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Kapitel 4

Misligholdelsesbeføjelser

4.1.  Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser

Præsterer en af parterne i en købsaftale ikke rigtig opfyldelse eller 
kontraktmæssig ydelse, som netop beskrevet i kapitel 3, foreligger 
der normalt misligholdelse fra den pågældende kontraktparts side.1 
Spørgsmålet bliver herefter, hvilke retsmidler – eller misligholdelsesbe-
føjelser – 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 
tilbageholde egen ydelse, at kræve naturalopfyldelse, det vil sige fast-
holde den indgåede aftale, at hæve aftalen ved væsentlig misligholdelse, 
at kræve erstatning, samt at kræve forholdsmæssigt afslag.

Med disse køberetlige misligholdelsesbeføjelser har retsordenen søgt 
at tilgodese og afveje hensynene til begge parter. På den ene side skal den 
ikke-misligholdende part i et vist omfang have mulighed for at vælge, 
om han efter misligholdelsens indtræden vil fastholde de forpligtelser 
og rettigheder, som følger af  aftalen, eller ophæve aftalen, således at for-
pligtelser og rettigheder ikke skal gennemføres som aftalt. På den anden 
side bør den misligholdende part i et vist omfang have mulighed for 
at afhjælpe misligholdelsen og herved afværge eventuelle misligholdel-
sesbeføjelser, således at aftalens oprindelige forpligtelser og rettigheder 
helt eller delvis fastholdes. Endelig påvirkes misligholdelsesbeføjelserne 
af den generelle loyalitetspligt, som påhviler parterne i et kontraktfor-
hold.2 Selvom der foreligger misligholdelse, er den ikke-misligholdende 

1. Det er dog ikke enhver ikke-opfyldelse af en kontraktforpligtelse, der betragtes 
som misligholdelse, se nærmere ovenfor i kapitel 1.3.

2. Jf. Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, s. 67 ff., og Lookofsky  
og Ulfbeck: Køb, s. 66 ff.
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part – afhængig af de nærmere omstændigheder – forpligtet til at vare-
tage og beskytte den misligholdende parts interesser, eksempelvis ved 
at begrænse det tab, som den pågældende måtte lide, eller for sælgers 
vedkommende opbevare salgsgenstanden indtil køber bliver i stand til 
at modtage denne.3

I det følgende introduceres de enkelte misligholdelsesbeføjelser og en 
række generelle problemstillinger, som knytter sig til de enkelte mislig-
holdelsesbeføjelser, drøftes. Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse i 
forbindelse med betalingsforsinkelse, leveringsforsinkelse og mangler 
behandles nedenfor i henholdsvis kapitel 5, 6 og 7.

4.1.1. Retten til at tilbageholde egen ydelse

I forbindelse med misligholdelse er det afgørende for den ikke- 
misligholdende part, at han er beskyttet mod at miste sin egen ydelse, 
når modydelsen ikke erlægges. Dette hensyn tilgodeses ved at give den 
ikke-misligholdende part ret til at holde sin ydelse tilbage, så længe den 
anden part misligholder sin forpligtelse. Retten til at holde sin egen 
ydelse tilbage gælder for begge kontraktparter, for købers vedkom-
mende retten til at holde købesummen tilbage ved sælgers mislighol-
delse og for sælgers vedkommende retten til at holde salgsgenstanden 
tilbage ved købers misligholdelse. I nogle tilfælde, f.eks. hvor sælgeren 
har taget et gyldigt ejendomsforbehold i salgsgenstanden, kan sælgeren 
endog kræve den allerede leverede genstand tilbage fra den mislighol-
dende part, jf. KBL § 28, stk. 2, omtalt nedenfor i kapitel 5.3.

4.1.2. Naturalopfyldelse

Det kan tænkes, at fordringshaveren ser sine interesser bedst varetaget 
ved trods misligholdelsen at fastholde den indgåede aftale og modtage 
den ydelse, som han er berettiget til. En sådan beføjelse til at forlange 
(og i givet fald få dom til) naturalopfyldelse gælder da også som almin-
delig regel i dansk ret. En køber kan således forlange salgsgenstanden 
leveret, når sælgeren ikke har leveret til det aftalte tidspunkt. Er der tale 
om et genuskøb, det vil sige køb af genstande bestemt efter art, og er 
de af sælgeren leverede varer mangelfulde, vil køberen kunne fastholde 
sælgeren på sin forpligtelse ved at kræve omlevering. Omlevering inde-
bærer, at sælger er forpligtet til at ombytte de mangelfulde varer med 

3. Om loyalitetsgrundsætningens indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, se 
tillige Madsen i ET 2019.116 ff.
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mangelfrie varer, jf. KBL §  43, stk. 1. Har sælgeren ikke leveret den 
aftalte mængde af varerne, men kun en mindre del heraf kan køber til-
svarende fastholde sælgeren på sin forpligtelse ved at kræve efterlevering 
af  det manglende antal varer. I det omfang sælgeren i forbindelse med 
mangler ved det leverede har afhjælpningsret, og sælgeren rent faktisk 
afhjælper manglen, bliver der ligeledes tale om naturalopfyldelse.

Mulighed for at kræve naturalopfyldelse gælder dog ikke altid. 
Går sælgerens ydelse eksempelvis ud på levering af  en individuelt 
bestemt genstand, et specieskøb, og er den pågældende genstand gået 
til grunde, kan køberen ikke kræve naturalopfyldelse. Dette kaldes 
umulighed, og køberen kan da ikke forlange, at sælgeren skaffer en 
anden lignende ting.4 Mulighederne for at kræve naturalopfyldelse 
begrænses ligeledes af  den generelle tabsbegrænsningspligt, som 
påhviler den ikke-misligholdende part.5 Tabsbegrænsningspligten 
kan medføre, at køberen må foretage dækningskøb, det vil sige ind-
købe tilsvarende varer, hvis dette er en billigere løsning, end hvis sæl-
geren skal fremskaffe varen med større udgifter, end køberen kan 
købe den for på sit sted.

For visse kontraktforhold er naturalopfyldelse udelukket. Er der tale 
om eksempelvis tjenesteforhold, kan hverken arbejdsgiveren eller den 
ansatte kræve kontrakten opfyldt således, at den ansatte tvinges til at 
udføre arbejdet, eller at arbejdsgiveren tvinges til at lade den ansatte 
udføre arbejdet.

Er naturalopfyldelse udelukket, vil den pågældende være henvist til 
at kræve erstatning for det tab, som han lider i forbindelse med mislig-
holdelsen.

4.1.3. Hævebeføjelse

Er misligholdelsen væsentlig, kan kontrakten hæves. At en kontraktpart 
hæver kontrakten betyder, at han ophæver begge parters pligt til at præ-
stere naturalopfyldelse i overensstemmelse med det aftalte.

4. Også ved genuskøb kan der foreligge umulighed, se til illustration Forbrugeran-
kenævnets afgørelse i sag 11/05127, hvor køberen ikke kunne kræve omlevering, da 
den købte espressomaskine var udgået af produktion, hvorfor omlevering var umulig 
for sælger. Derimod forelå der ikke umulighed i sag 20/01347 vedrørende en aftale om 
levering af et fotoobjektiv.

5. Se herom generelt eksempelvis Iversen: Obligationsret 2. del, s. 80 ff. og 241 ff., 
og Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, s. 266 ff. For en nærmere 
diskussion, se tillige Madsen i Juristen 2016 s. 26.
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4.1.3.1. Væsentlig misligholdelse
Mens andre misligholdelsesbeføjelser kan indtræde ved en hvilken som 
helst form for misligholdelse, kan hævebeføjelsen kun bringes i anven-
delse ved væsentlig misligholdelse. At der ved anvendelse af mislighol-
delsesbeføjelsen ophævelse opstilles et væsentlighedskrav skyldes, at 
ophævelse er den mest vidtgående misligholdelsesbeføjelse. Kravet om 
væsentlighed gælder både ved forsinkelse og ved mangler, hvorfor en 
kortvarig forsinkelse med leveringen eller en mindre mangel ved salgs-
genstanden ikke nødvendigvis er tilstrækkelig til, at køberen kan hæve 
aftalen. Væsentlig misligholdelse er ligeledes en betingelse for anven-
delse af hævebeføjelsen efter CISG, jf. art. 49(1)(a) og art. 64(1)(a).6

Væsentlighedsbedømmelsen er toleddet. Dels skal misligholdelsen 
have været af væsentlig betydning for den ikke-misligholdende kon-
traktpart, dels må den misligholdende part indse dette. Om en for-
sinkelse eller en mangel er væsentlig beror på en konkret vurdering af 
det enkelte forhold. I nogle tilfælde vil aftalens nærmere fastlæggelse 
af eksempelvis leveringstidspunktet eller beskrivelsen af salgsgenstan-
dens art og egenskaber være medvirkende til at fastslå, om der forelig-
ger væsentlighed. Parternes tilkendegivelser i forbindelse med aftalens 
indgåelse kan ligeledes være af betydning. Øvrige omstændigheder i 
forbindelse med købet kan også tillægges betydning ved væsentligheds-
bedømmelsen, eksempelvis ved for sen levering af en brudekjole til et 
bryllup.7

Købeloven indeholder en række bestemmelser, som nærmere fastlæg-
ger, hvad der skal forstås ved væsentlig misligholdelse. Er der tale om 
et såkaldt fixkøb, det vil sige, at køberen i aftalen har betinget sig opfyl-
delse nøjagtig til bestemt tid, er der altid tale om væsentlig forsinkelse, 
hvis leveringen sker efter det fastsatte tidspunkt, jf. KBL § 21, stk. 2. I 
handelskøb, hvor såvel køber som sælger er handlende og har kontra-
heret som led i deres erhverv, jf. KBL § 4, anses enhver forsinkelse for 
væsentlig, medmindre det alene er en mindre del af  det solgte, der er 
forsinket, jf. KBL § 21, stk. 3.

