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Kapitel 1

Om kontraktforpligtelser og deres 
misligholdelse

1.1. Indledning – købsaftalen

Ved køb indgås der mellem køber og sælger en aftale om købet. Der er 
tale om en gensidigt bebyrdende aftale, hvor hver parts ydelse er veder-
lag for en modydelse. Sælgerens ydelse (salgsgenstanden) kan princi-
pielt vedrøre en hvilken som helst form for formuegode, herunder løs-
øre og fast ejendom. Køberens ydelse vil typisk gå ud på at betale et 
bestemt pengebeløb. 

I overensstemmelse med dansk rets almindelige princip er aftaler om 
køb som udgangspunkt bindende for parterne, uanset om aftalen er 
indgået mundtligt eller skriftligt. Mundtlige aftaler indgås i betydeligt 
omfang i forbindelse med køb af varer i detailhandelsforretninger. I 
andre tilfælde, især når det drejer sig om større eller mere kostbare ak-
tiver, oprettes der imidlertid ofte en skriftlig købekontrakt, hvoraf kø-
besummen fremgår, og det købte beskrives nærmere, ligesom købe-
kontrakten kan indeholde detaljerede bestemmelser om levering, beta-
lingsvilkår mv. Ved at indgå en skriftlig købsaftale kan parterne i detal-
jer fastlægge de nærmere vilkår for købet, ligesom det af bevismæssige 
grunde kan være hensigtsmæssigt at indgå en skriftlig aftale. Den part, 
der hævder, at der er indgået en aftale om køb, eller at bestemte vilkår 
er gældende for aftalen, har bevisbyrden herfor.1

Selvom der således ikke i dansk ret ved aftaler om køb opstilles et 
generelt krav om skriftlighed eller andre formkrav, indeholder lovgiv-
ningen dog en række bestemmelser, som foreskriver, at aftalen indgås 
skriftligt, ligesom der kan være knyttet særlige retsvirkninger til, at der 
ikke foreligger en skriftlig aftale mellem parterne. I de fleste af disse 

1. Se eksempelvis U 2008.2671 V, hvor der ikke fandtes at være ført bevis for, at der var ind-
gået en endelig aftale om køb af et grundstykke.
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tilfælde er kravet om skriftlighed begrundet ud fra et ønske om at be-
skytte den svage aftalepart – typisk den part, der som forbruger indgår 
en aftale med en erhvervsdrivende.2 

Eksempelvis følger det af lov om formidling af fast ejendom § 29, at 
en aftale om formidling af handel med fast ejendom skal være skriftlig. 
Skriftlighedskravet gælder for erhvervsmæssig formidling af salg af fast 
ejendom og erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom, når de 
erhvervsmæssige aktiviteter er rettet mod eller udføres for en forbru-
ger, jf. lovens §§ 1 og 2. Manglende iagttagelse af skriftlighedskravet 
indebærer dog ikke efter loven, at aftalen er ugyldig, men forbrugerens 
pligt til at betale honorar nedsættes eller bortfalder, såfremt der ikke 
foreligger en skriftlig aftale, jf. lovens § 34. 

Kreditaftalelovens § 8, stk. 1, stiller krav om, at kreditaftaler, herun-
der kreditkøbsaftaler, det vil sige aftaler som en forbruger indgår med 
en erhvervsdrivende om kredit med henblik på køb af løsøre, jf. kredit-
aftalelovens § 4, nr. 15, sammenholdt med nr. 1 og 4, skal være skrift-
lige, eller som det udtrykkes i bestemmelsen »udfærdiges på papir eller 
på et andet varigt medium«. Herudover skal kreditaftalen indeholde en 
række oplysninger, jf. nærmere § 8, stk. 2-4. Dette skriftlighedskrav er 
dog ej heller en egentlig gyldighedsbetingelse, men undladelse af at 
iagttage reglen har for sælgeren (kreditgiveren) en række retlige konse-
kvenser.3 Kreditaftaleloven indeholder tillige en bestemmelse i § 36, stk. 
1, som knytter bestemte retsvirkninger til, at der er indgået en skriftlig 
aftale. I medfør af § 36, stk. 1, kan en sælger, som har solgt løsøre til en 
forbruger med et gyldigt ejendomsforbehold, ved forbrugerens mislig-
holdelse kun tage salgsgenstanden tilbage efter de særlige regler i kre-
ditaftaleloven, såfremt købekontrakten er underskrevet af forbrugeren, 
og en genpart af kontrakten er overgivet til denne.

