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Kapitel 1

Fordringer som kreditsikring

1.1 Indledning

Når en debitor opnår kredit eller lån hos en kreditor, hæfter (penge-)
debitor, hvis andet ikke er aftalt, personligt for tilbagebetalingskravet, 
således at (penge-)kreditor om nødvendigt kan opnå dækning for sit 
krav gennem tvangsrealisation af de aktiver, som debitor ejer på fyldest-
gørelsestidspunktet.

I en række tilfælde finder kredit- og långivere, herunder ikke alene de 
traditionelle finansieringsvirksomheder som pengeinstitutter m.v. men 
også andre kreditgivere som leverandører af varer og tjenesteydelser, at 
debitors personlige hæftelse ikke er tilstrækkelig til at sikre det skyldige 
beløbs betaling. I stedet for at yde blankokredit stilles der derfor enten 
i forbindelse med kredittens etablering eller senere krav om sikkerheds-
stillelse, således at kreditor har bedre mulighed for at få sit krav indfriet, 
såfremt debitor personligt skulle mangle evnen eller viljen til at opfylde 
sin forpligtelse.

Sikkerhed for kreditors krav kan enten være personel eller reel. Per-
sonalsikkerhed, typisk i form af kaution, indebærer, at en anden person 
end hoveddebitor tillige hæfter personligt over for kreditor for hel eller 
delvis opfyldelse af hoveddebitors forpligtelse. Ved realsikkerhed opnår 
kreditor derimod sikkerhed i et eller flere aktiver, som tilhører debi-
tor (eller en tredjemand),1 således at kreditor ved debitors manglende 

1. Hvorvidt der er tale om panteret for egen gæld eller panteret for tredjemands gæld har 
betydning i forskellige relationer. Såfremt det ved tvangsauktion over det pantsatte 
aktiv viser sig, at panthaver ikke opnår fuld dækning for sit krav, aktualiseres spørgs-
målet, om pantsætter hæfter personligt for panthavers krav, således at panthaver for 
restfordringen kan søge sig fyldestgjort i pantsætters øvrige formue. Er der tale om 
pant for egen gæld, må det have formodningen for sig, at pantsætter hæfter person-
ligt for kravet (i forbindelse med ejerpantebreve vil den personlige hæftelse følge af 
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betaling forud for debitors øvrige, usikrede kreditorer kan søge sig fyl-
destgjort gennem realisation af de pågældende aktiver. Der vil typisk 
være tale om panteret i fast ejendom, løsøre eller fordringer – og ved 
kreditkøb ejendomsforbehold i det solgte.

Hvorvidt en kreditor i det enkelte tilfælde bør søge at sikre sit tilgode-
havende gennem kaution eller panteret beror på en række overvejelser 
og kan ikke besvares entydigt.

Ved kaution må kreditor foretage en generel kreditvurdering af kau-
tionisten. Det afgørende er, om kreditor på baggrund af en vurdering 
af kautionistens nuværende og fremtidige indtjeningsevne og formue-
forhold finder, at denne til sin tid, når det skyldige beløb skal betales, er 
i stand til at indfri kreditors tilgodehavende, såfremt hovedskyldneren 
ikke opfylder sin betalingsforpligtelse. Derimod kan kreditor ikke lægge 
afgørende vægt på værdien af enkelte af kautionistens aktiver. I for-
hold til kreditor medfører en kautionsforpligtelse ingen begrænsninger 
i kautionistens muligheder for faktisk eller retligt at disponere over sine 
aktiver (medmindre kautionisten tillige pantsætter disse til kreditor som 
sikkerhed for skyldnerens gæld). Kautionisten kan derfor, inden kredi-
tors krav aktualiseres, afhænde eksempelvis enkelte særligt værdifulde 
aktiver. Kreditors vurdering af kautionisten svarer i det væsentligste 
til den, som en kreditgiver normalt vil foretage af en debitor forud for 
ydelse af kredit uden sikkerhed. Er kreditor en finansiel virksomhed, 
skal de særlige regler i lov om finansiel virksomhed §§ 47 og 48 om hen-
holdsvis kaution inden for og uden for erhvervsforhold ligeledes tages 
i betragtning.2

Ved pantsætning vil pantsætningsaftalen og især iagttagelse af den 
fornødne sikringsakt derimod begrænse pantsætters mulighed for at 
råde over det pantsatte til skade for kreditor. Kreditor må inden pant-
sætningen vurdere, om det eller de pantsatte aktiver på et eventuelt 
realisationstidspunkt vil have en sådan værdi, at der må formodes at 
kunne opnås dækning for det beløb, som debitor til sin tid måtte skylde 
kreditor.

det underliggende retsforhold). Er der tale om pant for tredjemands gæld, må den 
deklaratoriske regel derimod være, at pantsætter ikke hæfter personligt for panthavers 
krav, medmindre der er særlige holdepunkter herfor. Nærmere om de problemstillin-
ger, som knytter sig til forholdet mellem panteretten og det personlige gældsansvar, 
se bl.a. Carstensen og Rørdam, Pant, s. 23 ff., Bent Iversen, Prioritetsstillinger i fast 
ejendom, s. 139 ff., Iversen m.fl., Panteret, s. 53 ff. samt von Eyben, Panterettigheder, 
s. 37 ff.

2. Nærmere om §§  47 og 48, se eksempelvis Hans Viggo Godsk Pedersen, Kaution, 
s. 93 ff. og i det hele Nina Dietz Legind, Privat kaution for banklån.
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Ved anvendelse af  fordringer som sikkerhed for lån og kredit skal 
det bemærkes, at kreditgiverens kreditrisikovurdering i nogen grad er 
anderledes og generelt må anses for mere usikker end ved kreditsik-
ring gennem andre aktivtyper som fast ejendom og løsøre. Den kre-
ditgiver (panthaver/erhverver), der eksempelvis opnår sikkerhed for 
kredit til en virksomhed (pantsætter/overdrager) gennem pant i virk-
somhedens kreditsalgsfordringer, må ud over den almindelige kredi-
tvurdering af  virksomheden tillige vurdere risikoen for, at det viser 
sig, at fordringernes skyldnere, det vil sige virksomhedens kunder, 
ikke er i stand til at betale, når fordringerne forfalder. Kreditgiver må 
endvidere indregne risikoen for, at skyldnerne overhovedet ikke kan 
tilpligtes at betale, f.eks. fordi de varer, som virksomheden har leveret 
til skyldnerne, og som danner grundlag for de pantsatte fordringer, 
har været behæftet med mangler. En sådan mangelindsigelse vil nor-
malt også kunne gøres gældende over for den, som har fået fordringen 
overdraget (kreditgiveren), jf. GBL § 27, hvorefter erhververen af  en 
simpel fordring ikke får bedre ret over for skyldneren, end overdrage-
ren havde.3

En række forhold har bevirket en ændring i virksomhedernes 
muligheder for at opnå kredit og lån mod sikkerhed i de forskellige 
aktivtyper. For løsøres vedkommende har den teknologiske udvikling 
betydet, at især driftsmidler og driftsinventar efter blot få års anven-
delse er af  yderst begrænset værdi. Endvidere har udbredelsen af  for-
skellige leje- og leasingarrangementer medført, at erhvervsejendomme 
og driftsmidler og driftsinventar i mindre omfang end tidligere ejes 
af  virksomhederne, hvorfor disse aktiver ikke vil kunne benyttes til 
sikring af  virksomhedernes kredit. Hertil kommer, at de særlige regler 
om virksomheds- og fordringspant i TL §§ 47 c ff. har medført nye og 
ændrede muligheder for at etablere sikkerhed i blandt andet varelagre 
og fordringer.

