
 
 
 

 

Vintereksamen 2020/2021 

Reeksamen 

Skriftlig prøve i: 46209D0015 – Erhvervsret HD 

Varighed: 4 timer 

Hjælpemidler: Alle 

 

Fagansvarlig eksamensvagt: René Franz Henschel – rfh@law.au.dk 
I tilfælde af fejl i eksamensopgaven, kan den fagansvarlige eksamensvagt kontaktes pr. e-mail inden for den første 
time. Efter denne time sender den fagansvarlige eksamensvagt et samlet svar på alle relevante henvendelser ud via 
Blackboard. 

 
Sådan afleverer du 

1. Start afleveringen i WISEflow i god tid inden fristen. Firefox eller Chrome anbefales som browser. 
2. Ved tekniske problemer med upload og aflevering i WISEflow skal du sende din eksamensbesvarelse til denne 

e-mailadresse: BSS.exam@au.dk  
Din besvarelse skal være modtaget inden afleveringsfristen.  

3. Vær opmærksom på krav til filformat og -størrelse, jf. nedenfor.  
 
 

Hvad er kravene til filformat og –størrelse? 

 Din besvarelse skal afleveres som én samlet PDF-fil.  

 Maks. størrelse er 200 MB. Vær særligt opmærksom på dette, hvis du skal indsætte billeder i din besvarelse.  

 Bilag og supplerende materiale kan afleveres i andre filformater (hvis tilladt). Samlet maks. størrelse er 5 GB. 

 Undlad at indsætte billeder, sidetal eller andet i din PDF-fil, efter at den er dannet, da dette kan medføre 
problemer med upload i WISEflow.  

 
 
Har du sendt din besvarelse til BSS.exam@au.dk?  
Hvis du som følge af tekniske vanskeligheder sender din eksamensbesvarelse til e-mailadressen BSS.exam@au.dk, skal 

du hurtigst muligt ansøge om dispensation til at få din besvarelse videresendt til bedømmelse. Dette gøres via 

selvbetjeningen på mitstudie.au.dk under ”Ansøgninger”.  

At du har sendt din besvarelse til e-mailadressen BSS.exam@au.dk inden fristen er ikke en garanti for, at din 

ansøgning om dispensation imødekommes. Fx vil en ansøgning ikke kunne imødekommes, hvis den tilsendte fil er 

fejlbehæftet og som følge deraf ikke kan uploades i WISEflow. 

 
Hvad sker der, hvis du afleverer for sent?  

Din eksamensbesvarelse vil blive afvist, hvis den modtages efter afleveringsfristen. 

 
Brug for teknisk hjælp? 

Har du brug for teknisk hjælp før eller under din eksamen kan du kontakte Aarhus BSS IT-support på telefon 8715 

0933.  
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https://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/it-bss/
https://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/it-bss/
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Opgave 1  

Katty Katteglad havde i en længere periode tjent et par ekstra skillinger på at avle katte til 

videresalg. Hun havde efterhånden fået en del erfaring med at få fremavlet nogle eftertragtede 

racer, og efterspørgslen var stigende. Særligt hankatten Pelle Pote havde nogle rigtig gode gener, 

som mange katteelskere var vilde med. Da det næste kuld fra Pelle Pote var på vej, bad Katty sin 

ældste søn, Willy Whiskas, om at lægge en annonce ud på en facebookgruppe. Hun bad ham om at 

skrive følgende: ” Et fantastisk kuld killinger fra den berømte hankat Pelle Pote er klar til salg om 

ca. 14 dage. Prisen er 3.500 kr. For interesse kan jeg kontaktes på mailadressen: 

Kit_kat@hotmail.com.” Willy, der for det meste var ret fiks ved tastaturet, kom ved en tastefejl til 

at angive prisen til 2.500 kr. i stedet for de 3.500 kr.  

Inden længe kom den første henvendelse fra Mette Mis. Hun havde sendt en mail, hvori hun skrev 

følgende: ”Jeg accepterer tilbuddet om at købe hele kuldet fra Pelle Pote til 2.500 kr. Jeg ser 

gerne, at killingerne er øremærkede og vaccinerede ved afhentningen.” Katty blev særdeles 

misfornøjet over denne henvendelse og konfronterede straks Willy. Willy opdagede da sin tastefejl 

og fik beløbet rettet til, men da Katty havde en ret hård indstilling til den slags sløserier, blev han 

omgående sat til at tømme kattebakker. Herefter skrev Katty en mail til Mette Mis, hvori hun 

gjorde det klart, at hun ikke havde tid til den slags useriøse henvendelser.     