Også i andre tilfælde kan det være nødvendigt at indgå en skriftlig 
købsaftale, for at parterne kan opnå en bestemt retsstilling. Skal en kø-
ber af et fondsaktiv, som eksempelvis en børsnoteret aktie, opnå retsbe-

2. Det køberetlige forbrugerbegreb fremgår af KBL § 4 a, stk. 1, hvorefter et forbrugerkøb er 
et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i 
sit erhverv, mens køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Se nærmere om det 
køberetlige forbrugerbegreb nedenfor under kapitel 3.2.3.2, og kapitel 9.2.

3. Jf. kreditaftalelovens §§ 23 og 24, og nærmere eksempelvis Lynge Andersen: Kreditaftalelo-
ven 2010 s. 229 ff., Beck Thomsen og Rohde: Kreditaftaler og ejendomsforbehold, s. 138 ff. 
og Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, s. 143. 
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skyttelse i forhold til sælgerens godtroende omsætningserhververe og 
kreditorer, skal købers ret registreres i en værdipapircentral, jf. lov om 
kapitalmarkeder § 184. En sådan registrering kan forudsætte, at der 
foreligger en skriftlig aftale vedrørende salget af aktien.4

Når der indgås en aftale om køb, opstår der en række juridiske pro-
blemstillinger. For at en aftale om køb kan gøres gældende mellem par-
terne – inter partes – skal den naturligvis være gyldig. Aftalelovens reg-
ler om aftalers indgåelse og ugyldighed samt de almindelige aftaleret-
lige principper om aftalers fortolkning, udfyldning mv. finder da også 
anvendelse på købsaftaler.5

De i køberetlig sammenhæng væsentligste problemstillinger knytter 
sig til, hvilke krav købsaftalens parter – sælger og køber – kan gøre gæl-
dende over for hinanden, altså hvilke fordringsrettigheder parterne har 
i deres indbyrdes retlige relation. Købsretten og købeloven handler 
først og fremmest om de retsregler, der gælder direkte mellem køber og 
sælger – inter partes-relationen. Retsreglerne om dette indbyrdes rets-
forhold, som er hovedemnet for nærværende fremstilling, betegnes 
traditionelt som obligationsretlige regler – eller obligationsretten, afledt 
af det latinske ord »obligare«, som betyder at binde (sig). De alminde-
lige regler eller retsgrundsætninger om fordringsretsforholdene mel-
lem parterne kaldes derfor også obligationsrettens almindelige del. 
Disse grundsætninger er i vidt omfang hentet fra retsreglerne om køb, 
som er et af de ældste og stadig et af de mest betydningsfulde retsfor-
hold inden for formueretten. I køb og andre kontraktforhold, som  
f.eks. leje, tjenestekontrakter, forsikring m.m., modificeres de alminde-
lige obligationsretlige regler mere eller mindre under hensyn til disse 
retsforholds særegne natur og den særlige lovgivning, som måtte være 
gældende for det enkelte retsforhold. Disse særlige kontraktforhold, 
herunder købsretten henregnes til obligationsrettens specielle del.6

4. Jf. Jul Clausen og Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer, s. 171.
5. Der henvises i denne sammenhæng i det hele til den aftaleretlige litteratur, eksempelvis 

Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret I, Lynge Andersen og Madsen: Aftaler og mellem-
mænd, Gomard m.fl., Almindelig kontraktsret samt Lynge Andersen: Aftaleloven med 
kommentarer.