Men uden for disse tilfælde må der ved væsentlighedsbedømmelsen 
anvendes en objektiveret målestok. Ved forsinkelse fra sælgers side er det 
afgørende, om forsinkelsen må betragtes som væsentlig for en gennem-
snitskøber af varer af tilsvarende art, og ved mangler må det på samme 

6. Jf. nærmere nedenfor i kapitel 10.7.1.
7. Se således Forbrugerankenævnets afgørelse 2003-612/7-27 om forsinket leve-

ring af en brudekjole.
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måde være afgørende, om manglen i forhold til en gennemsnitskøber af 
varer af tilsvarende art må anses for væsentlig.8

Også ved misligholdelse fra købers side, det vil sige ved forsinket beta-
ling af købesummen, er sælgers hæveadgang som udgangspunkt betin-
get af, at forsinkelsen er væsentlig. I handelskøb anses enhver forsinkelse 
med betalingen dog for væsentlig, jf. KBL § 28, stk. 1. Har sælgeren alle-
rede overgivet salgsgenstanden til køberen, kan han ikke selv ved væsent-
lig misligholdelse hæve købet og kræve salgsgenstanden tilbage fra køber, 
medmindre han har taget et gyldigt ejendomsforbehold eller kontantfor-
behold, jf. nærmere KBL § 28, stk. 2, og nedenfor i kapitel 5.3.

Har den misligholdende part i forbindelse med misligholdelsen 
optrådt direkte uredeligt, eksempelvis hvis han på svigagtig vis har søgt 
at skjule en mangel, kan aftalen normalt hæves, selv om misligholdelsen 
er uvæsentlig, se nærmere KBL § 42, stk. 1, og nedenfor i kapitel 7.10.3.

4.1.3.2. Retsvirkninger af ophævelse
Når et køb ophæves, bortfalder parternes ydelsespligt som nævnt. Deri-
mod medfører ophævelsen ikke, at en eventuel erstatningspligt i anled-
ning af misligholdelsen af kontrakten bortfalder.

Efter ophævelsen er sælgeren og køberen således ikke længere forplig-
tede til at levere de aftalte ydelser i overensstemmelse med aftalen. Hvis 
der på ophævelsestidspunktet endnu ikke er udvekslet ydelser mellem 
parterne, indebærer ophævelsen, at køberen ikke skal betale købesum-
men, og at sælger ikke skal levere salgsgenstanden.

Er købesummen derimod helt eller delvis betalt, og/eller er salgsgen-
standen leveret, er udgangspunktet, at ydelserne skal tilbageleveres, det 
vil sige, at køber skal tilbagelevere salgsgenstanden, og sælger skal tilba-
gebetale den modtagne købesum.

Om et tilfælde hvor der var tvivl om, hvad den tilbagebetalingspligtige købesum 

omfattede, se U 2018.1750 H, hvor en bilkøber, der havde hævet købet på grund af 

bilens væsentlige mangler, ikke kunne kræve finansieringsomkostningerne ved købet 

betalt af  sælger. Højesteret fandt, at finansieringsomkostningerne ikke kunne anses 

for omfattet af  det, som sælgeren havde modtaget i betaling, hvorfor beløbet ikke 

skulle tilbagegives efter KBL § 57.

Denne ydelsestilbagegang, som er nærmere reguleret i KBL § 57 og § 58, 
er baseret på det samtidighedsprincip, som kendetegner købsaftalen som 

8. Jf. Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, s. 86 
og 131.
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et gensidigt bebyrdende (forpligtende) retsforhold, jf. KBL §§  14-16. 
Som nævnt modificeres sælgers krav på tilbagelevering af salgsgenstan-
den af KBL § 28, stk. 2, der forhindrer sælgeren i at hæve købet og kræve 
salgsgenstanden tilbage, efter at salgsgenstanden er overgivet til købe-
ren, dvs. kommet i dennes besiddelse, medmindre der er taget et gyldigt 
ejendomsforbehold eller lignende.

Tilbageleveringspligten gælder dog ikke ubetinget.

Se således U 2009.2251/2 V, hvor en bilkøber, der med rette havde hævet købet af en 

bil – henset til den tid der var gået siden ophævelsen – ikke kunne tilpligtes at modtage 

genstande retur, som var indgået som modydelse for bilen.9

I U 2009.1318 V, hvor der i forbindelse med køb af en bil var tale om delvis van-

hjemmel, fandtes køber efter princippet i KBL § 58 berettiget til at hæve købet og som 

udgangspunkt tillige berettiget til at kræve købesummen tilbage, uanset han ikke læn-

gere var i stand til at tilbagelevere bilen. Bilen var af køber udleveret til en bank, som 

havde pant i bilen, hvilket var grunden til, at der forelå delvis vanhjemmel.

Reglerne i KBL §§ 57-58 gælder, såvel når købet hæves som følge af for-
sinkelse, som når det hæves på grund af mangler ved genstanden. Efter 
§ 57, stk. 1, er sælgeren, hvis købet hæves, ikke berettiget til at få gen-
standen tilbage, medmindre han tilbagegiver, hvad han har modtaget i 
betaling. Køberen er tilsvarende ikke berettiget til at få købesummen 
tilbage, medmindre han tilbageleverer det modtagne i væsentlig samme 
stand og mængde, hvori det var ved leveringen. Smh. m. en afgørelse 
fra Ankenævnet for Biler, hvor en erhvervsdrivende i forbindelse med 
tvangsfuldbyrdelse ikke kunne nægte at modtage bilen, da det ikke 
kunne lægges til grund, at bilen ikke var i væsentlig samme stand. Det 
antages almindeligvis, at en køber ikke er forpligtet til at tilbagesende 
salgsgenstanden. Sælgeren må således affinde sig med, at salgsgenstan-
den stilles til hans disposition hos køber. I særlige tilfælde kan køber dog 
være forpligtet til at bringe det købte tilbage til sælgerens forretning.10 
Efter § 57, stk. 2, har køberen, når han hæver købet (eller kræver omle-
vering), ret til at holde genstanden tilbage, indtil sælgeren betaler skyl-
dig erstatning eller stiller betryggende sikkerhed for erstatningskravet.

9. Se også U 2019.3584 Ø.
10. Jf. således Forbrugerklagenævnet sag 12/03357, hvor dette begrundedes ud 

fra loyalitetsbetragtninger. Nævnet fastslog, at det i forbindelse med ophævelse af 
en aftale om køb af en bordopvaskemaskine påhvilede forbrugeren at transportere 
varen til den erhvervsdrivendes butik, da hun selv havde transporteret den hjem, og 
da der var tale om en vare, som normalt transporteres hjem af forbrugeren selv. Se 
om afgørelsen tillige Madsen i ET 2019.126 ff.
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Tilbagelevering i overensstemmelse med KBL § 57 er en betingelse 
for, at et køb kan hæves. Udgangspunktet er således, at køberen kun kan 
hæve købet, såfremt salgsgenstanden leveres tilbage i væsentlig samme 
stand.

Se således Forbrugerklagenævnets afgørelse i sag 12/01426, hvor køberen ikke kunne 

hæve et køb af  en mobiltelefon, idet telefonens skærm var udskiftet med en uoriginal 

del, og derfor ikke kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand som den var købt. 

Se også 12/03084, hvor en forbruger købte en brugt bil og betalte den med en byt-

tebil. Den købte bil havde væsentlige mangler, men forbrugeren kunne ikke hæve 

købet, da hun ikke ønskede at modtage byttebilen retur. Hun kunne i stedet kræve 

et afslag i prisen.

