddelbart opfyldt. 
 
Ansvarsgrundlaget må søges enten i KBL § 23 eller § 24. Sondringen mellem genus og species køb er afgørende her. 
Da ydelsen er artsbestemt og sælger har valgfrihed med opfyldelsen så længe der leveres tekstil til kostumer er der 
tale om genus-ydelse og dermed findes ansvarsgrundlaget i § 24 (objektivt). 
(Købsretten, ss.71-73, 135-140) 
 
Bestemmelsen indeholder to undtagelser til det objektive ansvar: forbehold og force majeure. Der er ikke taget 
forbehold i aftalen. Force majeure kan diskuteres, men må nok afvises da der er tale om en meget snæver undtagelse. 
(Købsretten, s. 136-140) 
 
På den baggrund vil Varnæs Tøj ApS kunne gøre et erstatningskrav gældende mod Andersen Magasiner A/S. 
 
Spørgsmål 3:  
Begivenhedsforløbet giver anledning til at overveje, hvorvidt der kan ske omstødelse i forhold til Risskov Sparekasse. 
 
Det kan indledningsvis konstateres, at fristdagen i konkursboet efter Varnæs Tøj ApS er den 11. august 2010, da 
skifteretten på dette tidspunkt modtog konkursbegæringen, jf. konkurslovens § 1, stk. 1, nr. 1. (Konkursret, s. 16). 
 
Det skal herefter vurderes, om pantsætningen af fakturakravene mod LFC Best Ltd. og MANU Nogo Ltd. kan omstødes 
i henhold til konkurslovens § 70.  
 
Det kan for det første konstateres, at pantsætningen af fakturakravet mod LFC Best Ltd. og denuntiationen af debitor 
er sket den 4. maj 2010, hvilket er tidligere end 3 måneder før fristdagen. Omstødelse af pantsætningen af 
fakturakravet mod LFC Best Ltd. kan derfor allerede af denne grund ikke omstødes efter konkurslovens § 70, jf. 
konkurslovens § 73. Der er dog i øvrigt hverken tale om pant for gammel gæld eller manglende iagttagelse af 
sikringsakten uden unødigt ophold, der kan omstødes efter konkurslovens § 70. Endelig er der heller ikke grundlag for 
omstødelse efter konkurslovens § 74, da dispositionen ikke er en utilbørlig begunstigelse af Risskov Sparekasse på de 
øvrige kreditorers bekostning. (Konkursret, s. 120ff). 
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Det kan for det andet konstateres, at pantsætningen af fakturakravet mod MANU Nogo Ltd. ikke udgør pant for 
gammel gæld, idet pantsætningen modsvares af en efterfølgende udvidelse af trækket på kassekreditten. 
Kassekreditten er således trukket med kr. 1.600.000 på tidspunktet for sikringsaktens iagttagelse i form af 
denuntiationen af debitor den 12. maj 2010, mens kassekreditten på fristdagen er trukket med kr. 2.000.000, uden at 
der i den mellemliggende periode er sket yderligere sikkerhedsstillelser. Pantsætningen af fakturakravet mod MANU 
Nogo Ltd. kan derimod omstødes efter konkurslovens § 70 som følge af, at sikringsakten ikke er iagttaget uden 
unødigt ophold efter gældens stiftelse. Pantsætningsaftalen indgås den 6. maj 2010, hvorefter Varnæs Tøj ApS 
trækker kr. 200.000 på kassekreditten den 7. maj 2010. Sikringsakten iagttages imidlertid først den 12. maj 2010. 
Ethvert ophold i sikring af panteretten mod retsforfølgning må efter U 2009.2320 H anses for unødigt, hvorfor den 
indtrufne forsinkelse fra Risskov Sparekasse er tilstrækkelig til, at der kan ske omstødelse af pantsætningen af 
fakturakravet mod MANU Nogo Ltd. (Konkursret, s. 120ff).  
 