6. Nærmere om sondringen mellem obligationsrettens almindelige og specielle del, se bl.a. 
Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, s. 17 ff. og Lookofsky og Ulfbeck: 
Køb, s. 11 ff. 
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Der kan også i forbindelse med køb opstå juridiske problemer i for-
hold til tredjemand, typisk parternes kreditorer eller godtroende om-
sætningserhververe. Hvorledes er retsstillingen, hvis sælgeren har solgt 
salgsgenstanden til to forskellige købere, såkaldt dobbeltsalg? Hvem af 
de to købere skal have ret til salgsgenstanden, og hvem må nøjes med at 
gøre et pengekrav gældende mod sælgeren? Udgangspunktet ved dob-
beltsalg er, at den køber, som først har indgået en aftale om køb af 
salgsgenstanden, opnår ejendomsret til denne, jf. princippet »først i tid 
– bedst i ret«. I særlige tilfælde vil køber nr. 2 dog kunne opnå ejen-
domsretten til salgsgenstanden, nemlig hvis han i henhold til de særlige 
ulovbestemte regler herom har fortrængt (ekstingveret) køber nr. 1’s 
ret. Det nævnte spørgsmål betegnes traditionelt som en ejendomsretlig 
eller tingsretlig problemstilling og vil kun i begrænset omfang blive be-
handlet i nærværende fremstilling. Det samme gælder andre ejen-
domsretlige spørgsmål, som f.eks. hvor en af sælgerens kreditorer har 
gjort udlæg i salgsgenstanden.7

1.2. Rigtig opfyldelse

Opfyldelse – ofte betegnet rigtig opfyldelse eller kontraktmæssig ydelse 
– af en gensidigt bebyrdende aftale indebærer, at aftalens parter hver 
især opfylder deres forpligtelser i overensstemmelse med det aftalte. 
Rigtig opfyldelse af en forpligtelse indebærer, at skyldneren over for 
fordringshaveren stiller den rette ydelse til rådighed på rette sted og til 
rette tid.8 Er det således, at en af parterne ikke opfylder sine forpligtel-
ser efter aftalen, kan der være tale om misligholdelse af aftalen. Mislig-
holdelse vil normalt udløse en eller flere misligholdelsesbeføjelser til for-
del for den part, som ikke har misligholdt aftalen. Reglerne om ikke-
opfyldelse – misligholdelse – af gensidigt bebyrdende aftaler, som vil 
blive behandlet nærmere nedenfor i kapitel 4-7 (for forbrugerkøb i 
kapitel 9.4 og 9.5 og for internationale køb omfattet af CISG i kapitel 
10.7), er påvirket af forpligtelsernes gensidigt bebyrdende karakter.

7. Der kan i denne forbindelse bl.a. henvises til Mortensen: Indledning til tingsretten – tred-
jemandskonflikter vedrørende løsøre med yderligere henvisninger.

8. Se nærmere om sælgers og købers ydelser nedenfor i kapitel 3.4.
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For at afgøre om der foreligger en misligholdelse, må det først fast-
lægges, hvad der er rigtig opfyldelse (kontraktmæssig ydelse) i henhold 
til kontraktforpligtelsen. Som netop nævnt indebærer rigtig opfyldelse, 
at den rette ydelse stilles til rådighed for rette fordringshaver til rette tid 
og på rette sted. Hvad der nærmere ligger i denne forpligtelse for den 
enkelte kontraktpart afhænger af aftalens genstand og art, af aftalens 
nærmere indhold, af dens fortolkning og af de udfyldende retsregler, 
som er gældende for den pågældende aftaletype. Indeholder en aftale 
om køb af løsøre ikke direkte bestemmelser om et forhold, og kan for-
pligtelsen ikke udledes af den indgåede aftale eller af omstændighe-
derne i øvrigt, finder købelovens deklaratoriske regler anvendelse.