Blandt andet disse forhold har været medvirkende til, at fordringer 
og i nogen grad lager- og salgsvarer i dag spiller en større rolle som 
kreditsikringsmiddel end tidligere. Specielt til sikring af en virksomheds 
driftskredit er omsætningsaktiverne velegnede, idet der ofte vil være en 
sammenhæng mellem kreditbehovet og mængden af omsætningsaktiver 
i virksomheden.

3. Om bevarelse af indsigelser i øvrigt i forbindelse med overdragelse af de forskellige 
typer af fordringer, se nedenfor under 1.5.3.
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1.2 Fordringers overdragelighed

Ganske som andre aktivtyper kan fordringer overdrages og benyttes til 
at sikre en kreditors tilgodehavende. Uanset om der er tale om overdra-
gelse til eje, pant eller anden form for sikkerhedsstillelse, er udgangs-
punktet, at fordringens skyldner må finde sig i, at fordringen overdrages 
fra én kreditor (overdrageren) til en anden kreditor (erhververen). Mens 
kreditorskifte således ikke kræver skyldners accept, kan debitorskifte 
normalt kun gennemføres efter accept fra kreditor.4

Den i forhold til skyldneren frie overdragelighed kan dog være 
begrænset. Der kan f.eks. mellem skyldforholdets oprindelige par-
ter være indgået en aftale, som helt eller delvist begrænser kreditors 
adgang til at overdrage kravet mod skyldneren. En sådan aftalemæs-
sig begrænsning i mulighederne for at overdrage en fordring foreligger 
eksempelvis, såfremt Almindelige Betingelser for arbejder og leveran-
cer i bygge- og anlægsvirksomhed af 2018 (AB 18) er vedtaget i forbin-
delse med en entrepriseaftale. Af disse betingelsers § 7, stk. 2 følger, at 
såfremt entreprenøren overdrager uforfaldne tilgodehavender i henhold 
til en entrepriseaftale, går transporter, der står i forbindelse med arbej-
dets udførelse (de såkaldte vedkommende transporter), forud for andre 
transporter (uvedkommende transporter).5

4. Den almindelige obligationsretlige regel om at debitorskifte kræver kreditors sam-
tykke følger forudsætningsvist af  blandt andet UfR 1985.220 V og UfR 1994.243 H. 
Eventuel ret til samt de nærmere betingelser for debitorskifte kan enten være fast-
lagt oprindeligt ved kreditforholdets etablering eller aftales senere mellem debitor 
og kreditor, jf. eksempelvis UfR 1993.866 H, hvor debitorskifte var klart aftalt i et 
løsøreejerpantebrev. Kreditors pligt til at tåle overgang til ny debitor ansås her også 
at omfatte overdragelse til et anpartsselskab. Se tillige Almindelige Betingelser for 
arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18), hvor det udtrykkeligt 
fremgår af § 7, stk. 3, at hverken bygherren eller entreprenøren uden samtykke fra 
den anden part kan overføre deres forpligtelser i henhold til entreprisekontrakten 
til andre. Debitorskifte kan også have hjemmel i lov, se f.eks. lov om lønmodtager-
nes retsstilling ved virksomhedsovertagelse, selskabslovens kapitel 15 om fusion og 
spaltning samt konkurslovens kapitel 7 om konkursboets mulighed for at indtræde i 
den konkursramtes gensidigt bebyrdende aftaler. Herudover indeholder TL § 39, stk. 
1 nærmere regler for fremgangsmåden ved debitorskifte, når det i et pantebrev med 
pant i fast ejendom er bestemt, at gælden ikke kan forlanges indfriet ved ejerskifte. 
Sammenhold med Almindelige betingelser (A) for digitale pantebreve i fast ejendom, 
pkt. 7, hvorefter pantegælden ikke forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre 
andet er vedtaget i pantebrevet. Generelt om debitorskifte, se eksempelvis von Eyben 
m.fl., Lærebog i obligationsret II, s. 22 ff., Lynge Andersen og Werlauff, Kreditretten, 
s. 28 ff. samt Torsten Iversen, Obligationsret 3. del, s. 195 ff.

5. Se nærmere nedenfor i kapitel 2.9.2.
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Kreditors mulighed for at overdrage sit krav kan også være udeluk-
ket, fordi den indgåede aftale er af en sådan art, at den forudsætter et 
personligt forhold mellem skyldner og kreditor. F.eks. spiller en lånta-
gers person ved en aftale om pengelån en så afgørende rolle for långi-
vers ydelse af lånet, at låntager i almindelighed ikke kan overdrage sit 
krav på långiver om udbetaling af lånet. Erklæres en låntager konkurs, 
vil konkursboet ej heller under henvisning til reglerne i konkurslovens 
kapitel 7 om konkursboets ret til at indtræde i de af skyldneren indgå-
ede gensidigt bebyrdende aftaler, kunne kræve et lån udbetalt fra en 
långiver. Dette gælder formentlig også, selvom konkursboet kan stille 
betryggende sikkerhed, der måtte være en betingelse for lånets udbeta-
ling, f.eks. pant i fast ejendom til sikkerhed for et realkreditlån.6 Det er 
derimod antaget, at en garantistillelse kan overdrages.

Se UfR 1997.1376 H. Til sikkerhed for et arrangement mellem selskabet S og banken B 

udstedte et kautionsforsikringsselskab K en garanti over for B. Som led i en anden bank C’s 

overtagelse af B’s arrangementer med S transporterede B garantien til C. Højesteret fandt, at 

garantien kunne overdrages ved aftale mellem de to banker, og at det ikke var en afgørende 

forudsætning for S eller K, hvilken bank der var berettiget til at gøre garantien gældende.

Der findes i lovgivningen bestemmelser, der af sociale og andre hensyn 
begrænser eller udelukker overdragelse af bestemte krav. Disse krav kan 
være af såvel offentligretlig som privatretlig karakter. Eksempelvis kan krav 
på personskade- og forsørgertabserstatning, jf. erstatningsansvarsloven § 18, 
stk. 1, ikke overdrages, så længe kravet og dets størrelse ikke er anerkendt 
eller fastslået af domstolene. For livsforsikringers vedkommende gælder det, 
at forsikringstagerens eller den begunstigedes ret over for forsikringsselska-
bet som udgangspunkt ikke kan gøres til genstand for kreditorforfølgning. 
Derimod kan rettigheder ifølge en livsforsikring overdrages, f.eks. ved sik-
kerhedsstillelse, jf. nærmere forsikringsaftaleloven §§ 116 og 117.7

1.3 Krav om sikringsakt

Som nævnt ønsker kreditor/panthaver ved en panteret eller anden sik-
kerhedsret i debitors/pantsætters aktiver at opnå en fortrinsret til de 

6. Jf. Torsten Iversen, Obligationsret 3. del, s.  102, Lindencrone Petersen og Ørgaard, 
Konkursloven, s. 490 ff. samt Ørgaard, Konkursret, s. 69.

7. Nærmere om den frie overdragelighed og begrænsninger heri, se eksempelvis von 
Eyben m.fl., Lærebog i Obligationsret II, s. 39 ff.
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pantsatte aktivers realisationsværdi, således at hvis debitors økonomi 
bryder sammen, vil kreditor – i det omfang det pantsattes værdi er  
tilstrækkelig, og panteretten ikke kan omstødes efter konkurslovens 
regler – få dækning forud for debitors øvrige simple kreditorer.