Dog kan køberen hæve købet, selvom genstanden er forringet eller gået 
til grunde, hvis dette skyldes en hændelig begivenhed eller genstandens 
egen beskaffenhed.11 Købers hæveadgang bevares også, hvis forringel-
sen hidrører fra foranstaltninger, som krævedes til genstandens under-
søgelse, eller som er trufne inden den mangel, der medfører ophævelse 
af købet, er opdaget eller burde være opdaget, jf. § 58.12

Se således U 2017.2945 H, hvor det blev fastslået, at det ikke var til hinder for købers 

ophævelse af et køb af en motorcykel på grund af vanhjemmel, at der var gået otte år 

inden ophævelsen, og at der i køberens ejertid var foretaget forandringer på motorcyk-

len, inden han fik kendskab til den mangel, der gav anledning til ophævelsen.

I tilknytning til tilbagelevering i forbindelse med ophævelse kan der 
opstå forskellige vederlagskrav.

Hvis køberen har haft økonomisk nytte af  salgsgenstanden, inden 
tilbageleveringen sker, skal han som udgangspunkt betale et vederlag 
herfor til sælgeren. Nytten skal beregnes for tidsrummet fra levering, 
til tilbagelevering sker. Godtgørelse for nytte fastsættes skønsmæssigt, 
men udgangspunktet er formentlig det beløb, som køberen under alle 
omstændigheder havde anvendt til formålet. Ved vurderingen af nyt-
teværdien kan det tillægges betydning, hvis genstanden er mangelfuld.

11. Se således Forbrugerklagenævnets sag 12/02482, hvor forbrugeren kunne hæve 
købet og tilbagelevere brillantringen i væsentlig samme stand, uanset at ringen var 
knækket og manglede en brillant, da dette skyldtes fabrikationsfejlen. Se tillige U 
2014.3715 H, hvor køberen af en hund kunne hæve købet på grund af en væsentlig 
mangel, selvom hunden, som måtte aflives, ikke kunne tilbageleveres.

12. Jf. nærmere Richter Berg: Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsøre-
køb, s. 118 ff., med yderligere henvisninger til dansk og udenlandsk teori og praksis.
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Jf. U 2014.578 H, hvor køberen af et tv-apparat fandtes berettiget til at hæve købet, 

idet sælgeren ikke havde oplyst om nye, kommende tv-signaler i en ny standard, som 

tv-apparatet ikke ville kunne modtage uden ekstraudstyr. Ved tilbagebetalingen af 

købesummen fandtes sælger berettiget til at fradrage et rimeligt beløb for den nytte, 

som køber havde haft af  tv’et fra købet i januar 2008, indtil han fik et nyt tv i april 

2012. Beløbet blev fastsat til 10 pct. af  købsprisen for tv’et pr. år med fradrag af 

købsprisen for den boks, som køber havde måttet købe for at kunne se tv i den nye 

standard.13

Se på den anden side Forbrugerklagenævnets afgørelse i sag 13/00316, hvor for-

brugeren kunne hæve købet af et køle-/fryseskab, da den erhvervsdrivende ikke havde 

oplyst om begrænsninger i køleskabets anvendelse. Den erhvervsdrivende var ikke 

berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af  sin brug af 

køleskabet.

Modsvarende kan køberen have afholdt omkostninger på salgsgenstan-
den, som han er berettiget til at blive kompenseret for i forbindelse med 
ophævelse af købet.14

Giver salgsgenstanden et afkast, mens den er i køberens besiddelse, 
tilfalder dette som hovedregel sælgeren. Afkastet kan eksempelvis bestå 
i, at en hoppe foler, eller at en aktie giver udbytte. Denne regel om at 
afkast tilfalder sælger fraviges dog, hvis der er taget ejendomsforbe-
hold, eller hvis afkastet er begrundet i køberens økonomiske indsats 
eller arbejdsindsats.15

Er der tale om fjernsalg,16 gælder der særlige regler for ophævelse af 
aftalen, såfremt sælgeren ikke leverer de aftalte varer, jf. lov om betalin-
ger § 112, stk. 1, nr. 2. Er en vare eller en tjenesteydelse købt på nettet, 

13. Se tillige den netop referede dom U 2017.2945 H, hvor Højesteret fandt, at 
købers afkald på procesrenter i 4 år kompenserede sælger for den nytte, som køberen 
af en mangelfuld (vanhjemmel) motorcykel havde haft.

14. Disse omkostninger kan inddeles i nødvendige, nyttige og overflødige omkost-
ninger. Nødvendige omkostninger er omkostninger, som sælgeren under alle omstæn-
digheder skulle have afholdt som eksempelvis en reparation. Disse omkostninger kan 
køberen kræve dækket, selvom de ikke har medført en værdistigning for salgsgen-
standen. Nyttige omkostninger er omkostninger, som medfører en værdistigning af 
salgsgenstanden. Disse omkostninger kan kræves betalt af  sælgeren i det omfang, 
værdistigningen er intakt, og de er afholdt i god tro, således at køberen ikke havde 
ophævelse i tankerne, da de blev afholdt. Endelig er visse omkostninger overflødige. 
Sådanne omkostninger kan køber ikke forlange dækket.

15. Jf. nærmere Richter Berg: Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsøre-
køb, s. 172 ff., med yderligere henvisninger til dansk og udenlandsk teori og praksis.

16. I medfør af forbrugeraftalelovens §  4 er fjernsalg en aftale om varer, tjenesteydel-
ser eller løbende levering af varer eller tjenesteydelser, når aftalen 1) indgås ved 
brug af fjernkommunikation, det vil sige ved kommunikation, der foregår, uden at 
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men ikke leveret, og har køberen af varen gennemført betalingen ved 
anvendelse af  et betalingsinstrument i betalingslovens forstand, eksem-
pelvis ved betaling med dankort eller kreditkort, kan køberen som 
udgangspunkt forlange, at det betalte beløb straks tilbageføres til købe-
rens konto.17

4.1.4. Erstatningsbeføjelsen

Hvad enten en kontraktpart ved misligholdelse vælger at hæve eller 
fastholde kontrakten, vil han have mulighed for at kræve erstatning for 
de tab, som han har lidt som følge af misligholdelsen. For at få ret til 
erstatning er det – i modsætning til ved hævebeføjelsen – ikke en betin-
gelse, at der foreligger væsentlig misligholdelse. Derimod kræves det, at 
de almindelige betingelser for at pålægge erstatningsansvar foreligger, 
herunder at der er et ansvarsgrundlag.

Se hertil Forbrugerklagenævnets afgørelse i sag 15/07857, hvor forbrugeren ikke fik 

erstatning for nogle skjorter, som var indleveret til et vaskeri, hvori der opstod brand. 

Nævnet fastslog, at vaskeriet kun kunne blive ansvarlig, hvis der i overensstemmelse 

med almindelige erstatningsregler forelå et erstatningsgrundlag, og at vaskeriet havde 

bevisbyrden for, at der ikke havde handlet culpøst i forbindelse med opbevaringen af 

skjorterne. Nævnet fandt, at vaskeriet ikke havde handlet culpøst, og der var tale om 

en hændelig begivenhed.

4.1.4.1. Ansvarsgrundlaget
Ligesom ved det almindelige erstatningsansvar uden for kontraktfor-
hold (deliktsansvaret) søger retsordenen ved hjælp af erstatningsansva-
ret i kontraktforhold (in contrahendo) dels at skabe prævention, altså 
her at motivere kontraktparterne til at opfylde deres forpligtelser i 
henhold til den indgåede aftale, dels at holde kontraktparten økono-
misk skadesløs for det tab, som han måtte lide ved den anden parts 
kontraktbrud, altså give ham genopretning for skaden.18 Selvom erstat-
ningsansvar i kontrakt og uden for kontrakt således er baseret på de 
samme grundhensyn, kan de almindelige regler om erstatningsansvar 

forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk, og 2) indgås som led i et system 
for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende.

17. Med hensyn til kravene til salgsgenstandens stand, når køberen udnytter den 
gældende 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg, se forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5.

18. Generelt om erstatningsansvarets præventive og genoprettende funktion, se 
eksempelvis von Eyben og Isager: Lærebog i erstatningsret, s. 48 ff.
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og erstatningsgrundlag uden for kontrakt dog ikke uden videre overfø-
res til erstatning i kontraktforhold.19

4.1.4.1.1. Culpaansvar
Ved erstatningsansvar i kontraktforhold er udgangspunktet et culpaan-
svar. Mens den almindelige culparegel uden for kontraktforhold søger 
at motivere folk til at undgå at forvolde andre skade, er baggrunden for 
culpareglen i kontraktforhold som nævnt at motivere kontraktparterne 
til at opfylde kontrakten. Dette indebærer bl.a., at ansvar for undladelser 
spiller en langt større rolle i kontrakt end uden for kontrakt. Det er jo 
ofte undladelser, som fører til en misligholdelse i kontraktforhold, f.eks. 
undladelse af at fremskaffe eller afsende ydelsen.