Det kan for det tredje konstateres, at udlægget foretaget den 4. juni 2010 og anmeldt til tinglysning den samme dag 
kan omstødes, da udlægget er foretaget senere end tre måneder før fristdagen, jf. konkurslovens § 73 jf. § 71. 
(Konkursret, s. 133) 
 
 
Spørgsmål 4: 

Der skal i besvarelsen tages stilling til, hvorvidt køleskabet og svinene er omfattet af Risskov Sparekasses panteret i 

Oluf Larsens ejendom. 

 

Indledningsvis bemærkes, at løsøreaktiver som udgangspunkt ikke omfattes af panterettigheder i fast ejendom, 

medmindre der er hjemmel hertil i tinglysningslovens §§ 37 og 38 eller principperne i den såkaldte tilvækstlære (det 

forventes ikke, at de studerende behandler tilvækstlæren i deres besvarelse)    

 

For så vidt angår køleskabet skal det undersøges, hvorvidt dette er omfattet af Risskov Sparekasses panteret efter 

tinglysningslovens § 38, således at Kathrine Larsens ejendomsret og køleskabsforhandlerens ejendomsforbehold over 

køleskabet fortrænges. Et køleskabe er en løsøregenstand omfattet af tinglysningslovens § 38 og det afgørende er 

herefter, om køleskabet er indlagt i bygningen på Oluf Larsens bekostning. Det kan konstateres, at Kathrine Larsen 

egenhændigt har købt køleskabet på kredit, at Kathrine Larsen og Oluf Larsens økonomiske udgiftsfordeling ikke 

medfører, at Kathrine Larsen kan betragtes som medejer af ejendommen efter ægteskabsretlige synspunkter, og at 

køleskabet hverken er bekostet eller anskaffet af Oluf Larsen, der ejer ejendommen. Køleskabet er derfor ikke 

omfattet af Risskov Sparekasses panteret i ejendommen og sparekassen må derfor respektere Kathrine Larsens 

ejendomsret og køleskabsforhandlerens ejendomsforbehold. (Panteret, s. 221) 

 

Det bemærkes, at den manglende tilslutning af køleskabet til ejendommens elnet ikke ville have haft indvirkning på 

retsstillingen, såfremt de øvrige betingelser i tinglysningslovens § 38 var overholdt, idet køleskabet er anbragt på den 

plads, hvor det fremtidigt skal benyttes og således er behørigt indlagt i ejendommen. (Panteret, s. 218) 

 

Hvad angår de 400 svin, er der tale om hørende besætning til en landbrugsejendom, og spørgsmålet er derefter, 

hvorvidt svinene er omfattet af ejendommens pant efter tinglysningslovens § 37, således at Per Pedersens 

ejendomsret til svinene fortrænges. Idet svin er et traditionelt landbrugsdyr omfattet af tinglysningslovens § 37, og 

idet Oluf Larsen landbrugsejendom er indrettet varigt med erhvervsvirksomhed for øje i form af svinefarm, er svinene 

omfattet af Risskov Sparekasses panteret i ejendommen jf. tinglysningslovens § 37. Risskov Sparekasse er derfor ikke 

forpligtet til, at respektere Per Pedersens ejendomsret over grisene og Per Pedersen skal erstatte Risskov Sparekasses 

eventuelle tab. (Panteret, s. 232) 
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Det bemærkes, at salget af svinene ikke kan anses for udskillelse ifølge regelmæssig drift, da salg af en hel 

besætningen betragtes som en usædvanlig disposition, når den ikke ske som led i en forsvarlig omlægning af driften 

på landbrugsejendommen. ( Panteret, s. 235). 

Det bemærkes desuden, at Per Pedersen ikke kan eksstingvere Risskov Sparekasses panteret, allerede fordi han som 

følge af oplysningerne fra Oluf Larsens landbrugskonsulent er i ond tro om panteretten, samt i ond tro om, at salget af 

svinene ikke er udskillelse ifølge regelmæssig drift. 

 
 
 
 
 