Mens selve pantsætningsaftalen er tilstrækkelig til at skabe ret i det 
indbyrdes forhold mellem panthaver og pantsætter (inter partes), er 
panthavers fortrinsret i forhold til tredjemand betinget af, at der fore-
tages en såkaldt sikringsakt. Ved at iagttage den fornødne sikringsakt 
opnår panthaver omsætnings- og kreditorbeskyttelse, det vil sige beskyt-
telse over for andre godtroende erhververe, der ved senere aftale med 
pantsætter søger at opnå ret over det pantsatte aktiv, og over for pant-
sætters retsforfølgende kreditorer, herunder et eventuelt konkursbo.8 
Kravet om iagttagelse af en sikringsakt for at opnå en i forhold til tred-
jemand beskyttet ret indebærer, at en bestemt procedure skal iagttages. 
Mens der i det indbyrdes forhold mellem pantsætter og panthaver i vidt 
omfang hersker aftalefrihed, opnås beskyttelsen i forhold til tredje-
mand derimod alene gennem iagttagelse af standardiserede og præven-
tive krav.9

Hvilken sikringsakt, der skal iagttages i forbindelse med en sikker-
hedsstillelse (eller anden form for overdragelse af aktiver), vil bl.a. 
afhænge af, hvilken aktivtype sikkerheden omfatter. Som eksempler 
på sikringsakter kan nævnes tinglysning (ved rettigheder over fast ejen-
dom, underpantsætning af løsøre, virksomheds- og fordringspant samt 
ejendomsforbehold i motorkøretøjer), rådighedsberøvelse (ved papir-
baserede negotiable dokumenter og håndpantsætning af løsøre), den-
unciation (ved overdragelse af simple fordringer) samt registrering i en 
værdipapircentral (ved rettigheder over de såkaldte fondsaktiver).

Fælles for disse sikringsakter er, at de i forskellig grad virker priori-
tetskonstaterende, offentliggørende og rådighedsbegrænsende.10

8. Iagttagelse af sikringsakten har også betydning i andre sammenhænge. I det omfang 
anvendelse af konkurslovens omstødelsesregler er betinget af, at en disposition er 
foretaget inden for en bestemt tidsfrist – typisk 3 måneder inden fristdagen – anses 
dispositionen ved fristberegningen eksempelvis først for foretaget ved en eventuel 
sikringsakts iagttagelse, jf. KL § 73. Se nærmere Lindencrone Petersen og Ørgaard, 
Konkursloven, s. 636 ff., Møgelvang-Hansen og Juul-Sandberg, Kreditorforfølgning, 
s. 273, Rammeskow Bang-Pedersen m.fl., Konkurs, s. 387 ff. samt Ørgaard, Konkurs-
ret, s. 96 ff.

9. Jf. Lynge Andersen og Werlauff, Kreditretten, s. 16.
10. Nærmere om formålet med at stille krav om sikringsakter, se Peter Mortensen, Indled-

ning til tingsretten – tredjemandskonflikter ved løsøre, s. 170 ff., Iversen m.fl., Pante-
ret, s. 480 ff., Carstensen og Rørdam, Pant, s. 45 ff., Lindencrone Petersen og Ørgaard, 
Konkursloven, s. 397 ff., von Eyben, Panterettigheder, s. 61 ff. samt Jesper Berning, 
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I forhold til andre konkurrerende rettighedshavere til de samme akti-
ver er det væsentligt, at det på objektiv måde kan konstateres, hvornår 
de enkelte rettighedshavere har erhvervet deres ret. Hermed begrænses 
mulighederne for, at parterne senere bringer yderligere aktiver ind under 
sikkerheden tillige.11 En betryggende prioritetskonstatering opnås ikke 
nødvendigvis ved at lægge vægt på tidspunktet for aftalens indgåelse, 
idet der så vil være mulighed for antedatering. Ved sikringsaktens iagt-
tagelse konstateres sikkerhedsretten derimod af en uvildig tredjepart, 
f.eks. af  en værdipapircentral ved registrering af rettigheder over fonds-
aktiver.

Iagttagelse af en bestemt sikringsakt medfører desuden, at den sik-
kerhedsstillendes øvrige kreditorer normalt får mulighed for at konsta-
tere, at der er sket en sikkerhedsstillelse med den virkning, at de berørte 
aktiver ikke længere fuldt ud kan indgå i vurderingen af debitors for-
mueforhold. F.eks. kan man ved gennemsyn af tingbogen konstatere, 
hvilke rettigheder der er tinglyst på en bestemt fast ejendom, og ved 
henvendelse til skyldneren ifølge en simpel fordring kan man få oplyst, 
om fordringen er overdraget.

Endelig indebærer sikringsaktens iagttagelse, at det bliver umuligt 
eller i hvert fald vanskeligt for pantsætter at disponere retligt over de 
berørte aktiver i strid med den allerede indrømmede ret. Den rådig-
hedsbegrænsende virkning kan tillige fungere som et værn mod pro-
formapantsætning og omgåelse, hvorved pantsætter bevarer den fulde 
rådighed over det pantsatte, således at pantsætningen kun får betydning 
i tilfælde af pantsætters insolvens.12

1.4 Fremstillingens emne

Hovedsigtet med nærværende fremstilling er at redegøre for de krav, 
som gælder med hensyn til korrekt iagttagelse af sikringsakten og 
hermed opnåelse af en i forhold til tredjemand beskyttet ret ved 

Omsætningsformuen som kreditsikring, s. 133 ff. Specielt i relation til simple fordrin-
ger, se Lars Hedegaard Kristensen i Henrik Udsen, Jan Schans Christensen, Jesper Lau 
Hansen og Linda Nielsen (red.), Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, s. 755 ff.

11. Se i den forbindelse UfR 2000.2093 V, hvor en kommanditandel fandtes tilstrækkelig 
individualiseret i en ægtepagt om skilsmissesæreje. Landsretten anførte bl.a., at »der 
ikke synes at være særlig risiko for, at manden vilkårligt vil kunne forøge særejet på 
bekostning af fællesejet«.

12. Jf. Fr. Vinding Kruse, Ejendomsretten III, s. 1656 og Lars Højlund Christensen, Frem-
tidige fordringer – særligt med henblik på omstødelse, s. 71.
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sikkerhedsstillelse i fordringer.13 Der lægges således vægt på de sikker-
hedsretlige aspekter af kreditretten.14 I afsnit 1.5 knyttes der dog nogle 
indledende bemærkninger til selve aftalen om sikkerhedsstillelse, det vil 
sige om det indbyrdes retsforhold mellem panthaver og pantsætter. De 
aftaleretlige aspekter af låne- og kreditgivning vil derimod ikke blive 
behandlet.15

Vægten er lagt på sikkerhedsstillelse i forbindelse med erhvervsvirk-
somheders kredit- og låneoptagelse. Bl.a. som følge af kreditaftalelovens 
forbrugerbeskyttelsespræceptive regler er der betydelig forskel i reglerne 
om kreditaftaler afhængig af, om kreditmodtageren har forbrugerstatus 
eller er erhvervsdrivende. Kravene til udformning af sikringsakter er 
derimod i alt væsentligt de samme, uanset om den sikkerhedsstillende 
er erhvervsdrivende eller forbruger.

Ifølge kreditaftalelovens §  1, stk. 1 finder lovens regler anvendelse på kreditaftaler, 

hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger.16 Kreditgi-

veren har bevisbyrden for, at en aftale ikke er omfattet af  loven, jf. § 1, stk. 3. En række 

af lovens regler af obligationsretlig karakter samt om ejendomsforbehold finder dog 

også anvendelse på erhvervsdrivendes kreditkøb, se nærmere §§ 49-52. Kreditaftalelo-

vens regler kan ikke ved aftale fraviges til skade for forbrugeren, og reglerne om køb 

med ejendomsforbehold er ufravigelige i forhold til enhver køber, jf. § 7, stk. 1 og 2.