Culpa i kontraktforhold foreligger, når en kontrahent forsætligt eller 
uagtsomt har negligeret sine forpligtelser over for medkontrahenten. 
Afgørende for bedømmelsen heraf er, om kontrahenten har udvist min-
dre omsorg og påpasselighed, end en ordentlig og omhyggelig kontra-
hent ville udvise i henseende til at opfylde den pågældende kontrakt. 
Drejer det sig om erhvervsdrivende, må det forlanges, at kontrahenten 
er i besiddelse af sædvanlig sagkundskab, som kendetegner den pågæl-
dende branche. Der stilles relativt strenge krav til sælgers adfærd. F.eks. 
må en sælger oplyse medkontrahenten om særlige forhold, herunder 
eventuelle mangler ved salgsgenstanden eller andre forhold af betyd-
ning for bedømmelsen af salgsgenstanden, såfremt sælgeren er eller 
burde være opmærksom herpå, og sælgeren må gå ud fra, at oplysnin-
gerne vil være af betydning for køberen. Dette kaldes den loyale oplys-
ningspligt.20 Tilsidesættelse af den loyale oplysningspligt kan være 
ansvarspådragende og kan tillige føre til, at salgsgenstanden anses for 
mangelfuld med erstatningsansvar til følge. Ved forbrugerkøb fremgår 
det udtrykkeligt af  KBL § 76, stk. 1, nr. 3, at der foreligger en man-
gel ved salgsgenstanden, såfremt »sælgeren har forsømt at give køberen 
oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse 
af salgsgenstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende«.21

En kontraktpart må også, inden han indgår kontrakten, foretage en 
rimelig undersøgelse af, om han til sin tid vil kunne levere sin ydelse 
uden mangler.

En medkontrahents erstatningsansvar i forbindelse med misligholdelse 
er ikke begrænset til egne fejl. En kontraktpart er også ansvarlig, hvis 

19. Jf. Lookofsky og Ulfbeck: Køb, s. 176 f.
20. Om loyal oplysningspligt, se nærmere nedenfor i kapitel 7.4.
21. Jf. nærmere nedenfor i kapitel 9.5.1.
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misligholdelsen kan tilskrives hans ansattes fejl, idet principalansvaret i 
DL 3-19-2 også gælder i kontraktforhold. I forhold til 3-19-2-ansvaret 
uden for kontrakt er der dog tale om et strengere ansvar.22 I kontrakt-
forhold er det således ikke nogen betingelse, at den ansatte selv kan blive 
direkte ansvarlig over for tredjemand (medkontrahenten). Principalen 
bliver kontraktansvarlig for misligholdelsen, dersom han ville være ble-
vet gjort ansvarlig, hvis han selv havde udført (eller undladt) den pågæl-
dende handling. En sælgers ansvar over for køberen afhænger således 
alene af, om der fra den ansattes side er udvist en adfærd, der ville kon-
stituere culpa, hvis den var udvist af sælgeren selv, og således at de kon-
traktretlige forpligtelser ikke opfyldes.23

Problemstillingen kan illustreres ved følgende eksempler. Påkører et ansat bud under 

udbringning af  varer uagtsomt en fodgænger, vil buddet i kraft af  den almindelige 

erstatningsregel være direkte ansvarlig over for fodgængeren, og principalen vil være 

ansvarlig efter DL 3-19-2. Principal og ansat vil som udgangspunkt være solidarisk 

ansvarlige over for skadelidte. Men er situationen derimod den, at buddet forsømmer 

at udbringe varerne rettidigt, således at den pågældende kunde lider et tab, vil kunden 

ikke kunne gøre noget ansvar gældende mod buddet, idet denne hverken kontraktligt 

eller i kraft af  særlige regler er forpligtet over for kunden til at udbringe varerne. 

Derimod vil kunden kunne gøre ansvar gældende mod principalen for misligholdelse 

af  kontrakten, idet denne i kraft af  almindelige kontraktretlige regler også hæfter 

for sine ansattes forsømmelighed, ganske som var det ham selv, der havde forsømt 

udbringningen.

I modsætning til, hvad der gælder ved deliktsansvar, er principalen i 
kontraktforhold også ansvarlig for ansattes abnorme handlinger, blot 
de udførte handlinger eller undladelser har tilknytning til den ansattes 
stilling hos principalen. Se til illustration:

U 1964.806 H (kommenteret af Spleth i U 1965B.17 ff.): Under et ophold på et hotel 

overgav en hotelgæst tændingsnøglen til en bil til en ansat på hotellet, for at denne 

kunne køre bilen i hotellets garage og køre den frem næste dag. Efter arbejdstid kørte 

den ansatte imidlertid en tur i bilen (en i forhold til ansættelsen abnorm handling), 

hvorunder han stødte sammen med en anden bil. Begge biler blev skadet ved sam-

menstødet. Det forsikringsselskab, hvor hotelgæstens bil var ansvars- og kaskoforsik-

ret, dækkede begge skader og gjorde derefter regres gældende mod hotellet. Da den 

22. Jf. Ussing: Obligationsretten, Almindelig del, s. 115, Iversen: Obligationsret 2. del, 
s. 238 ff., og Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, s. 93.

23. Jf. Theilgaard m.fl.: Købeloven, s. 343.
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hotelansatte uretmæssigt havde sat sig i besiddelse af hotelgæstens bil, fandtes hotellet 

ikke ansvarlig efter DL 3-19-2 for skaden på den bil, som den ansatte havde påkørt 

(der bestod i denne relation intet kontraktforhold). Da hotelgæstens bil havde været 

givet i hotellets varetægt (i kontraktforhold), fandtes hotellet derimod i medfør af DL 

3-19-2 at være ansvarlig for kaskoskaden på hotelgæstens bil.

Se tillige U 1994.695 H (kommenteret af Lorenzen i U 1994B.124 ff.), hvor et spe-

ditørfirma med henvisning til DL 3-19-2 fandtes erstatningsansvarlig over for ejeren 

af radio- og tv-udstyr, som under medvirken af en af speditørfirmaets ansatte var 

blevet stjålet fra et sikringsrum, hvor speditørfirmaet havde påtaget sig at opbevare 

udstyret.24

I kontraktforhold vil en kontraktpart tillige kunne blive ansvarlig for 
selvstændigt virkende tredjemænd, som han har engageret til udførelse 
af dele af opgaven. Også i relation til ansvar for selvstændigt virkende 
tredjemænd er ansvaret i kontrakt mere vidtgående end uden for kon-
trakt.25 Eksempelvis er en entreprenør ansvarlig over for bygherren 
(entreprenørens medkontrahent) for de fejl, som forvoldes af de af ham 
antagne, men selvstændigt virkende underentreprenører, der skal udføre 
en del af  det arbejde, som entreprenøren har påtaget sig.

Sammenhold med U 1970.340 H (kommenteret af Lorenzen i U 1970B.219 ff.). Det 

var tvivlsomt, om en fejl i forbindelse med afsætning af en bygning på en byggegrund 

var begået af entreprenøren, som bygherren havde kontraheret med, eller af  den land-

inspektør, som entreprenøren havde antaget som selvstændigt virkende tredjemand. 

Uanset denne bevistvivl blev entreprenøren pålagt at betale erstatning til bygherren.

Endelig er det således, at man i visse tilfælde har pålagt en kontraktpart 
bevisbyrden for, at misligholdelsen ikke kan tilregnes ham eller hans 
folks fejl. En sådan omvendt bevisbyrde fremgår eksempelvis af  KBL 
§ 23, hvorefter sælgeren ved specieskøb skal svare skadeserstatning ved 
forsinkelse med leveringen af salgsgenstanden, medmindre forsinkelsen 
ikke kan tilregnes ham.26

4.1.4.1.2. Objektivt ansvar
Selv om en kontraktpart eller dennes ansatte ikke har handlet culpøst, 
kan den pågældende i særlige tilfælde alligevel blive ansvarlig. Et sådant 

24. Se også U 2012.1144 H og U 2012.115 H.
25. Jf. Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, s. 89, 

og Theilgaard m.fl.: Købeloven, s. 344 ff.
26. KBL § 23 omtales nærmere nedenfor i kapitel 6.5.2.