Ved køb går forpligtelsen for sælger – ofte betegnet realdebitor – ud på 
at stille salgsgenstanden – realydelsen – til rådighed for køberen – real-
kreditor – på det aftalte leveringstidspunkt og -sted. Leveres salgsgen-
standen således ikke til det aftalte leveringstidspunkt eller på det aftalte 
leveringssted, foreligger der forsinkelse. Det gælder både, hvis salgsgen-
standen leveres for sent eller ikke leveres overhovedet. På tilsvarende 
vis kan der foreligge forsinkelse, hvis køberen ikke betaler rettidigt eller 
slet ikke betaler. 

Hvilke egenskaber køberen kan forlange af salgsgenstanden, beror 
primært på aftalens beskrivelse af genstanden, herunder på om aftalen 
indeholder særlige specifikationskrav eller lignende. Det kan også til-
lægges betydning, hvilke egenskaber der i almindelighed kan forventes 
af genstande af den pågældende art, ligesom handelskutymer og bran-
chestandarder må tillægges betydning.9

Salgsgenstanden skal være i rette stand, hvilket indebærer, at den ikke 
må have faktiske mangler. Kravet om rette salgsgenstand betyder også, 
at køberen skal opnå den retlige råden over salgsgenstanden, som afta-
len forudsætter, typisk fuld ejendomsret til genstanden. Opnår køberen 
ikke den aftalte retlige råden over salgsgenstanden, eksempelvis fordi 
køberens ret strider mod tredjemands tidligere stiftede panteret eller 

9. Om kravene til salgsgenstanden i forbrugerkøb anføres det i KBL § 75 a, at salgsgenstan-
den skal: 1) have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som købe-
ren efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at for-
vente, 2) være egnet til formål, som genstande af den pågældende type sædvanligvis an-
vendes til, 3) være egnet til køberens særlige formål, hvis sælgeren har bestyrket køberens 
forventning herom, og 4) have samme egenskaber som en vareprøve eller model, som 
sælger har forelagt køberen ved købets indgåelse. Se nærmere nedenfor i kapitel 9.3.1.
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ejendomsforbehold i salgsgenstanden, foreligger der vanhjemmel. Van-
hjemmel er en retlig mangel eller retsmangel og bevirker (som faktiske 
mangler ved salgsgenstanden), at sælgerens ydelse ikke er kontrakt-
mæssig.

For at fastslå, om der er tale om rigtig ydelse fra sælger, må det end-
videre afgøres, hvornår sælgeren (senest) skal levere, dvs. hvornår for-
faldstiden indtræder, ligesom det er relevant at fastslå, hvor tidligt sæl-
geren har ret til at levere, det vil sige hvornår frigørelsestiden indtræder. 
Kan der ikke på baggrund af aftalen eller i øvrigt udledes nærmere om 
leveringstidspunktet, indeholder KBL §§ 12-13 nærmere regler herom. 
Udgangspunktet er, at sælgeren skal levere salgsgenstanden ved påkrav 
fra køber.10

For så vidt angår forpligtelsen for køber – i denne sammenhæng ofte 
betegnet pengedebitor – går den ud på at betale det rette beløb til rette 
tid og på rette sted til sælgeren – pengekreditor. Rigtig opfyldelse fra 
købers side indebærer således, at køberen betaler den aftalte købesum 
til sælgeren på det aftalte betalingssted, og at betalingen skal ske senest 
ved forfaldstid.

Købesummen vil normalt fremgå klart af aftalen eller af omstændig-
hederne i øvrigt. Men er dette undtagelsesvis ikke tilfældet, indeholder 
KBL §§ 5-8 nærmere regler om købesummen. Udgangspunktet er, at 
køberen skal betale, hvad sælgeren forlanger, for så vidt det ikke kan 
anses for ubilligt, jf. KBL § 5.11

Medmindre andet følger af købsaftalen, skal køberen betale købe-
summen på sælgers forretningssted, jf. gældsbrevslovens § 3, og beta-
ling skal ske efter sælgers påkrav herom, jf. KBL § 12.