Kort efter ringede Grete Garnnøgle på døren. Hun stod i døråbningen med sin finske hyrdehund 

Finn. Grete var også ret interesseret i en killing fra Pelle Potes kuld, da Pelle og Finn kom rigtig 

godt ud af det med hinanden, og Finn manglede en god legekammerat. Katty syntes, at det lød 

som en fin idé, og meddelte, at prisen for en killing var 3.500 kr. Grete var villig til at betale prisen, 

for Finns velbefindende betød alt for hende, men hun måtte lige vende det med sin mand, inden 

hun gav bindende svar. I mellemtiden kom Katty til at tvivle på, om prisen ikke var sat for lavt; 

Pelle Pote var jo ikke en hvilken som helst kat. Han havde fået adskillige kåringer gennem tiden, og 

der var ikke set andre hankatte, der kunne prale af at have været på forsiden af magasinet ”Miav”. 

Hun besluttede sig derfor for, at prisen nu skulle sættes op til 4.500 kr., og fik Willy til at rette 

prisen til på Facebook.  

Katty havde flere gange haft nogle ordninger med kattefoderproducenter, som bad hende om at 

reklamere for deres produkt, og så fik hun til gengæld noget gratis kattefoder.  
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Senere samme dag skulle Katty lave en reklame for noget nyt kattefoder af mærket ”Kat-strofe”. 

Katty fik Willy til at filme, mens hun hældte det op til Pelle og missemoren Stride Stribe, og de 

labbede lystigt maden i sig. Katty gav herefter foderet sine bedste anbefalinger til andre 

dedikerede katteejere, og videoen blev lagt ud på ”Kat-strofes” Instagram profil. Kort tid efter 

brød både Pelle og Stride Stribe ud i en kattejammer. Katty kunne se, at noget var helt galt, og 

hastede afsted til dyrlæge med begge katte. Ved scanning kunne det konstateres, at der var 

opstået en voldsom forstoppelse ved, at foderet var klumpet helt sammen i maven på kattene. 

Dette resulterede i, at begge katte skulle indlægges og have særlig skånekost i 7 dage. Prisen for 

dyrlægebesøget løb op i 13.700 kr. Desuden tydede det på, at en af killingerne i Stride Stribes 

mave var blevet mast ihjel  som følge af forstoppelsen. Katty var fuldstændig rasende – hun tog 

staks kontakt til Kat-strofe og forklarede dem om hændelsen. ”Kat-strofes” administrerende 

direktør, Kurt Knurhår, var ganske kølig og sagde, at det jo var åbenlyst, at man skulle huske at 

blande den slags foder op med vand, og det stod også på deres hjemmeside. Katty slog i bordet og 

råbte, at det jo ikke var alle og enhver, der kunne begå sig på det forbandede internet. Hun ville 

straks tage kontakt til en advokat og kræve alle sine udgifter erstattet.      

Da al panikken havde lagt sig, fik Katty en henvendelse fra Grete Garnnøgle igen. Hun havde nu 

talt med sin mand, som gik med til, at de anskaffede sig en killing fra Pelle Potes kuld, men kun 

hvis Katty kunne garantere, at killingen ville komme godt ud af det med Finn. Katty gav klart udtryk 

for, at stort set alle killingerne fra tidligere kuld havde slægtet Pelle Pote på og ikke den arrige 

missemor Stride Stribe, og hun kunne med sikkerhed love, at det ville være nogle fantastiske 

killinger, der kom. Grete tog det som et tilstrækkeligt løfte og ville da reservere den flotteste killing 

i kuldet mod forudbetaling af købesummen. Hun overrakte Katty 3.500 kr., men blev noget så 

målløs, da Katty nu kunne meddele, at prisen var 4.500 kr. Grete fandt modvilligt en 1.000 kr.- 

seddel mere frem, mens hun mumlede, at den ville hun lige vende med en ældre jurist, som hun 

kendte fra strikkeklubben.  

1. Tag stilling til episoden med Mette Mis. Kan hun støtte ret på de 2.500 kr.? I givet fald: Kan 

hun forvente, at det er for hele kuldet? Og som det sidste: Kan hun forlange, at killingerne 

er øremærkede og vaccinerede? 

2. Kan Katty kræve erstatning for sine dyrlægeudgifter og for den killing, der døde,  af ”Kat-

strofe”?  
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3. Kan Grete Garnnøgle kræve killingen til 3.500 kr., og kan hun returnere killingen og 

forlange sin købesum tilbage, hvis den ikke kan komme overens med Finn? 