024_KARNOV_KOBSRETTEN 8_REV3.indd   94 17/11/20   5:50 PM



4.1. Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser

95

objektivt ansvar (ansvar uden culpa) vil foreligge, dersom kontraktpar-
ten har påtaget sig en garanti (eller tilsikring), eksempelvis for at han 
kan levere ydelsen rettidigt, eller at salgsgenstanden har bestemte egen-
skaber, jf. KBL § 42, der taler om »egenskaber, som må anses for tilsik-
rede«.

Ved genusforpligtelser (f.eks. 1000 kg hvede), ifalder skyldneren 
objektivt ansvar for misligholdelse, selv om han ikke har påtaget sig en 
særlig garanti. Dette gælder dog ikke, såfremt misligholdelsen skyldes 
helt ekstraordinære begivenheder – force majeure, jf. KBL §§ 24 og 43.27

Forpligtelsen til at betale penge er en af de mest udprægede genusfor-
pligtelser, og det hjælper ikke, at den misligholdende part henviser til, at 
han »undskyldeligt« er kommet til at mangle de fornødne pengemidler 
og derfor ikke har været i stand til at opfylde sin forpligtelse. Dette ville 
føre til en alt for stor usikkerhed i samhandelen. Det forhold, at sælger 
på grund af pengemangel ikke har været i stand til at fremstille eller 
fremskaffe den aftalte salgsgenstand, eller at salgsgenstanden er blevet 
beskadiget, fordi sælgeren ikke har haft råd til at opbevare den forsvar-
ligt, kan således ikke anvendes som begrundelse for ikke at pålægge sæl-
geren erstatningsansvar for misligholdelsen.

Foreligger der oprindelig vanhjemmel, er sælgeren ligeledes ubetinget 
ansvarlig, jf. nærmere nedenfor i kapitel 7.14.

4.1.4.2.  Erstatningsudmåling – positiv opfyldelsesinteresse/negativ 
kontraktinteresse

Den erstatning for misligholdelse, som den ikke-misligholdende med-
kontrahent har krav på, skal give ham kompensation for de økonomi-
ske tab, som misligholdelsen har forårsaget.28 Grundsynspunktet er, at 
den tabslidende part økonomisk skal stilles, som om kontrakten var blevet 
rigtigt opfyldt. Denne form for erstatning betegnes som positiv opfyldel-
sesinteresse. Som typiske erstatningsposter ved positiv opfyldelsesinte-
resse kan nævnes: Ekstraudgifter, fordi medkontrahenten på grund af 
en manglende levering har måttet skaffe varerne dyrere fra anden side, 
såkaldt dækningskøb, eller fordi han ved forsinkelse med levering af en 
maskine har haft udgifter til at leje en anden maskine i mellemtiden. 
Også tabt fortjeneste vil kunne kræves erstattet.

Er en aftale ugyldig, tilkendes der derimod erstatning i form af den 
såkaldte negative kontraktinteresse. Grundsynspunktet for erstatningens 

27. Jf. nærmere nedenfor kapitel 7.10.6.
28. Generelt om erstatningsberegningen ved køb, se eksempelvis Theilgaard m.fl.: 

Købeloven, s. 416 ff.
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udmåling ved negativ kontraktinteresse er, at den tabslidende part skal 
stilles, som om kontrakten slet ikke var indgået. Det er med andre ord 
udgifterne til selve kontraheringen, der skal erstattes. Kontraherings-
omkostninger er eksempelvis udgifter til kontraktudarbejdelse, forsen-
delsesomkostninger og skader på genstanden. Derimod kan navnlig 
tabt fortjeneste ikke fordres erstattet, idet denne kun kan gives som 
positiv opfyldelsesinteresse.29

Har sælgeren eksempelvis i forbindelse med købsaftalens indgåelse 
svigagtigt fortiet væsentlige oplysninger over for køberen, vil køberen 
afhængig af de nærmere omstændigheder enten kunne påberåbe sig 
aftalens ugyldighed med henvisning til aftalelovens § 30 om svigagtig 
fortielse (eller aftalelovens § 33 eller § 36), eller hæve købet med henvis-
ning til at der foreligger en væsentlig mangel ved salgsgenstanden. Gør 
køberen ugyldighedsindsigelsen gældende, vil han kunne kræve erstat-
ning i form af negativ kontraktinteresse. Hæver han derimod købet, 
beregnes erstatningen som positiv opfyldelsesinteresse. Køberen skal 
og kan i sådanne tilfælde vælge, om han vil hæve aftalen på grund af 
væsentlig misligholdelse eller gøre ugyldighedsindsigelsen gældende.30

Til illustration kan henvises til U 1977.867 V, hvor en kontrakt, der indeholdt garanti 

for et afkast på mindst 40 pct. i et år, blev anset ugyldig i medfør af aftalelovens § 33, 

idet det måtte lægges til grund, at forrentningen var væsentlig lavere, end det af sæl-

geren oplyste. Det blev lagt til grund, at køberens løfte om købet bl.a. var fremkaldt 

af disse vildledende oplysninger. Det fandtes stridende mod almindelig hæderlighed 

at gøre aftalen gældende over for køber. Det skal bemærkes, at køberen i sagen øko-

nomisk set fik mindre ud af at påberåbe sig ugyldighed principalt, end hvis han havde 

påstået sig tillagt opfyldelsesinteresse som følge af misligholdelse.31

Men også når der foreligger en gyldig købekontrakt, vil medkontra-
henten i visse tilfælde kunne kræve erstatning i form af negativ kon-
traktinteresse fra den kontrahent, som har misligholdt kontrakten. 
Betingelserne herfor er, at den ikke-misligholdende part hæver kontrak-
ten uden at kræve erstatning for tabt fortjeneste, idet ophævelse af kon-
trakten som nævnt indebærer, at parterne stilles som om aftalen ikke 

29. Nærmere om begreberne negativ kontraktinteresse og positiv opfyldelsesinte-
resse, se eksempelvis Ussing: Obligationsretten, Almindelig del, s. 106 ff. og 154 ff., 
Iversen: Obligationsret 2. del, s. 307 ff. og 225 ff., og Bryde Andersen og Lookofsky: 
Lærebog i obligationsret I, s. 272 ff. og 250 ff.

30. Jf. Lynge Andersen og Madsen: Aftaler og mellemmænd, s. 109 ff., og Hedegaard  
Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, s. 105.

31. Nærmere om dommen, se Nørgaard i U 1978B.276 ff.
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var indgået. Kræver han kun kontraheringsudgifterne erstattet, vil han 
normalt kunne få tilkendt disse, forudsat at kontrakten hæves. Fasthol-
der den ikke-misligholdende part trods misligholdelsen derimod kon-
trakten, kan han ikke kræve erstatning for sine kontraheringsudgifter, 
idet disse jo i så fald ikke har været afholdt forgæves.32

4.1.4.3. Erstatningsudmåling – typiske erstatningsposter
Den positive opfyldelsesinteresse skal som nævnt stille den ikke- 
misligholdende part økonomisk, som om kontrakten var korrekt 
opfyldt fra den misligholdende parts side. At ramme det økonomiske 
resultat, som opfyldelse af kontrakten havde givet den pågældende part, 
afhænger af, hvad den pågældende skulle have brugt ydelsen til. Hvis 
salgsgenstanden ikke leveres, er køberens positive opfyldelsesinteresse 
eksempelvis afhængig af, om køberen skulle have videresolgt salgsgen-
standen med fortjeneste, om salgsgenstanden skulle have været anvendt 
i køberens produktionsvirksomhed, eller om den skulle have været 
anvendt i køberens husholdning.

I beregningen af den positive opfyldelsesinteresse indgår forskellige 
tabsposter.33 I det følgende drøftes fire tabsposter: Prisdifferencetab, 
avancetab, driftstab og udgiftstab. Disse poster er de centrale tab ved 
køb, men yderligere tabsposter vil også kunne blive aktuelle.34 Prisdif-
ferencetabet er omtalt i KBL § 25 og § 30, mens de andre poster ikke er 
regulerede i købeloven.35

Prisdifferencetabet er det tab, der lides ved, at købet ikke opfyldes, 
hvorved sælgeren eller køberen må henholdsvis afsætte salgsgenstanden 
til anden side eller skaffe sig den andetsteds. Prisdifferencetabet kom-
mer i praksis på tale, når købet hæves.36 Prisdifferencetabet er relevant 
i alle former for køb og er i forbrugerkøb den mest relevante tabspost.

32. Jf. Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, s. 107, 
Lookofsky og Ulfbeck: Køb, s. 203 ff., samt Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i 
obligationsret I, s. 183 ff.

33. Se nærmere herom eksempelvis, Ussing: Obligationsretten, Almindelig del, s. 154 ff., 
Iversen: Obligationsret 2. del, s. 225 ff., Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i obli-
gationsret I, s. 259 ff., samt Iversen i U 2012B.271 ff.