1.3. Misligholdelse

Opfylder en af parterne ikke sine forpligtelser i henhold til aftalen, vil 
der som nævnt oftest være tale om misligholdelse af aftalen. Det er 

10. Se nærmere nedenfor i kapitel 3.4.2.4 og 3.4.3.2.
11. I forbrugerkøb skal køber betale, hvad der under hensyn til salgsgenstandens art og be-

skaffenhed, gængs pris ved aftalens indgåelse samt omstændighederne i øvrigt må anses 
for rimeligt, jf. KBL § 72. Se nærmere nedenfor i kapitel 9.3.2.
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imidlertid ikke således, at enhver ikke-opfyldelse af en kontraktforplig-
telse betragtes som misligholdelse.

Skyldes den manglende opfyldelse alene fordringshaverens forhold, 
f.eks. fordi køberen ikke er i stand til at modtage salgsgenstanden på 
det aftalte leveringstidspunkt, eller fordi køber undlader at hente salgs-
genstanden som aftalt, eller han måske ligefrem nægter at modtage 
den, foreligger der ikke misligholdelse fra skyldnerens (sælgers) side. I 
disse tilfælde, hvor den manglende rigtige opfyldelse beror på for-
dringshaverens og ikke skyldnerens forhold, foreligger der fordringsha-
vermora. Købers fordringshavermora er reguleret i KBL §§ 33-37. 
Grundsynspunktet i national dansk køberet er, at sælgers leveringsfor-
pligtelse fortsat består, og at sælger ved købers fordringshavermora 
ikke kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende (der er ikke tale om 
misligholdelse fra købers side). Desuden er sælger forpligtet til for kø-
bers regning at drage omsorg for salgsgenstanden.12

Der foreligger heller ikke misligholdelse, såfremt en ikke-opfyldelse 
skyldes en hændelig begivenhed, som fordringshaveren bærer risikoen 
for, sammenholdt med bestemmelsen i KBL § 17 om risikoens over-
gang.13

Endelig følger det købsaftalens gensidigt forpligtende karakter, at har 
en af aftalens parter misligholdt sin forpligtelse, vil den anden part 
være berettiget til at undlade at opfylde sin forpligtelse, altså en ret til at 
holde sin ydelse tilbage, uden at han herved gør sig skyldig i mislighol-
delse, jf. samtidighedsgrundsætningen omtalt nedenfor i kapitel 3.4.1.

Foreligger der imidlertid ikke et af de netop nævnte tilfælde, vil 
manglende rigtig opfyldelse af aftalen konstituere misligholdelse fra 
den pågældende kontraktparts side. Spørgsmålet bliver herefter, hvilke 
retsmidler – eller misligholdelsesbeføjelser – den anden part tillægges, 
således at han har mulighed for at sikre sine interesser på rimelig måde. 
De køberetlige misligholdelsesbeføjelser omfatter bl.a. retten til at til-
bageholde egen ydelse, at kræve naturalopfyldelse, dvs. fastholde den 
indgåede aftale, at hæve aftalen ved væsentlig misligholdelse, at kræve 
erstatning, samt at kræve forholdsmæssigt afslag.14

12. Se nærmere om fordringshavermora nedenfor i kapitel 8.
13. Se nærmere om risikoens overgang nedenfor i kapitel 3.4.2.2.
14. Om de køberetlige misligholdelsesbeføjelser, se nærmere nedenfor i kapitel 4. 
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Kapitel 2

Tilgrænsende kontraktområder

2.1. Indledning

I dette kapitel vil der blive givet en introduktion til de vigtigste kon-
trakttyper med særlig relation til aftaler om køb af løsøre, som er bo-
gens hovedemne, og som er behandlet udførligt nedenfor i kapitlerne 
3-10. Nogle af disse tilgrænsende aftaletyper kunne være et alternativ 
til indgåelse af en købsaftale (leje, lån, forvaring eller ydelse af en gave), 
mens andre vedrører kontrakter, der kan indeholde et betydeligt ele-
ment af køb (tilvirknings- eller entrepriseaftaler) eller supplerer visse 
typer købsaftaler (transportkontrakter). Aftaler om køb af fast ejen-
dom er behandlet særskilt nedenfor i kapitel 11.