13. Med hensyn til anden form for kreditsikring – kaution samt sikkerhed i fast ejendom 
og løsøre – henvises der i det hele til den herom foreliggende litteratur. Se eksempelvis 
Lynge Andersen og Werlauff, Kreditretten, Iversen m.fl., Panteret, Peter Mortensen, 
Digital tinglysning – rettigheder over fast ejendom, samme, Indledning til tingsretten – 
tredjemandskonflikter vedrørende løsøre, samme, Sikkerhed i fast ejendom, Anders 
Ørgaard, Sikkerhed i løsøre, Carstensen og Rørdam, Pant, Hans Helge Beck Thom-
sen og Claus Rohde, Kreditaftaler og ejendomsforbehold, samme, Kaution, garanti 
og andre solidariske skyldforhold, Lennart Lynge Andersen, Kreditaftaleloven 2010 
med kommentarer, Hans Viggo Godsk Pedersen, Kaution, Nina Dietz Legind, Privat 
kaution, samme, Privat kaution for banklån, Hørby Jensen, m.fl., Bankjura – Udvalgte 
emner samt von Eyben, Panterettigheder.

14. Kreditretten betegnes af Lynge Andersen og Werlauff som reglerne om, hvorledes 
virksomheder og personer får tilført fremmedkapital, og hvilke retlige instrumenter 
kreditgivere vil kunne anvende, når de foretager udlån, jf. Kreditretten s. 15. Se tillige 
Lennart Lynge Andersen og Henrik Juul, Introduktion til kreditretten, s. 15 ff.

15. Nærmere herom, se bl.a. Tanja Jørgensen, Forbrugerkredit – retligt og retspolitisk, 
s. 171 ff. og Lynge Andersen og Werlauff, Kreditretten, s. 15 ff.

16. En kreditgiver defineres i lovens § 4, nr. 2 som en fysisk eller juridisk person, der yder 
eller giver tilsagn om at yde kredit som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virk-
somhed, mens en forbruger i § 4, nr. 1 defineres som en person, der i forbindelse med 
transaktioner, der er omfattet af  denne lov, hovedsagelig handler uden for sit erhverv.
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Kreditaftaleloven indeholder bl.a. nærmere regler om form og indhold af forbru-

gerkreditaftaler, herunder en vidtgående oplysningspligt for kreditgiver, jf. §§ 7 a-17 og 

§§ 23-24, regler om forbrugerens fortrydelsesret, jf. § 19, samt regler om forbrugerens 

betalinger, herunder førtidig indfrielse og misligholdelse, jf. §§ 25-30.

For så vidt angår sikkerhedsretlige forhold indeholder kreditaftaleloven regler om 

køb med ejendomsforbehold (§§ 34-48) samt forbud mod underpant i kreditkøb (§ 21) 

og om anvendelse af negotiable dokumenter (§ 31). I medfør af § 21, stk. 1 kan kredit-

giveren ikke i kreditkøb i forbindelse med aftalens indgåelse eller levering af det solgte 

få pant i dette til sikkerhed for, at forbrugeren opfylder sine forpligtelser,17 og efter 

§ 31, stk. 1 må kreditgiveren ikke i forbindelse med en kreditaftale modtage veksler 

eller andre særlige skylddokumenter, der forpligter forbrugeren, og som ved overdra-

gelse kan medføre indskrænkninger af forbrugerens ret til at fremsætte indsigelser ved-

rørende aftalen. Endelig indeholder kreditaftaleloven i §§ 32 og 33 særlig vidtgående 

regler om forbrugerens bevarelse af indsigelser m.v. ved overdragelse af kreditgivers 

fordring i henhold til en forbrugerkreditaftale.18

Af TL § 47, stk. 10 fremgår det, at omsætningspapirer, simple gælds-
breve og andre fordringer ikke kan pantsættes efter reglerne om under-
pant i løsøre.19

Reglerne om overdragelse af fordringer findes hovedsagelig i gælds-
brevsloven (GBL), jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. marts 2014, der 
sondrer mellem omsætningsgældsbreve (negotiable gældsbreve), som er 
reguleret i lovens kapitel II og simple gældsbreve, som er behandlet i 
kapitel III.

Følgende omsætningsgældsbreve er ifølge GBL §  11, stk. 2, nr. 1-4 
omfattet af  gældsbrevslovens kapitel II:

•	 Ihændehavergældsbreve,	det	vil	sige	gældsbreve,	som	lyder	på	beta
ling til ihændehaveren eller ikke angiver, til hvem gælden skal  
betales.

•	 Ordregældsbreve,	det	vil	sige	gældsbreve,	som	lyder	på	betaling	til	
en bestemt person eller ordre. For at der skal være tale om et ordre-
gældsbrev, skal der i teksten udtrykkelig anføres »eller ordre«.

17. Se hertil UfR 1998.67 H.
18. Om kreditaftaleloven henvises i det hele til eksempelvis Hans Helge Beck Thomsen og 

Claus Rohde, Kreditaftaler og ejendomsforbehold, Lennart Lynge Andersen, Kredit-
aftaleloven 2010 med kommentarer samt Lennart Lynge Andersen og Michael Greger-
sen, Finansiering af forbrugerkreditkøb.

19. Dette gælder dog ikke for pantebreve – herunder pantebreve i fast ejendom, – som 
skal tinglyses efter reglerne i tinglysningsloven, jf. TL § 47, stk. 10, 2. pkt.
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•	 Pantebreve	i	registreret	skib	eller	 luftfartøj,	medmindre	der	i	pan-
tebrevet er indføjet »ikke til ordre« eller lignende forbehold, (en 
såkaldt rektaklausul).

•	 Navnegældsbreve,	det	vil	sige	andre	gældsbreve,	som	lyder	på	beta-
ling til en bestemt person, men som udtrykkelig angiver at være 
omsætningsgældsbreve.20

Omsætningsgældsbreve i gældsbrevslovens forstand og andre negotiable 
fordringer er særligt velegnede til omsætning. Det skyldes navnlig, at 
de er tillagt særlige negotiabilitetsvirkninger, der bl.a. giver sig udslag 
i, at erhververen af et omsætningsgældsbrev opnår en betydelig bedre 
retsstilling end erhververen af en simpel fordring. Sikringsakten i for-
hold til pantsætters kreditorer ved overdragelse af omsætningsgælds-
breve omfattet af  gældsbrevsloven er ihændehavelse af dokumentet, jf. 
GBL § 22. Også andre fordringer end omsætningsgældsbreve er tillagt 
sådanne negotiabilitetsvirkninger. Det drejer sig bl.a. om pantebreve i 
fast ejendom, hvor sikringsakten ved overdragelse er tinglysning, jf. TL 
§§ 1-1 a, samt de såkaldte fondsaktiver, som er reguleret i kapitel 34 i lov 
om kapitalmarkeder (LKM).

Fondsaktiver er efter LKM §  3, stk. 1, nr. 33 dematerialiserede 
omsættelige værdipapirer, der er registreret i en værdipapircentral 
(CSD). Sikringsakten ved overdragelse af fondsaktiver er registrering i 
en værdipapircentral, jf. LKM § 184, stk. 1. Reglerne om overdragelse af 
omsætningsgældsbreve og andre negotiable fordringer, herunder pante-
breve i fast ejendom og fondsaktiver, vil blive omtalt nærmere nedenfor 
i kapitel 4.

Omend gældsbrevsloven efter sin ordlyd kun finder anvendelse på 
gældsbreve, det vil sige skriftlige erklæringer, der hjemler en i hoved-
sagen ubetinget, ensidig fordring på et bestemt pengebeløb,21 finder 
reglerne om simple gældsbreve dog i almindelighed analog anvendelse 
på andre former for simple fordringer, herunder mundtlige fordringer.22 
Af simple gældsbreve og fordringer kan bl.a. nævnes skadesløsbreve,  

20. Generelt om begrebet omsætningsgældsbrev, se eksempelvis Iversen m.fl., Panteret, 
s. 591 ff., Lynge Andersen m.fl., Gældsbrevsloven, s. 77 ff., Torsten Iversen, Obligati-
onsret 3. del, s. 166 ff. samt Lyngsø, Gældsbrevloven, s. 81 ff.