 

Opgave 2 

Da alle killingerne var blevet født og afsat til glade katteejere, følte Katty sig dog ikke helt 

overbevist om, at det var det bedste kuld fra Pelle Pote. Hun fik flere klager – særlig fra Grete 

Garnnøgle, som beklagede sig over, at der dagligt opstod stridigheder mellem Finn og killingen, 

som nu havde fået navnet Hidsige Hannibal. Katty tænkte da, at det ville være smart at tage Pelle 

med til en ny kattekåring, så hun kunne værne om Pelles omdømme. Katty tilmeldte sig derfor en 

meget anerkendt kattekåring, som fandt sted i den efterfølgende uge i nabokommunen Katterød. I 

mellemtiden ville hun forsøge at få Gretes klager manet til jorden ved at betale en kattehvisker, 

der kunne få Hannibal til at blive lidt mindre ond i sulet. Katty fik, da den følgende uge indtraf, alle 

sine fine udstillingstricks med Pelle Pote pudset af og begav sig afsted. De ankom til kattekåringen 

i rigtig god tid, og Katty tog derfor Pelle med ud på en lille gåtur. Katty gav Pelle katteselen på, og 

de besluttede sig for at gå en tur hen mod andedammen. På den anden side af vejen kunne Katty 

se en ældre mand med en ret energisk Golden Retriever. Han havde hunden i snor, men da 

retrieveren fik øje på Pelle, blev den ustyrlig. Pelle rejste hår og begyndte at hvæse, og med et sæt 

rev de sig begge løs og fløj ud på vejen. I de samme kom Keld Kedelig kørende i sin gamle 

folkevogn og måtte dreje skarpt af direkte ind i en lygtepæl for at undgå påkørsel af Pelle og 

retrieveren. Dette resulterede i en skade på bilen, og Keld råbte med en skinger stemme, at han 

sagsøgte både Katty og hundeejeren for det fulde beløb.  

Da Katty efter al postyret vendte tilbage til katteudstillingen, rendte hun ind i sin største 

konkurrent, katteavler Georg Garfield. Han kom hen til Katty med et stort smil på læben og bød 

hende på en kattetunge. Han pralede løs med alle sine kåringer igennem tiden og mente helt 

afgjort, at han havde de bedste avlskatte længe set. Katty lod sig ikke sådan rive med og svarede 

Georg tilbage med en oversigt på hendes mobilepay over, hvor mange penge hun havde tjent på 

Pelle Potes afkom igennem tiden. Dette blev Georg ret så misundelig over, og han forlangte 

pludselig, at Pelle skulle være far til hans næste kuld fra hunkatten Katja Kæle.  
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Herefter tilføjede han, at Katty gjorde klogest i at acceptere dette, idet han jo havde mange 

bekendtskaber inden for Skattestyrelsen, som sikkert gerne ville kigge nærmere på hendes 

mobilepaytransaktioner. Den tanke fandt Katty ganske skræmmende, idet hun allerede havde 

været til flere torskegilder igennem tiden, så hun gik modvilligt med til Georgs forlangende.   

På trods af dagens strabadser formåede Pelle at overtage ”scenen” fuldt ud til kattekåringen. Han 

imponerede dommerne gevaldigt med sit sidste nye trick - ”high five” med alle fire poter. Katty 

syntes derfor, at Pelle fortjente en god gang forkælelse til hjemturen, så de gjorde stop på vejen 

hos kæledyrsbutikken ”Aristokat” for at købe nogle katteurter til Pelle. Som altid fik Pelle lov til 

selv at udvælge de planter, han helst ville have, ved at gnide sig op ad dem. Katty tilkaldte derefter 

den daglige leder Thea Travl og bad hende om at tage de 8 katteurter, Pelle havde udpeget, med 

til kassen, så de lige kunne ose lidt mere inden hjemturen. Katty faldt hurtigt over mange 

fristelser, og da hele vognen var fyldt op, begav de sig op til kassen for at betale. Katty bemærkede 

med det samme, at flere af katteurterne var begyndt at se lidt slatne ud, og hun spurgte da Thea 

Travl ind til katteurternes holdbarhed. Thea forklarede Katty, at de i gennemsnit kunne holde sig i 

6 måneder under de rette betingelser, og at de urter, som Pelle havde udvalgt, blot trængte til lidt 

vand og en masse kærlig pleje. Dette tog Katty for gode varer og begav sig hjemad med alle de 

spændende indkøb. Et par dage senere kunne Katty konstatere, at katteurterne slet ikke var blevet 

friskere på trods af, at de var blevet kræset særdeles meget om. Flere af dem var helt visne, og 

andre var halvrådne i rødderne. Den kattepine magtede Katty slet ikke at stå med, da katteurterne 

også var i den ret så dyre ende. Hun kontaktede derfor straks Thea Travl og forlangte at få sine 

penge tilbage. Dette ville Thea ikke gå med til, da hun jo ikke havde noget bevis på, at Katty havde 

behandlet katteurterne korrekt, og desuden kunne hun ikke levere katteurterne tilbage i samme 

stand, som hun havde modtaget dem i.    

1. Kan Keld Kedelig kræve skaden på bilen erstattet af Katty og/eller hundeejeren?  

2. Kan Katty efterfølgende komme ud af aftalen med Georg? 

3. Tag stilling til handlen med Thea Travl – hvem vinder tvisten og under henvisning til hvilke 

bestemmelser?    
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