2.2. Købelovens anvendelsesområde

Ved køb af løsøre forstås traditionelt, at ejendomsretten til en genstand 
overgår fra en person (sælgeren) til en anden (køberen), der til gengæld 
for ejendomsretten betaler et vederlag.1 Hvad der nærmere skal forstås 
ved løsøre i relation til købeloven er uddybet nedenfor i kapitel 3.2.2.

Købeloven gælder efter sit eget indhold for alle typer af køb, men 
følgende køb er udtrykkeligt undtaget:

•	 Køb af fast ejendom (§ 1 a, stk. 1).

1. Ussing: Køb, s. 1, Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, s. 
25, Lookofsky og Ulfbeck: Køb, s. 11, samt Theilgaard m.fl.: Købeloven, s. 44 f.
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•	 Fremstilling af genstande uden for forbrugerkøb,2 når fremstilleren 
selv skal yde den væsentligste del af de materialer, der indgår i frem-
stillingen (§ 2, stk. 1 e.c.).

•	 Opførelse af bygning eller andet anlæg på fast ejendom (§ 2, stk. 2).

Ofte består kontraktydelsen af en flerhed af forskellige elementer, hvor-
af levering af løsøregenstande blot er én af mange ydelser. Eksempelvis 
kan køb af en maskine eller en bil være kombineret med forskellige 
service- og vedligeholdelsesydelser. Nogle af disse kombinerede kon-
trakter er omfattet af købeloven, mens andre aftaler falder uden for 
købelovens anvendelsesområde. Afgørende herfor er, om levering af 
løsøre udgør den væsentligste del af den samlede kontraktydelse. Er 
dette tilfældet, gælder købeloven som udgangspunkt for hele kontrak-
ten, herunder også de dele heraf, der ikke drejer sig om levering af løs-
øregenstande. Undtagelse hertil gælder for de tilfælde, hvor det lader 
sig gøre klart at opdele kontrakten i en »købsdel« og en »ikke-købsdel«.3

2.3. Leje

2.3.1. Generelt 
Når en ejer overlader brugen af en løsøregenstand eller en fast ejendom 
til en anden mod dennes betaling af et vederlag, foreligger der et leje-
forhold. Lejeaftalen er ligesom købsaftalen et gensidigt bebyrdende 
retsforhold, da aftalen typisk pålægger begge parter såvel pligter som 
rettigheder.

Lejeforholdet adskiller sig fra køb på flere punkter. Lejeren får alene 
overladt det lejede til brug (brugsret), mens ejendomsretten til formue-
godet forbliver hos udlejeren. Endvidere har lejeaftaler almindeligvis 
kun begrænset varighed, da det er meningen, at brugsretten til det le-
jede på et tidspunkt igen skal overgå til udlejeren. Normalt gælder til-
lige for lejeforhold, at den personlige relation mellem parterne spiller 
en ikke ubetydelig rolle. Derfor har lejeren ikke uden særlig hjemmel i 

2. I forbrugerkøb gælder købeloven for alle kontrakter om fremstilling af genstande, uanset 
om det er køber eller sælger, der leverer størsteparten af de materialer, som genstandene 
skal fremstilles af.

3. Jf. nedenfor i kapitel 3.2.3 og Lynge Andersen og Madsen: Aftaler og mellemmænd, s. 360, 
Lookofsky og Ulfbeck: Køb, s. 55 f., samt Theilgaard m.fl.: Købeloven, s. 69.
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aftalen eller i loven mulighed for at overdrage sin brugsret til andre, 
hverken permanent (afståelse) eller midlertidigt (fremleje), ligesom le-
jerens kreditorer ikke kan søge fyldestgørelse i brugsretten. Derimod vil 
udlejeren som regel i medfør af de almindelige regler om kreditorskifte 
kunne overdrage det udlejede formuegode og retten til lejeindtægten 
til en tredjemand, og udlejers kreditorer kan søge fyldestgørelse i udle-
jers rettigheder i henhold til lejeaftalen såvel som i det aktiv, der udle-
jes.