21. Sammenhold med UfR 1994.360 V, hvor et kautionsdokument ikke blev anset for et 
gældsbrev og derfor ikke kunne danne grundlag for udlæg, jf. retsplejelovens § 478, 
stk. 1, nr. 5.

22. Nærmere om begrebet gældsbrev, se von Eyben m.fl., Lærebog i Obligationsret II, 
s. 57 ff., Lynge Andersen m.fl., Gældsbrevsloven, s. 76, Torsten Iversen, Obligationsret 
3. del, s. 116 ff. samt Lyngsø, Gældsbrevloven, s. 29 ff.
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fordringer i henhold til købekontrakter og andre kreditsalgsfordrin-
ger.23 Sikringsakten ved overdragelse af simple fordringer omfattet af  
gældsbrevsloven er denunciation til skyldneren i henhold til fordringen, 
jf. GBL §  31, stk. 1 og 2. Det vil sige en underretning til skyldneren 
(enten fra overdrageren eller fra erhververen) om, at der er sket en over-
dragelse af fordringen. De sikkerhedsretlige problemstillinger i forbin-
delse med overdragelse af simple fordringer vil blive omtalt nærmere 
nedenfor i kapitel 2.

Efter gennemførelse af lov nr. 560 af 24. juni 2005 er det også muligt 
at pantsætte en virksomheds udestående simple fordringer efter reglerne 
om virksomheds- og fordringspant, jf. reglerne herom i TL §§ 47 c-47 g. 
Denne form for pantsætning af en virksomheds fordringer sker gennem 
udstedelse af et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev, hvor sikringsakten 
er tinglysning i personbogen, jf. TL § 47 c, stk. 2 og § 47 d, stk. 2. Reg-
lerne om fordringspant og de dele af virksomhedspant, som vedrører 
fordringer, behandles nedenfor i kapitel 3.

1.5 Aftaler om sikkerhedsstillelse

Selvom hovedsigtet med nærværende fremstilling som nævnt er at 
redegøre for de krav, som stilles til behørig iagttagelse af  sikringsak-
ter ved sikkerhed i fordringer, skal der i det følgende knyttes nogle 
bemærkninger til de særlige problemer, som relaterer sig til aftalen 
mellem pantsætter og panthaver om sikkerhedsstillelse – inter partes-
relationen.

1.5.1 Stiftelse af sikkerhedsret

En panteret eller anden form for sikkerhedsret stiftes normalt ved en 
aftale mellem pantsætter og panthaver – kontraktspant. Aftalen om sik-
kerhedsstillelse vil i mange tilfælde være en del af  en samlet aftale inde-
holdende såvel bestemmelser om sikkerhedsstillelsen som de nærmere 
betingelser for ydelse af det lån eller den kredit, som der stilles sikker-
hed for. Sikkerhedsaftalen og låne-/kreditaftalen kan dog også være to 
adskilte aftaler, f.eks. når sikkerheden først aftales efterfølgende, eller 
når der er tale om sikkerhedsstillelse fra tredjemands side.

23. Navnegældsbreve, der ikke falder ind under GBL § 11, stk. 2, nr. 3 eller 4, er simple 
gældsbreve og dermed omfattet af  de særlige regler i gældsbrevslovens kapitel III.
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Ud over ved aftale kan panterettigheder stiftes ved en retsafgørelse 
til tvungen fyldestgørelse af en kreditors krav. Et sådant retspant stiftes 
f.eks. ved foretagelse af udlæg og ved afsigelse af konkursdekret.

Endelig hjemler en række love panteret. Denne såkaldte lovbestemte 
panteret etableres f.eks. ved de såkaldte afviklingskreditter, det vil sige 
værdipapircentralers eller værdipapircentraldeltageres kortvarige lån-
givning i forbindelse med afviklingen af  kunders transaktioner med 
værdipapirer. I medfør af  LKM § 182, stk. 3 kan en værdipapircentral 
eller værdipapircentraldeltager, der i forbindelse med afviklingen af 
kunders transaktioner med fondsaktiver finansierer en kundes køb af 
fondsaktiver, opnå en lovbestemt panteret i de af  kunden anskaffede 
fondsaktiver, som kunden ikke efter aftale med långiveren (værdipa-
pircentralen eller værdipapircentraldeltageren) har videreoverdraget 
ved salg med afvikling på samme tidspunkt som den finansierede 
erhvervelse.24

Mens kontraktpanthaverens beskyttelse af sin ret er betinget af, at 
der foretages en behørig sikringsakt, stilles der i relation til retspant og 
lovbestemt pant ikke altid krav om sikringsakt. F.eks. opnår udlægsha-
veren ved udlæg i en simpel fordring beskyttelse allerede ved udlæggets 
foretagelse, mens en beskyttet ret ved aftalt pant i eller anden overdra-
gelse af en simpel fordring først opnås ved iagttagelse af sikringsakten 
denunciation, jf. GBL § 31, stk. 1 og 2.

1.5.2 Sikkerhedsaftalers rækkevidde m.m.

For aftaler om sikkerhedsstillelse gælder de almindelige obligations- og 
aftaleretlige regler og principper.

Pante- og sikkerhedsaftaler er ikke undergivet bestemte formkrav, og 
der kan derfor være tale om såvel mundtlige som skriftlige aftaler. I 
medfør af KAL § 8, stk. 1 skal en forbrugerkreditaftale dog udfærdiges 

24. I sammenhæng hermed skal det tillige bemærkes, at man også i lov om kapitalmar-
keder har præciseret, hvilke retsvirkninger der er knyttet til bestemte typer af aftaler 
om lån og panteret. Efter LKM §§ 181-182 om risikoafdækning kan det i aftalen om 
ydelse af afviklingskredit mellem en værdipapircentral/værdipapircentraldeltager og 
en låntager forud bestemmes, at de af låntagerens fondsaktiver, som opbevares i et af  
låntageren udpeget depot i en værdipapircentral, kan tjene til sikkerhed for indfriel-
sen af lån, som måtte blive ydet i forbindelse med afviklingen af værdipapirhandler. 
Er en sådan aftale om sikkerhed (betegnet aftalt automatisk panteret) registreret i en 
værdipapircentral, kan den långivende værdipapircentral/værdipapircentraldeltager i 
umiddelbar tilknytning til en afvikling anmelde panteretten til registrering og hermed 
opnå omsætnings- og kreditorbeskyttelse til de pågældende fondsaktiver, jf. LKM 
§ 182, stk. 2. Se nærmere Jesper Lau Hansen, Kapitalmarkedsloven, s. 820ff.
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på papir eller andet varigt medium.25 I praksis forekommer mundtlige 
aftaler dog yderst sjældent, dels fordi det kan være vanskeligt at bevise, 
at der er indgået en mundtlig aftale om sikkerhedsstillelse, dels fordi 
det for at iagttage sikringsakten kan være nødvendigt at udfærdige et 
dokument – om end ikke nødvendigvis et fysisk et af  slagsen. F.eks. 
kræver tinglysning af pant i fast ejendom og løsøre samt tinglysning af 
ejendomsforbehold og pant i biler m.v., at der udfærdiges et dokument 
(pantebrev). På tilsvarende vis skal der udarbejdes et dokument – et 
skadesløsbrev eller ejerpantebrev – ved tinglysning af virksomheds- og 
fordringspant. Som følge af at sikkerhedsaftaler efter kreditaftaleloven 
normalt udfærdiges på et varigt medium – i praksis ofte skriftligt, opstår 
der sjældent tvivl om, hvorvidt der overhovedet er indgået en aftale.26

Om et tilfælde hvor der var tvivl om, hvorvidt der forelå en aftale om kaution, se 

eksempelvis UfR 2002.1464/1 H, hvor et selskab D indgik aftale med et stålkonstruk-

tionsfirma S om levering og montering af en hal til ca. 1,8 mio. kr. I sit tilbud nævnte 

S ikke noget krav om, at D’s moderselskab M skulle yde selvskyldnerkaution, men af 

S’ ordrebekræftelse til D fremgik det, at M skulle hæfte som selvskyldnerkautionist. 