34. Jf. Theilgaard m.fl.: Købeloven, s. 421 ff., Herre: Ersättningar i köprätten, s. 58 
ff., og Iversen: Erstatningsberegning i kontraktsforhold, s. 61 ff.

35. I modsætning hertil er tabsposterne fastlagt i den svenske köplagens §§  67-70 
og i den norske kjøpslovs §§ 67-69 samt i CISG art. 74-76. Om erstatningsopgørelsen 
efter CISG, se nærmere nedenfor i kapitel 10.7.4.3. Se tillige Iversen: Erstatningsbe-
regning i kontraktsforhold, s. 283 ff.

36. Jf. Herre: Ersättningar i köprätten, s. 477. Spørgsmålet om prisdifferenceer-
statning i kombination med naturalopfyldelse har dog også været drøftet, jf. Bjerg 
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Hvis det er køberen, der hæver købet, ønsker køberen normalt at 
skaffe sig salgsgenstanden fra en anden leverandør. Denne transaktion 
kaldes dækningskøb. Hvis det er sælgeren, der hæver, ønsker sælgeren 
at afsætte salgsgenstanden til en anden aftager. Denne transaktion 
kaldes dækningssalg.37 Prisdifferencetabet udgør det tab, som køberen 
henholdsvis sælgeren lider ved dækningskøbet henholdsvis dæknings-
salget. Dette tab opstår, når det ikke er muligt at indgå en dæk-
ningstransaktion, hvor prisen er den samme som i den misligholdte 
købekontrakt.

Køberens prisdifferencetabserstatning er reguleret i KBL § 25, mens 
sælgerens prisdifferencetabserstatning er reguleret i § 30. De to bestem-
melser er ens i opbygningen, og grundlæggende gælder der de samme 
regler for køberen og sælgeren. Det centrale hensyn i reglerne er, at dæk-
ningstransaktionen skal foretages på forsvarlig vis og under hensyntagen 
til modpartens interesser. Den ikke-misligholdende part må ikke foretage 
unødigt dårlige eller uhensigtsmæssige dækningstransaktioner, hvorved 
den økonomiske byrde overføres til og forøges for den anden part. Det 
skal dog også tages i betragtning, at den anden part gennem sin mis-
ligholdelse har skabt problemet, hvorfor den ikke-misligholdende part 
ikke er tvunget til at gøre alt, hvad der er muligt for at skaffe den bed-
ste pris i dækningstransaktionen. I §§ 25 og 30 udtrykkes det således, 
at foretages dækningstransaktionen »på forsvarlig måde og inden for 
rimelig tid efter ophævelsen, lægges prisen til grund ved beregningen af 
erstatningen«.

Om et tilfælde hvor der ikke var tale om forsvarligt dækningskøb, se Forbrugerkla-

genævnets afgørelse i sag 10/07496, hvor forbrugeren fandtes ikke at have foretaget et 

forsvarligt dækningskøb, da den nye klapvogn var af væsentlig bedre kvalitet end den 

oprindelige. Forbrugeren var derfor ikke berettiget til erstatning.

Det er ikke i alle situationer, at det er nødvendigt at foretage en kon-
kret dækningstransaktion for at få tilkendt prisdifferencetab. Hvis der 
er et marked for salgsgenstanden og dermed en »sikker« markedspris, 
kræves det ikke, at parterne skal foretage en konkret dækningstrans-
aktion. I så fald skal den aftalte pris sammenlignes med markedspri-
sen. Her er prisdifferencetab således forskellen mellem markedsprisen 

Hansen og Hørmann Pallesen i U 2006B.236 ff., Iversen i U 2007B.65 ff. og samme: 
Erstatningsberegning i kontraktsforhold, s. 224 ff. og 261 ff.

37. Om sælgers erstatningskrav i forbindelse med dækningssalg, se eksempelvis U 
2012.574 H.
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og den aftalte pris,38 og dette prisdifferencetab beregnes efter ordlyden 
af KBL §§ 25 og 30 på grundlag af priserne på leveringstiden. Herved 
adskiller ordlyden af de danske regler sig fra reglen i CISG art. 76. I 
overensstemmelse med reglen i CISG er det dog antaget, at de danske 
regler i §§ 25 og 30 skal forstås således, at det er ophævelsestidspunktet 
og ikke leveringstiden, der er det afgørende for opgørelse af prisdiffe-
rencetabserstatningen.39

Avancetab er det tab, som en part lider ved, at han ikke modtager 
den avance (fortjeneste), som gennemførelse af købsaftalen ville have 
givet ham. Avancetabet er ikke reguleret i købeloven. Det bygger på 
ulovbestemte obligationsretlige grundsætninger. Sælgerens avancetab 
udgør den fortjeneste eller avance, han ville have fået ved, at køberen 
havde opfyldt købsaftalen. Køberens avancetab udgør den fortjeneste, 
som køberen kunne have fået ved at videresælge salgsgenstanden.

For at sælgeren kan forlange erstatning for et avancetab, kræves det, at 
købet hæves. Det samme gælder i de praktisk vigtigste tilfælde også for 
køberen. Køberen kan dog også lide et avancetab i forbindelse med, at 
købet fastholdes ved forsinkelse, hvis priserne er faldet, når der leveres, 
og køberen har været afskåret fra at foretage dækningskøb.40

Ved beregning af avanceerstatningen er det afgørende, hvad sælgeren 
ville have tjent på købet. Herved skal de omkostninger, som sælgeren 
ville have haft ved det konkrete køb, hvis købet var blevet gennemført 
(variable omkostninger), trækkes fra den aftalte pris for salgsgenstan-
den. De omkostninger (faste omkostninger), som sælgeren under alle 
omstændigheder ville have haft, skal derimod ikke fratrækkes prisen.41 
Hvis sælgeren skulle have bragt salgsgenstanden ud til køberen i sin last-
bil, skal den sparede udgift til benzin således fratrækkes, mens vægtaf-
giften på lastbilen ikke skal fratrækkes.

Køberens avancetab opstår, hvis køberen havde mulighed for at vide-
resælge salgsgenstanden til en højere pris. Hvis køberen således har købt 
en båd til 50.000 kr., som han kan videresælge til 70.000 kr., er avanceta-
bet 20.000 kr. Af den norske kjøpslovs § 67 (2)(c) fremgår det, at købe-
rens avancetab er betinget af, at køberen, hvis det er muligt, skal foretage 

38. Jf. Herre: Ersättningar i köprätten, s. 503 ff., og Iversen: Erstatningsberegning i 
kontraktsforhold, s. 218 ff. og 252 ff.

39. Jf. Herre: Ersättningar i köprätten, s. 515 ff., og Iversen: Erstatningsberegning i 
kontraktsforhold, s. 232 ff. og 276 ff.

40. Jf. Bjerg Hansen og Hørmann Pallesen i U 2006B.236 ff., Iversen i U 2007B.65  ff., 
samme: Erstatningsberegning i kontraktsforhold, s. 404 ff., og Theilgaard m.fl.: Købe-
loven, s. 428 ff.

41. Jf. Iversen: Erstatningsberegning i kontraktsforhold, s. 408 ff.
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et dækningskøb for at begrænse tabet. Meningen med dækningskøbet i 
denne situation er, at køberen på denne vis skaffer sig en anden salgs-
genstand til at opfylde videresalgsaftalen med. En tilsvarende regel er 
gældende i Danmark som et udslag af den almindelige tabsbegræns-
ningspligt. Det er ikke i alle tilfælde, at dette er muligt – for eksempel 
ikke hvis der er tale om køb af unika, eller hvis køberens køber allerede 
har ophævet aftalen om videresalget. I sådanne tilfælde er avancetabet 
ikke afskåret på grund af tabsbegrænsningspligten.42

Erstatning for driftstab bliver relevant, når misligholdelsen medfø-
rer, at køberens produktion ligger stille eller forsinkes i en periode. 
Herved lider køberen et tab. Driftstabet kan således kun ramme købe-
ren og ikke sælgeren. Driftstabet kan opfattes som en afart af  avan-
cetabet. Driftstabet er ikke omtalt i købeloven, og den foreliggende 
retspraksis viser tilbageholdenhed med hensyn til at tilkende erstat-
ning for driftstab.43

Som ved avancetab beregnes driftstabet ved at fratrække de variable 
omkostninger fra de producerede varers salgspris, og køberen er forplig-
tet til at arbejde på at undgå eller minimere driftstabet. Mangler købe-
ren eksempelvis en maskine, som sælgeren skulle levere, kan køberen 
måske købe eller leje en tilsvarende maskine andetsteds.44

Udgiftstabet udgør ekstraudgifter, fordi køberen eksempelvis ved for-
sinkelse med levering af en maskine har haft udgifter til at leje en anden 
maskine i mellemtiden. Udgiften skal være en følge af misligholdelsen. 
Herunder falder eksempelvis udgifter til sagkyndig bistand, som skal 
konstatere, om der foreligger en mangel, og udgifter ved bortskaffelse 
af for eksempel fordærvede madvarer.

