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Vagn Vinther ejede samtlige anparter i forretningen Vinthers VVS ApS (VV). Selskabet havde i den seneste
tid brugt mange penge på indkøb af håndværktøj, da værktøj ofte blev stjålet fra firmaets biler, når de var
parkeret ved byggepladser. Vagn Vinther havde derfor flere gange i løbet af efteråret 2017 indskærpet over
for sine ansatte, at de skulle huske at låse arbejdsvognene, når de forlod dem. En eftermiddag i december
2017 måtte en af selskabets ansatte, Svend Sort (SS), orientere sin chef om, at den næsten nye vinkelsliber,
som Svend Sort havde haft med i sin bil, netop var forsvundet. Værdien af vinkelsliberen var 4.000 kr. Vagn
Vinther spurgte, om bilen havde været låst, mens Svend Sort havde været væk, og Svend Sort måtte
brødebetynget indrømme, at det havde den ikke, men at han jo havde parkeret bilen inden for
byggepladsens hegn. Da Vinthers VVS ApS´ forsikring ikke dækkede tyveri fra uaflåste biler, blev Vagn
Vinther stiktosset og sagde til Svend Sort, at udgiften til anskaffelse af en ny vinkelsliber ville blive trukket i
Svend Sorts næste lønudbetaling. Svend Sort måtte tillige fortælle, at han samme dag hos en kunde var
kommet til at smadre en håndvask i et badeværelse, fordi han i et øjebliks uopmærksomhed tabte en
hammer. Kunden var blevet meget sur og havde forlangt erstatning af udgiften til en ny vask med 4.000 kr.
Denne skade ville blive dækket af Vinther VVS ApS´ ansvarsforsikring, men Vagn Vinther sagde til Svend
Sort, at forsikringsselskabet nok ville gøre regres for beløbet hos Svend Sort.

1. Redegør for, om Vinthers VVS ApS er berettiget til at modregne 4.000 kr. i forbindelse med den
kommende udbetaling af løn til Svend Sort?
2. Redegør for, om forsikringsselskabet kan gøre regres over for Svend Sort for de 4.000 kr., som
forsikringsselskabet skal udbetale til den skaderamte kunde.

1

Vinthers VVS ApS har netop deltaget i en licitation vedrørende ombygning af en kommuneskole. I den
forbindelse havde Vinthers VVS ApS i den tilbudsblanket, som den kommunale bygherre krævede anvendt, i
feltet ”Samlet tilbudspris i alt” angivet at ville kunne udføre vvs-arbejdet for 540.000 kr. Dette beløb var
også angivet i et foregående felt med titlen ”tilbudspris ekskl. moms”. Pga. en fejl begået af Vagn Vinther i
forbindelse med udfyldelse af blanketten, var beløbet ikke blevet tillagt moms, og feltet ”Moms 25%” lige
over rubrikken ”Samlet tilbudspris i alt” var ikke blevet udfyldt.

Ved åbningen af tilbud på licitationen fandt den kommunale bygherre, at Vinthers VVS ApS havde afgivet
det billigste tilbud. Kommunen skrev derfor følgende til Vinthers VVS ApS: ”Vi har fornøjelsen af at
meddele, at kommunen accepterer jeres tilbud på at udføre arbejdet for 540.000 kr. inkl. moms”. Vagn
Vinther reagerede hurtigt herpå og skrev tilbage, at hans pris var ekskl. moms, og at han anså kommunen
for at have indgået en aftale med hans selskab om, at selskabet skulle udføre arbejdet for 540.000 kr. ekskl.
moms eller 675.000 kr. inkl. moms.
3. Er Vinthers VVS ApS forpligtet til at udføre arbejdet for 540.000 kr. inkl. moms?
4. Har Vinthers VVS ApS ret til at udføre arbejdet for 540.000 kr. ekskl. moms?

Den 4. december 2017 drøftede Vagn Vinther køb af en ny kassevogn til sit firma med Gertrud Graa (GG),
der var salgschef i firmaet Bonus Biler A/S (BB), som Vinthers VVS ApS havde købt sine arbejdsbiler hos
gennem de sidste ca. 10 år. Gertrud Graa fortalte begejstret om alle de fortræffeligheder, som den nye
Proace-model fra Toyota kunne byde på. Vagn Vinther var i tvivl, for han syntes, at selv ikke den største
model så ud til at være så rummelig som de Hiace-modeller, firmaet havde anvendt hidtil. Vagn Vinther fik
dog ikke spurgt, om Proace-modellen var lige så rummelig indvendig som Hiace-bilerne og endte kort tid
efter med på selskabets vegne at underskrive en købekontrakt på en fabriksny Toyota Proace, model
Comfort Long. Vognen blev leveret den 12. december 2017. Dagen efter leveringen ville Vagn Vinther
montere et sæt hylder til materialer og værktøj i siderne af vognen. Han konstaterede, at dette bød på
vanskeligheder, da den nye vogn var ca. 10 cm kortere og ca. 12 cm smallere end firmaets Toyota Hiacemodeller. Vognen kunne derfor ikke rumme det udstyr, som Vagn Vinther anså for nødvendigt for at være
anvendelig som arbejdsvogn. Vagn Vinther reklamerede samme dag, altså den 13. december 2017, over for
Gertrud Graa og gjorde gældende, at han ville ophæve handlen.
5. Er Vinthers VVS ApS berettiget til at hæve købsaftalen indgået med Bonus Biler A/S?
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Natten mellem lørdag den 16. og søndag den 17. december 2017 blev der begået indbrud på den ejendom,
hvorfra Vinthers VVS ApS drev virksomhed. Bl.a. blev nøglerne til den ny Toyota Proace stjålet fra en aflåst
skrivebordsskuffe, hvor Vagn Vinther havde anbragt dem. Tyven stjal tillige bilen, der søndag formiddag
blev fundet i en skov ca. 30 km væk. Tyven havde påkørt et træ, og bilen var derefter væltet ned af en
skrænt, hvorved den var blevet totalskadet.

6. Redegør for, om dette hændelsesforløb isoleret set kan have betydning for Vinthers VVS ApS´
eventuelle mulighed for at hæve købsaftalen indgået med Bonus Biler A/S.

Bonus Biler havde ved en factoringaftale pantsat alle sine udestående fordringer til selskabet Frisk Finans
A/S (FF). Den faktura på 202.800 kr. ekskl. moms, som Bonus Biler den 12. december 2017 havde udstedt til
Vinthers VVS ApS, indeholdt derfor bl.a. følgende ordlyd. ”Betalingen i henhold til denne faktura er
overdraget til Frisk Finans A/S, hvorfor betaling med frigørende virkning alene kan ske til dette selskab”.

7. Er Vinthers VVS ApS berettiget til at undlade at betale fakturabeløbet til Frisk Finans A/S, såfremt
selskabet har ret til at hæve bilhandlen over for Bonus Biler A/S?
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