Ordrebekræftelsen var påført en rubrik om selvskyldnerkautionsforpligtelsen, og S 

bad om at få ordrebekræftelsen returneret med M’s underskrift, hvilket dog ikke skete. 

I forbindelse med et erstatningskrav på 1 mio. kr. mod D gjorde S selvskyldnerkrav 

gældende over for M og henviste til, at der under samtaler mellem ansatte hos S og 

ejeren af M og D var indgået en mundtlig aftale om kautionen. Da S ikke havde 

godtgjort, at der var indgået en sådan aftale, blev M frifundet for kravet om selvskyld-

nerkaution.

Se endvidere UfR 1990.247 H: I forbindelse med at en sparekasse overtog et 

anpartsselskabs kreditarrangement fra en bank, påtog nogle kautionister, som hidtil 

havde kautioneret for selskabets gæld, sig ikke skriftligt at kautionere over for spa-

rekassen. Da det ej heller på anden måde fandtes godtgjort, at de pågældende havde 

påtaget sig en sådan forpligtelse, blev de frifundet for sparekassens krav om indfrielse 

af anpartsselskabets gæld. Højesteret udtalte i øvrigt, at det ved sagens pådømmelse 

25. Et varigt medium er ifølge KAL § 4, nr. 13 en indretning, som sætter forbrugeren i 
stand til at lagre oplysninger rettet til forbrugeren personligt på en måde, der mulig-
gør senere søgning i et tidsrum, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som 
giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

26. Derimod kan det i relation til den enkelte aftale være relevant at få afklaret, hvorvidt 
der er tale om overdragelse til sikkerhed eller overdragelse til eje, idet der ved salg 
(overdragelse til eje) af  løsøre og negotiable fordringer ikke som ved sikkerhedsstil-
lelse (overdragelse til sikkerhed) kræves iagttagelse af en bestemt sikringsakt for at 
opnå beskyttelse. Nærmere om aftaler om såkaldt kamufleret sikkerhedsstillelse, se 
nedenfor i kapitel 4.3.
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måtte tillægges betydning, at sparekassen som pengeinstitut havde været velkendt med 

skyldforhold og kautioner.27

Se tillige UfR 1995.124 Ø, hvor det blev antaget, at en kreditforenings panteret i en 

fast ejendom ikke omfattede et beløb, som den nuværende ejer af ejendommen havde 

fået udbetalt fra den tidligere ejer som en følge af mangler, og UfR 1997.1131 H, hvor 

Højesteret med henvisning til en række konkrete omstændigheder og forklaringer anså 

en bankgaranti afgivet over for en importørs pengeinstitut for stillet til sikkerhed for 

den udenlandske producents krav.

I det indbyrdes forhold mellem pantsætter og panthaver er der afta-
lefrihed. Med de begrænsninger, som måtte følge af præceptive lovbe-
stemmelser og aftaleretlige regler om ugyldighed,28 kan parterne således 
frit aftale, hvilke aktiver der skal pantsættes, hvilke krav de pantsatte 
aktiver skal tjene til sikkerhed for, samt de nærmere betingelser for pan-
terettens aktualisering ved misligholdelse m.v.

Med hensyn til rækkevidden og omfanget af  pantsætnings- og andre 
sikkerhedsaftaler er det i det indbyrdes forhold mellem pantsætter og 
panthaver såvel som i forhold til tredjemand (f.eks. pantsætters kon-
kursbo) panthaver, der har bevisbyrden for, hvilke aktiver panteretten 
omfatter, og hvilke krav der er sikret fyldestgørelse gennem det pant-
satte.29 Det kan ikke udelukkes, at kravene til panthavers bevis vil være 
strengere i forhold til tredjemand end inter partes. I hvert fald er det 
givet, at pantsætters og panthavers eventuelle samstemmende forklaring 
ikke uden videre kan lægges til grund i forhold til tredjemand.30

Se til illustration UfR 1975.922 SH, hvor det forhold, at der herskede uklarhed om, 

hvilke krav der var pantsikret, bevirkede, at sikkerhedsstillelsen ikke blev tillagt 

27. Se omvendt UfR 1996.1615 H, hvor en kaution indgået i forbindelse med en tidligere 
aftale om sikkerhedsstillelse ikke blev anset for ophørt i forbindelse med indgåelse af 
en ny sikkerhedsaftale, som ikke omtalte kautionen. Den nye aftale blev alene anset 
for at være et supplement og ikke en erstatning for den oprindelige aftale.

28. Om et tilfælde, hvor udstedelse af gældsbreve og nedskrivning heraf i henholdt til en 
generalfuldmagt fandtes ugyldig, se TFA 2017.180 Ø. Specielt i forbindelse med kau-
tion foreligger et betydeligt antal retsafgørelser om anvendelse af aftalelovens ugyl-
dighedsregler. Se nærmere eksempelvis Hans Viggo Godsk Pedersen, Kaution, s. 23 ff. 
og den der anførte retspraksis.

29. Det er ligeledes indehaveren af sikkerhedsretten, der har bevisbyrden for, at der over-
hovedet er indgået en aftale om sikkerhedsstillelse, jf. UfR 2002.1464/1 H refereret 
ovenfor.

30. Med hensyn til kravene til individualisering af de pantsatte fordringer og efterføl-
gende identifikationsbevis henvises til kapitel 2.3.
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virkning over for pantsætters konkursbo, og hvor kravet derfor alene blev anerkendt 

som et simpelt krav.

Se også UfR 1992.488 V, hvor spørgsmålet var, hvorvidt nogle kautionister, inden 

de påtog sig kautionen, havde været bekendt med, at et ejerpantebrev, der ligeledes 

lå til sikkerhed for den kautionssikrede fordring, tillige var anvendt til sikkerhed for 

anden gæld. Bevisbyrden herfor fandtes at påhvile kreditor (en sparekasse). Da spare-

kassen ikke kunne løfte denne bevisbyrde, frifandtes kautionisterne for betaling af et 

beløb svarende til den del af  ejerpantebrevets provenu, som var anvendt til nedbrin-

gelse af den anden gæld.31

Med hensyn til spørgsmålet om, hvilke fordringer der er omfattet af  overdragelsen, 

se UfR 1987.677 H, hvor en transport efter en fortolkning af indholdet af en overdra-

gelsesaftale også fandtes at omfatte formodede krav mod et forsikringsselskab.

Se tillige UfR 1996.1238 V, hvor en håndpanteret uden særlig aftale omfattede 

udgifter til beskyttelse af pantet mod pantsætters uretmæssige dispositioner samt ren-

ter heraf, og UfR 2003.865 Ø om rækkevidden af en transport i en virksomheds ret til 

overskydende skat for tidligere og fremtidige indkomstår.32

Opstår der tvivl om det nærmere indhold af den indgåede aftale, vil 
almindelige principper for fortolkning og udfyldning af aftaler finde 
anvendelse.

Om et tilfælde, hvor den nærmere rækkevidde af sikkerheden blev fastlagt ved for-

tolkning af aftalen, se UfR 1983.615 V, hvor en bygherre gav en materialeleverandør 

sekundær håndpant i et ejerpantebrev til sikkerhed for en tiltransporteret fordring og 

for »yderligere krav« til leverandøren. Efter en konkret fortolkning af aftalen kunne 

denne ikke fortolkes indskrænkende, og leverandørens sikkerhed omfattede derfor 

nogle bestemte yderligere krav, som ikke vedrørte det pågældende byggeri. Almin-

delige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 

(AB 72) var ikke vedtaget for byggeriet, jf. nedenfor i kapitel 2.9.2.