2.3.2. Leje af løsøre
Lovgivningen indeholder kun få spredte bestemmelser om leje af løs-
øre. Parterne står derfor frit med hensyn til fastsættelsen af indholdet 
af en lejeaftale vedrørende løsøre. Om forhold, som parterne ikke har 
taget højde for i kontrakten, har der i tidens løb i praksis udviklet sig en 
række deklaratoriske principper, f.eks. om forsinkelse, umulighed, 
mangler, vanhjemmel, vedligeholdelse, kreditorbeskyttelse osv. Disse 
deklaratoriske regler for leje af løsøre er udviklet på basis af alminde-
lige obligations- og ejendomsretlige principper. Imidlertid findes hver-
ken deklaratoriske eller præceptive lovregler på dette område, således 
som det er tilfældet med købeloven, hvorfor parterne i en aftale om leje 
af løsøre retligt set befinder sig på mere usikker grund end parterne i en 
købsaftale. En del af usikkerheden imødegås ofte ved udlejers brug af 
standardiserede kontraktvilkår.

I de senere år er leje af løsøre blevet mere udbredt bl.a. af finansielle 
og skattemæssige årsager. Køb af f.eks. kostbart produktionsmateriel 
erstattes af aftaler med finansieringsselskaber, der anskaffer det ønske-
de materiel og derefter udlejer det til kunden. Denne særlige kontrakt-
form, der på en lang række punkter ikke adskiller sig fra andre aftaler 
om leje af løsøre, benævnes ofte med det engelske ord leasing.4

2.3.3. Leje af fast ejendom
Hvad angår lejeforhold vedrørende fast ejendom, er kontraktfriheden i 
vidt omfang indskrænket gennem offentlig regulering. Denne regule-
ring indeholder en lang række præceptive lovbestemmelser til beskyt-
telse af lejeren, især når det drejer sig om udleje af boliger. Præceptivi-

4. Se nærmere om leasing eksempelvis Gade: Finansiel leasing og Morten Schwartz Nielsen & 
Kristian Buus-Nielsen: Finansiel leasing. 

Kobsloven_indhold.indd   24 14/06/18   07.23



2.3. Leje

25

teten virker på den måde, at lejeren, selv om han har underskrevet leje-
aftalen, ikke er bundet af kontraktbestemmelser, der er i modstrid med 
de mange særlige regler i lejelovgivningen, som ikke kan fraviges til 
skade for lejeren.

Lejelovgivningen er opdelt i tre hovedområder. For private boligleje-
mål gælder lov om leje (lejeloven) og for de fleste lejemål loven om 
midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven), 
hvori især findes særlige regler om fastsættelse af lejens størrelse. For 
almene lejemål gælder lov om leje af almene boliger (almenlejeloven). 
Denne lov gentager mange af lejelovens bestemmelser, hvorfor reglerne 
i de to love i vid udstrækning er identiske. Endvidere gælder for almene 
lejemål lov om almene boliger mv., der bl.a. indeholder regler om bolig-
organisationernes struktur. For erhvervslejemål gælder lov om leje af 
erhvervslokaler mv. (erhvervslejeloven). Også denne lov indeholder en 
del gentagelser af lejelovens regler, men kendetegnende for erhvervsle-
jeloven er, at reglerne heri i langt højere grad kan fraviges ved aftale.

Lejelovgivningens regler anvendes til udfyldning af lejeaftaler i det 
omfang, aftalevilkårene ikke klart tager stilling til, hvad der er retsstil-
lingen mellem parterne.5 Købeloven og lejelovgivningen har på dette 
punkt således samme funktion.