4.1.4.4. Tabsbegrænsningspligt
Endelig skal det i relation til erstatningsbeføjelsen og fastlæggelse af 
erstatningens størrelse fremhæves, at den ikke-misligholdende part som 
følge af  den gensidige loyalitets- og omsorgspligt, som parterne gene-
relt er pålagt i kontraktforhold, er pålagt en tabsbegrænsningspligt.45  

42. Jf. Herre: Ersättningar i köprätten, s. 435 ff., Iversen: Erstatningsberegning i 
kontraktsforhold, s. 391 ff., og Theilgaard m.fl.: Købeloven, s. 429.

43. Jf. Theilgaard m.fl.: Købeloven, s. 430 ff., med gengivelse af den foreliggende 
retspraksis.

44. Jf. Iversen: Erstatningsberegning i kontraktsforhold, s. 511 ff.
45. Tabsbegrænsningspligten gælder generelt, det vil sige i forbindelse med erstatning 

inden for såvel som uden for kontraktforhold. Nærmere om tabsbegrænsningspligten, 
se eksempelvis Iversen: Obligationsret 2. del, s. 287 ff., og Bryde Andersen og Lookof-
sky: Lærebog i obligationsret I, s. 266 ff.
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Tabsbegrænsningspligten indebærer ikke alene, at den ikke-mislighol-
dende part må afstå fra at foretage handlinger, som forøger tabet, men 
især at der er en pligt til at foretage rimelige foranstaltninger for at 
begrænse det tab, som misligholdelsen indebærer. Eller som det udtryk-
kes i CISG art. 77, den ikke-misligholdende part skal træffe »de efter 
omstændighederne rimelige foranstaltninger for at begrænse det tab, 
han lider som følge af  misligholdelsen, herunder også tab af  fortje-
neste«. Foreligger der eksempelvis misligholdelse fra sælgers side, kan 
købers tabsbegrænsningspligt betyde, at køber, så snart det står klart, 
at sælger ikke kan levere, må foretage forsvarligt dækningskøb. Er der 
tale om genstande, som værdiforringes hurtigt, kan sælger ved købers 
misligholdelse være forpligtet til inden for rimelig tid at bortsælge 
varerne, jf. KBL §§  25 og 30. Tilsidesætter den ikke-misligholdende 
part denne tabsbegrænsningspligt, vil hans erstatningskrav blive nedsat 
tilsvarende.46

4.1.5. Forholdsmæssigt afslag

En anden måde, hvorpå en kontraktpart kan kompenseres økonomisk 
ved misligholdelse, er gennem et såkaldt forholdsmæssigt afslag. For-
holdsmæssigt afslag indrømmes normalt køber, dersom salgsgenstan-
den lider af en værdiforringende mangel, jf. eksempelvis KBL §§  42, 
stk. 1, og 43, stk. 1.47 Misligholdelsesbeføjelsen forholdsmæssigt afslag 
er begrundet i, at købers forudsætning for at yde fuldt vederlag er bri-
stet, når salgsgenstanden viser sig at være værdiforringet.48

Forholdsmæssigt afslag indebærer, at køberen kompenseres for 
den manglende økonomiske værdi, som den værdiforringende man-
gel ved salgsgenstanden er udtryk for. At der skal være tale om en 

46. Om tilfælde, hvor køberen trods en mangel ved det købte, mistede krav på 
erstatning som følge af manglende iagttagelse af tabsbegrænsningspligten, se eksem-
pelvis Forbrugerklagenævnets afgørelse i sag 12/02425 og sag 15/03139. Nærmere om 
den foreliggende (typisk ældre) retspraksis, se Theilgaard m.fl.: Købeloven s. 442 ff.

47. Nærmere om forholdsmæssigt afslag, se nedenfor i kapitel 7.10.2. I forbruger-
køb er adgangen til at kræve forholdsmæssigt afslag mere vidtgående, idet forbruge-
ren efter KBL § 78, stk. 1, nr. 3, kan kræve et passende afslag, jf. nedenfor i kapitel 
9.5.6.3. CISG’s regel om forholdsmæssig afslag i art. 50 svarer til reglen om passende 
afslag i KBL § 78, se nærmere nedenfor i kapitel 19.7.5.

48. Se nærmere om forholdsmæssigt afslag, Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog 
i dansk og international køberet, s. 128 ff., Lookofsky og Ulfbeck: Køb, s. 186 ff., 
Iversen: Obligationsret 2. del, s. 181 ff., og Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i 
obligationsret I, s. 239 ff.
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værdiforringende mangel medfører, at der ikke gives forholdsmæssigt 
afslag ved rent bagatelagtige mangler.49

At afslaget er forholdsmæssigt betyder, at det størrelsesmæssigt skal 
være proportionalt i forhold til værdiforringelsen. Beregningen af stør-
relsen af det forholdsmæssige afslag i det konkrete tilfælde forudsætter 
således, at både købesummens størrelse, salgsgenstandens værdi i man-
gelfri stand og salgsgenstandens værdi med manglen fastlægges. Bereg-
ningen af et forholdsmæssigt afslag kan teoretisk ske med udgangspunkt 
i følgende ligning, hvor X er den pris, som køberen skal betale for den 
mangelfulde salgsgenstand:50

=X
denaftalte pris

salgsgenstandens værdimedmangel
salgsgenstandens værdisommangelfri

I retspraksis fastsættes størrelsen af det forholdsmæssige afslag dog 
normalt skønsmæssigt. Se til illustration eksempelvis:

U 2008.2238 H, hvor Højesteret ud fra et samlet skøn fandt, at et forholdsmæssigt 

afslag i forbindelse med mangler ved en ny maskine passende kunne ansættes til 60.000 

kr., U 1972.614 H, hvor det forholdsmæssige afslag i forbindelse med køb af en bus 

fastsattes til 8.000 kr., samt U 1969.464 V, hvor det forholdsmæssige afslag ved mangel 

ved en bil skønsmæssigt fastsattes til 500 kr.

Der foreligger i forbindelse med køb af fast ejendom et betydeligt antal sager, 

hvor domstolene ved mangler skønsmæssigt har fastsat et forholdsmæssigt afslag. Se 

eksempelvis U 2015.962 H, forholdsmæssigt afslag i forbindelse med mangler ved et 

omfangsdræn fastsat skønsmæssigt til 150.000 kr., U  2013.140 H, forholdsmæssigt 

afslag i forbindelse med køb af et fritidshus skønsmæssigt fastsat til 125.000 kr., og U 

2012.3483 H, forholdsmæssigt afslag ved salg af en olieforurenet ejendom skønsmæs-

sig fastsat til 350.000 kr.51

For at opnå forholdsmæssigt afslag er det ikke som ved økonomisk 
kompensation i form af erstatning nødvendigt, at der foreligger et 
ansvarsgrundlag. Selve værdiforringelsen (der som dog som nævnt 

49. Jf. Theilgaard m.fl.: Købeloven s. 806, og U 1983.549/2 H, hvor køberen af en 
rensemaskine ikke var berettiget til forholdsmæssigt afslag. Fejlen ved maskinen, som 
var købt for ca. 48.000 kr., kunne udbedres ved montering af et hængsel til ca. 75 kr. 
Se tillige U 2004.1873 H refereret nedenfor i kapitel 11.6.3.4.3.