Se tillige UfR 2001.1543 H om fortolkning af en udtalelse om bortfald af en kau-

tionsforpligtelse på forfaldsdagen for den sikrede gæld. Højesteret statuerede, at en 

skrivelse ikke kunne forstås som en begrænsning i varigheden af kautionsforpligtel-

sen. Der blev bl.a. lagt vægt på, at den modsatte fortolkning ville begrænse værdien af 

kautionen i betydeligt omfang.

Se også UfR 2006.1781 H, hvor det efter indholdet af en transporterklæring 

bl.a. fandtes godtgjort, at et pengeinstituts sikkerhed omfattede et selskabs fulde 

31. Se tillige UfR 2002.1464/1 H omtalt ovenfor.
32. Om bevisbyrdespørgsmålet, se tillige UfR 2010.2064 V, hvor landsretten udtrykkeligt 

fastslog, at en efterfølgende panthaver, som påstod, at en foranstående virksomheds-
panthaver havde opgivet sit virksomhedspant, havde bevisbyrden for, at virksomheds-
panteretten var opgivet.
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tilgodehavende i henhold til en entreprisekontrakt. En efterfølgende fakturabelåning 

af samme tilgodehavende medførte ikke, at sikkerhedsstillelsen bortfaldt, men alene at 

den havde prioritet næst efter factoringselskabets krav.

Den omstændighed, at sikkerhedsaftaler ofte udfærdiges af pengeinsti-
tutter og andre finansieringsvirksomheder, som må formodes at være 
velkendt med skyldforhold og sikkerhedsstillelse,33 kombineret med, at 
der i betydeligt omfang anvendes standardkontrakter og standardvilkår, 
har dog betydet, at visse problemstillinger inter partes har tiltrukket 
sig særlig opmærksomhed. Der findes i retspraksis en række eksempler 
på, at domstolene i forskellige relationer har begrænset rækkevidden af 
aftaler om sikkerhedsstillelse.

Problemstillingen lader sig illustrere ved de såkaldte alskyldserklæ-
ringer, der ofte anvendes i forbindelse med kaution og ved pantsætning, 
f.eks. ved pantsætning af ejerpantebreve. Ifølge en alskyldserklæring har 
kreditor (panthaver) sikkerhed for ethvert beløb, som debitor (pantsæt-
ter) skylder eller måtte komme til at skylde kreditor, uanset af hvilken 
grund kravet er opstået.

Ved at anvende en alskyldserklæring opnår kreditor således ikke alene 
sikkerhed for allerede aftalte kreditfaciliteter (f.eks. en kassekredit), 
men også for efterfølgende udvidelser heraf (f.eks. ved overtræk eller 
aftale om forhøjelse af kassekredittens maksimum) samt for andre nye 
kreditter og lån, som senere måtte blive aftalt mellem kreditor og debi-
tor (f.eks. lån til køb af driftsmateriel). Sikkerheden ifølge en alskylds-
erklæring er dog efter ordlyden ikke begrænset til krav, der udspringer 
af en aftale mellem den sikrede kreditor og debitor, idet det er uden 
betydning, af hvilken grund kreditors krav opstår. Såfremt den sikrede 
kreditor fra en anden af debitors kreditorer erhverver en fordring (som 
f.eks. når det sikrede pengeinstitut køber en fordring på debitor af en 
leverandør, der har solgt varer på kredit til debitor), vil kreditors krav 
ifølge den erhvervede fordring efter alskyldserklæringens ordlyd således 
også være omfattet af  sikkerheden. Tilsvarende for så vidt angår krav 
på erstatning opstået uden for kontraktforhold.

Da en alskyldserklæring således er et særligt byrdefuld vilkår for 
pantsætter, vil den i overensstemmelse med almindelige aftaleret-
lige regler kun kunne anses for vedtaget mellem parterne, såfremt 
den ved kontraktindgåelsen har været fremhævet på behørig vis.34 Er 

33. Jf. Højesterets udtalelse i den ovenfor citerede dom UfR 1990.247 H.
34. Generelt om vedtagelsesproblematikken, se eksempelvis Lennart Lynge Ander-

sen og Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, s.  77  ff., Mads Bryde Andersen, 
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alskyldserklæringen vedtaget, er den som udgangspunkt gyldig og må 
respekteres af  pantsætter (og dennes øvrige kreditorer). Tilsidesættelse 
af  en alskyldserklæring efter AFTL §§ 33 eller 36 vil kun kunne komme 
på tale i særlige tilfælde.

I retspraksis har der dog været en tendens til at fortolke alskylds-
erklæringer indskrænkende, således at kun krav, der har en naturlig 
sammenhæng med retsforholdet mellem parterne, er sikret. Erhverver 
kreditor kravet uden debitors medvirken, eller beror det nærmest på 
en tilfældighed, at kreditor erhverver kravet, vil det ikke blive inddra-
get under en sikkerhedsaftale med alskyldserklæring, idet sådanne krav 
må antages at ligge uden for parternes forudsætninger for aftalens ind-
gåelse. For pengeinstitutter og andre finansieringsvirksomheder vil der 
således være sikkerhed for aktuelle og fremtidige krav, der udspringer af 
almindelige kreditforhold, mens fordringer, der er erhvervet fra andre 
kreditorer, og krav på erstatning uden for kontraktforhold ikke altid vil 
være sikret gennem en alskyldserklæring.35 I forhold til debitors/pant-
sætters konkursbo kan især en kreditors opkøb af andre kreditorers 
fordringer kort før debitors økonomiske sammenbrud være betænkelig, 
idet den sikrede kreditor – i det omfang det pantsattes værdi er tilstræk-
kelig – via alskyldserklæringen opnår fuld dækning for krav, som ellers 
kun ville have opnået dividende i boet.

For fastlæggelsen af rækkevidden af en alskyldserklæring kan det 
ligeledes være af betydning, om der er tale om sikkerhedsstillelse for 
egen gæld eller for tredjemands gæld. Den omstændighed, at den sik-
kerhedsstillende i sidstnævnte tilfælde normalt er uden indflydelse 
på udviklingen i det underliggende skyldforhold mellem kreditor og 
debitor, kan – afhængig af de nærmere omstændigheder – tale for at 
begrænse alskyldserklæringens rækkevidde. Der kan ligeledes være et 
særligt behov for at begrænse en alskyldserklæring, når debitor/pant-
sætter er en ikke-professionel.36

Grundlæggende aftaleret, s. 88 ff. samt Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørga-
ard, Almindelig kontraktret, s. 87.

35. Se tillige von Eyben, Panterettigheder, s. 136, der anfører, at det kræver særlige holde-
punkter at antage, at en alskyldserklæring omfatter forpligtelser, som opstår uden for 
kontraktforhold.

36. Se således Hans Viggo Godsk Pedersen, Kaution, s. 50 f. i relation til kautionsforplig-
telsers omfang, Peter Møgelvang-Hansen, Privat Kaution for banklån. Kautionistpro-
blemer og -beskyttelse i de nordiske lande, s. 59 ff. og 80 ff. samt Nina Dietz Legind, 
Privat kaution, s. 178 ff. Se tillige de særlige bestemmelser i lov om finansiel virksom-
hed §§ 47 og 48 om kaution henholdsvis inden for og uden for erhvervsforhold.
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Retspraksis vedrørende rækkevidden af alskyldserklæringer kan bl.a. 
illustreres ved følgende afgørelser:

UfR 1991.330 H: Som led i et forretningsmæssigt mellemværende påtog en kautionist 

sig ved to kautionserklæringer selvskyldnerkaution for de lån, som et vekselererfirma 

til enhver tid måtte yde en virksomhed. Kautionserklæringerne fandtes ikke at kunne 

tilsidesættes eller begrænses efter principperne i AFTL § 36 eller ud fra almindelige 

aftaleretlige principper.