Lejeres rettigheder i henhold til lejelovgivningen, herunder rettighe-
der, der ikke gyldigt kan fraviges ved aftale, er gyldige mod enhver uden 
tinglysning, f.eks. også i forhold til en ny ejer af ejendommen.6 Det 
samme gælder aftaler om forudbetaling af leje, indskud, depositum og 
lignende, når disse beløb tilsammen ikke overstiger et halvt års leje.7 
Videregående rettigheder, der er indrømmet lejere, og som altså ikke 
følger direkte af lejelovgivningen, må derimod tinglyses for at være be-
skyttet mod udlejers kreditorer og godtroende aftaleerhververe, jf. ting-
lysningslovens § 1.

5. Jf. lejelovens § 4, stk. 3, almenlejelovens § 4, stk. 2, og erhvervslejelovens § 4.
6. Jf. lejelovens § 7, almenlejelovens § 8 og erhvervslejelovens § 6.
7. Se om disse regler Edlund og Grubbe: Boliglejeret, s. 461-468.
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2.4. Lån

2.4.1. Lån generelt
At en person »låner« en anden person et formuegode,8 vil sige, at ejeren 
giver låneren ret til at bruge godet (brugsret), uden at der – som ved leje 
– skal ydes nogen form for vederlag til gengæld herfor.9 Lån er altså en 
gratisydelse. Hvis der skal ydes andet end et rent symbolsk vederlag for 
brugen af formuegodet, er der tale om leje, pengeudlån mv., som skal 
behandles efter andre regelsæt, uanset hvad parterne har kaldt aftalen.

Normalt er det et udtrykkeligt eller stiltiende vilkår i en låneaftale, at 
låneren skal levere det lånte tilbage til ejeren efter benyttelsen. Er intet 
aftalt herom, kan ejeren, når han vil og uden varsel, forlange, at låneren 
tilbageleverer godet.

2.4.2. Risikoen for det lånte i låneperioden ved lån til brug
Den, der vederlagsfrit har modtaget en ting til låns, må selvsagt passe 
ordentligt på den. Ved lån (i modsætning til, hvad der er tilfældet med 
leje) hæfter låneren ifølge DL 5-8-1 for alle skader, der rammer tingen, 
også selv om skaden er hændelig, og selv om låneren ikke kan bebrejdes 
det mindste i forbindelse med skadens indtræden. Årsagen til denne 
tilsyneladende barske regel er, at lånet jo udelukkende er til modtage-
rens fordel, hvorfor det er en gammel retstradition at overføre risikoen 
til den, der har fordelen. Låneren er dog ikke ansvarlig for skader på det 
lånte, hvis skadens årsag skyldes tingens egen beskaffenhed ved modta-
gelsen, f.eks. hvor en lånt hest senere dør af en sygdom, som den led af 
allerede på det tidspunkt, hvor den blev lånt ud.

En låner kan under normale omstændigheder ikke uden aftale her-
om holdes ansvarlig for det almindelige slid, som opstår ved, at han 
bruger det lånte.

I tilfælde, hvor et lån er i såvel ejerens som i lånerens interesse, f.eks. 
hvor en person skal opbevare en genstand, som ejeren ikke har plads til, 

8. Hvis det er meningen, at den lånte genstand skal leveres tilbage, tales om »lån til brug«. 
Hvis der i stedet udlånes genstande, f.eks. penge eller værdipapirer, som må indgå i låne-
rens formuesfære, tales om »lån til eje.« I sådanne tilfælde skal tilbageleveres genstande af 
samme art, mængde og værdi, jf. nedenfor afsnit 2.6 om pengelån mv.

9. Se som eksempel herpå TBB 2011.436 V, hvor en person havde udlånt plads i en garage til 
en person, der på udlånstidspunktet var hans svigersøn. Da denne ønskede at afhente sin 
sportsvogn, kunne garagens ejer ikke stille krav om betaling og udøve tilbageholdsret.
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