50. Jf. Ussing: Køb, s. 129.
51. Om forholdsmæssigt afslag i forbindelse med mangler ved køb af fast ejendom, 

se nærmere nedenfor i kapitel 11.6.3.4.3.
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ikke må være ganske bagatelagtig) og det forhold, at salgsgenstanden 
er behæftet med en mangel, er tilstrækkeligt til at udløse et forholds-
mæssigt afslag. Der stilles ej heller som ved hævebeføjelsen krav om, 
at værdiforringelsen – manglen – skal være væsentlig. Til gengæld er 
denne form for økonomisk kompensation begrænset til et tilsvarende 
nedslag i medkontrahentens egen ydelse, altså reduktion af købesum-
men med det beløb, som værdiforringelsen er fastsat til. Derimod kan 
køberen ikke fordre andet tab, som f.eks. tabt fortjeneste, indregnet i det 
forholdsmæssige afslag. Hertil kræves, at der er grundlag for at bringe 
misligholdelsesbeføjelsen erstatning i anvendelse, hvilket indebærer et 
egentligt erstatningsgrundlag, typisk i form af culpøs optræden fra sæl-
gers side, jf. nærmere ovenfor under 4.1.4.52

4.1.6. Afhjælpning

I modsætning til naturalopfyldelse, hvor den ikke-misligholdende kan 
fastholde den misligholdende part på sin forpligtelse, gælder der ikke 
en almindelig regel om, at en kontraktpart kan forlange, at medkontra-
henten afhjælper mangler ved ydelsen – afhjælpningspligt.53 En sælger 
er således ikke forpligtet til at udbedre mangler ved salgsgenstanden, 
medmindre dette er særskilt aftalt, eller der er tale om forbrugerkøb, 
hvor afhjælpningspligten fremgår af KBL § 78.54 Efter CISG art. 46(3) 
kan køberen også forlange, at sælger afhjælper mangler.55

Er der tale om et genuskøb, og er de af sælgeren leverede varer mangelfulde, vil købe-

ren dog kunne kræve omlevering, medmindre manglen er uvæsentlig, jf. KBL § 43. 

Denne omleveringspligt indebærer, at sælger er forpligtet til at ombytte de mangel-

fulde varer med mangelfrie varer. Har sælgeren ikke leveret den aftalte mængde af 

varerne, kan køber tilsvarende fastholde sælgeren på sin forpligtelse ved at kræve efter-

levering af det manglende antal varer (efterleveringspligt for sælger).56

52. Selvom forholdsmæssigt afslag typisk vil være en misligholdelsesbeføjelse, som 
køberen vil bringe i anvendelse, er det ikke udelukket, at sælger kræver forholdsmæs-
sigt afslag. Er der tale om en byttehandel, hvor den genstand, som sælger har modta-
get i bytte fra køber, er mangelfuld, vil sælger efter omstændighederne kunne kræve et 
forholdsmæssigt afslag svarende til værdiforringelsen i den i byttetagne genstand. Se 
således U 1993.669 H (kommenteret af Blok i U 1993B.442 ff.).

53. Generelt om afhjælpning, se eksempelvis Iversen: Obligationsret 2. del, s. 97 ff.
54. Jf. nærmere nedenfor i kapitel 7.10.5 og kapitel 9.5.6.1.
55. Jf. nærmere nedenfor i kapitel 10.7.2.4.
56. Jf. KBL §§ 43, stk. 1, og 50 samt nærmere nedenfor i kapitel 7.10.4.
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Mens køber i forbindelse med mangler ved salgsgenstanden således 
ikke kan forlange, at sælger afhjælper manglen, er et andet spørgsmål, 
om den misligholdende part har ret til og hermed kan afværge mis-
ligholdelsesbeføjelserne ved at tilbyde afhjælpning. Såfremt den mis-
ligholdende part (typisk sælger) tillægges afhjælpningsret, indebærer 
det, at den ikke-misligholdende part (typisk køber) i betydeligt omfang 
afskæres fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Så længe sæl-
gerens afhjælpningsret består, kan køberen ikke kræve et forholdsmæs-
sigt afslag, ligesom han trods væsentlige mangler ved salgsgenstanden 
er afskåret fra at hæve aftalen. Derimod afskærer afhjælpningsret ikke 
køberen fra at kræve erstatning, hvis betingelserne herfor i øvrigt er 
opfyldt, jf. udtrykkeligt KBL § 49, stk. 2. Som følge af  at indrømmelse 
af  afhjælpningsret er indgribende i forhold til den ikke-misligholdende 
part, er mulighederne for afhjælpningsret generelt og efter købeloven 
begrænsede.

For at en sælger af en mangelfuld genstand kan indrømmes afhjælp-
ningsret, skal to betingelser være opfyldt. For det første skal afhjælp-
ningen kunne ske inden det tidspunkt, hvor der ville foreligge en 
hævebegrundende, væsentlig forsinkelse, og for det andet må afhjælp-
ningen ikke være til ulempe for køberen, jf. KBL § 49, stk. 1: »Tilbyder 
sælger at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering, må køberen 
dermed lade sig nøje, hvis det kan ske inden udløbet af den tid, da han 
var pligtig at afvente levering (§ 21), og det åbenbart ikke kan medføre 
omkostninger eller ulempe for ham.«57 Som følge af at enhver forsin-
kelse i handelskøb anses for væsentlig og hævebegrundende, jf. KBL 
§ 21, stk. 3, vil sælgeren ikke i handelskøb kunne foretage afhjælpning, 
efter det aftalte leveringstidspunkt er indtrådt.58

KBL § 49 afskærer ikke sælgeren fra at foretage flere afhjælpningsfor-
søg, blot disse gennemføres inden for den tidsmæssige ramme og uden 
ulempe for køberen. Men er der tale om flere forgæves afhjælpnings-
forsøg, vil køberen dog normalt, selvom tidsfristen i § 49 endnu ikke er 
udløbet, kunne hæve købet.

Se således U 1969.152 H: En til en slagtermester leveret leverpostejovn og et kogekar 

var behæftet med mangler, der måtte anses som væsentlige. Da leverandørens gentagne 

57. Sælgers afhjælpningsret er mere vidtgående i forbrugerkøb, hvor afhjælpnings-
retten er betinget af, at den sker inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig 
ulempe for køberen, jf. KBL §§  78 og 79 og nærmere nedenfor i kapitel 7.11.3 og 
kapitel 9.5.6.1.

58. Jf. Theilgaard m.fl.: Købeloven, s. 908.
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forsøg på at afhjælpe manglerne havde været resultatløse, havde slagtermesteren været 

berettiget til at hæve købet. I U 1986.654 H var der tale om forgæves afhjælpnings-

forsøg i mere end et halvt år. Se også U 2009.1278 V om forbrugerkøb, hvor køberen 

af en mangelfuld bil kunne hæve købet, da sælgeren ikke inden for rimelig tid havde 

afhjulpet manglen. Sælgeren havde i perioden oktober 2005 til januar 2006 foretaget 

syv forgæves afhjælpningsforsøg.59

I en række tilfælde har sælgeren dog en videregående afhjælpningsret end 
den, der følger af § 49. Det er ikke ualmindeligt, at selve købsaftalen 
hjemler en videregående afhjælpningsret, derved at afhjælpningsrettens 
art og omfang, herunder dens tidsmæssige udstrækning, er nærmere 
fastlagt i aftalen.

Men selv når der ikke er aftalt særlig afhjælpningsret, antages det, 
at sælgeren i visse tilfælde har en videregående adgang til at foretage 
afhjælpning. Dette kan eksempelvis være tilfældet ved bestillingskøb 
og tilvirkningskøb, det vil sige køb af genstande, som af sælgeren skal 
fremstilles eller tilvirkes. Især når sælger skal fremstille eller tilvirke 
salgsgenstanden efter købers forskrifter, tillægges sælgeren en udvidet 
afhjælpningsret. Begrundelsen herfor er, at sælger ved en ophævelse af 
købet i disse tilfælde vil have vanskeligt ved at afhænde genstanden til 
anden side og hermed risikerer at lide et betydeligt tab.60

Bestemmelsen i KBL § 49 gælder ikke, såfremt der er tale om en retlig 
mangel. Ved vanhjemmel antages det, at sælgeren har en videregående 
afhjælpningsret. Sælgeren kan afskære køberens misligholdelsesbeføjel-
ser ved hurtigt efter køberens reklamation at fjerne retsmanglen, eksem-
pelvis ved at indfri den gæld som er sikret gennem en panteret eller et 
ejendomsforbehold i salgsgenstanden.61 Sælgerens afhjælpningsret for-
udsætter dog, at sælgeren ikke har handlet svigagtigt.

59. Særligt om afhjælpningsret af  mangler ved en leveret tjenesteydelse, som ikke 
er omfattet af  købelovens regler, se U 2012.950 H, hvor Højesteret fandt, at 
der i forhold til en privat uddannelse til lægeeksamineret fysiurgisk sportsmas-
sør forelå en mangel, da uddannelsen blev afsluttet med eksamen uden medvir-
ken af  en læge. Højesteret fandt dog, at en sådan mangel kunne og var blevet 
afhjulpet ved, at en læge efterfølgende rettede eksamensopgaverne i de fag, hvor 
det var relevant. Der fandtes ikke at foreligge en hævebegrundende mangel ved 
uddannelsen.

60. Jf. Hørlyck: Tilvirkningskøbet, s. 107 ff., og Hedegaard Kristensen m.fl.: Lære-
bog i dansk og international køberet, s. 144 ff. Om videregående afhjælpningsret, se 
tillige Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, s. 286 ff.

61. Jf. Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, s. 164 ff.
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