UfR 1981.543 V: En direktør i et aktieselskab kautionerede for selskabets kas-

sekredit i en bank. Ifølge kautionserklæringen omfattede kautionen »hvad debitor 

til enhver tid måtte blive skyldig på denne kassekredit […] samt […] hvad debitor 

måtte være eller blive banken skyldig på hvilken som helst anden måde, herunder 

vekselforpligtelser«. En vekselmodtager diskonterede herefter nogle af  aktieselska-

bet accepterede veksler i banken, og banken gjorde sikkerheden gældende, for så 

vidt angik vekselgælden. Heri fik banken ikke medhold. Landsretten anførte, at det 

kendeligt for banken måtte ligge helt uden for direktørens forudsætninger, at han, 

der var eneberettiget til at acceptere veksler på aktieselskabets vegne, ved kautionen 

skulle hæfte for vekselkrav, der var opstået uden hans eller selskabets medvirken, og 

alene som følge af  den tilfældige omstændighed, at vekslerne var blevet diskonteret 

i banken.37

UfR 1970.852 V: En debitor havde håndpantsat et ejerpantebrev til en bank til 

sikkerhed for et bestemt krav og for, hvad han i øvrigt blev banken skyldig (f.eks. 

hidrørende fra vekselarrangement). Ejerpantebrevet blev senere sekundært håndpant-

sat med respekt af bankens panteret. Nogle af pantsætter accepterede veksler blev 

diskonteret i banken, og der opstod tvist om, hvorvidt den sekundære håndpanthaver 

skulle respektere, at vekselkravene blev dækket forud for de sekundært sikrede krav. 

Landsretten lagde til grund, at såvel banken som debitor ved diskonteringen var gået 

ud fra, at vekselgælden var omfattet af  bankens sikkerhed, og i hvert fald under disse 

omstændigheder fandtes banken at have sikkerhed for vekselkravene forud for den 

sekundære panthaver.

Se tillige UfR 1983.615 Ø.38

37. Se også UfR 1951.759 H (kommenteret af  Frost i TfR 1952.310): Højesterets fler-
tal fandt, at nogle veksler, som pantsætter havde accepteret over for en række tred-
jemænd, og som var diskonteret i den panthavende bank, ikke var omfattet af  en 
alskyldserklæring. Flertallet anførte bl.a., at »Uanset de i pantedokumenterne benyt-
tede vidtgående udtryk findes banken […] ikke at have været berettiget til udeluk-
kende i de pågældende kunders (tredjemænds) interesse at søge fyldestgørelse i pantet 
for hele sit tilgodehavende ifølge vekslerne, der var erhvervet uden fallentens (pant-
sætters) medvirken.«

38. Nærmere om alskyldserklæringer, se eksempelvis Nina Dietz Legind, Privat kaution, 
s. 178 ff. og 226 ff., samme, Privat kaution for banklån, s. 66 ff., Lynge Andersen og 

026_KARNOV_SIKKERHED I FORDRINGER_REV2.indd   28 08/12/20   5:32 PM



1.5 Aftaler om sikkerhedsstillelse

29

Endelig kan rækkevidden, såfremt andet ikke følger af eller kan udledes 
af aftalen, bero på deklaratoriske regler m.v. herom. Det må formentlig 
antages, at overdrages en simpel fordring, hvortil der er knyttet et ejen-
domsforbehold eller kaution, omfatter overdragelsen også sikkerheden 
i kraft af  ejendomsforbeholdet/kautionen, selvom dette ikke måtte være 
udtrykkeligt aftalt mellem parterne.39

1.5.3 Panthavers fyldestgørelse

Normalt kan en panthaver først søge sig fyldestgjort i sit pant, når pant-
sætter har misligholdt (tilbage)betalingen af det lån eller den kredit, for 
hvilken pantet er stillet til sikkerhed. Foreligger en sådan misligholdelse 
fra pantsætters side, regulerer retsplejelovens § 538 a, stk. 2 og 3, hvor-
dan panthaver kan realisere de pantsatte aktiver.

Det følger således af § 538 a, stk. 2, at panthaver først kan søge fyl-
destgørelse, hvis han forinden med en uges varsel og ved anbefalet brev 
har opfordret pantsætteren til at opfylde kravet, medmindre omgående 
salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse tab. Kravet om en uges 
frist til betaling af det skyldige beløb kan ikke ved forudgående aftale 
fraviges, og ved manglende iagttagelse af fristen kan panthaver efter 
omstændighederne blive erstatningsansvarlig for et eventuelt tab, som 
pantsætter måtte lide ved realisering inden fristens udløb.40

Er pantegenstanden en fordring, følger det endvidere af § 538 a, stk. 
3, at panthavers fyldestgørelse i den pantsatte fordring også kan ske 
derved, at fordringen inddrives, efterhånden som den forfalder. I så fald 
nedskrives panthavers fordring i takt med skyldners betaling af ydel-
ser på den pantsatte fordring. I dette tilfælde gælder reglen om en uges 
forudgående varsel ikke. En panthaver, der har opnået sikkerhed i en 
fordring, kan således opnå fyldestgørelse på to måder i tilfælde af pant-
sætters misligholdelse.

Werlauff, Kreditretten, s. 388 ff., Lennart Lynge Andersen og Peter Møgelvang-Hansen, 
Bankretlige emner, s. 160 ff., Carstensen og Rørdam, Pant, s. 17 ff., Hans Viggo Godsk 
Pedersen, Ejerpantebreve og skadesløsbreve, s. 93 ff., samme, Kaution, s. 51 ff. og 83 f., 
von Eyben, Panterettigheder, s. 135 ff., Iversen m.fl., Panteret, s. 33 ff. samt Hørby Jen-
sen m.fl., Bankjura – Udvalgte emner, s. 364 ff.

39. Jf. nærmere nedenfor under 2.10.1 i relation til factoringarrangementer. Om panteret-
tens deklaratoriske omfang ved pant i kapitalandele, se Henrik Kure, UfR 2011B.237.

40. Om tilfælde, hvor pengeinstitutter er blevet erstatningsansvarlige i forbindelse med 
manglende iagttagelse af fristen i retsplejelovens § 538 a, se UfR 1995.611 Ø, UfR 
1990.935 H og UfR 1989.622 SH.
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Imidlertid vil panthaver også kunne opnå fyldestgørelse (nedskriv-
ning) af sit tilgodehavende mod pantsætter via skyldnerens betaling af 
ydelser på den pantsatte fordring, som måtte forfalde, inden panthavers 
fordring mod pantsætter forfalder, og der således foreligger mislighol-
delse. Det skyldes, at panthaver ved overdragelsen/pantsætningen af 
fordringen bliver den nye »rette fordringshaver« og dermed dén, som 
skyldneren i henhold til den pantsatte fordring skal betale forfaldne 
ydelser til.41

1.5.4 Gældsbrevslovens §§ 9 og 10

Det følger af GBL § 1, at udstedelse af et gældsbrev ikke ændrer på 
det indbyrdes retsforhold mellem udstederen af gældsbrevet (skyldne-
ren) og modtageren (overdrageren). Denne bestemmelse gælder som de 
øvrige bestemmelser i gældsbrevslovens kapitel I for såvel negotiable 
som simple gældsbreve.

I det omfang en aftale om panteret eller anden overdragelse til sik-
kerhed eller eje af fordringer ikke angiver de nærmere vilkår for retsfor-
holdet mellem overdrager og erhverver, suppleres aftalen af en række 
deklaratoriske lovbestemmelser. Heraf skal alene GBL §§ 9 og 10, som 
gælder for såvel negotiable som simple fordringer, kort omtales. GBL 
§ 9 regulerer overdragerens (pantsætters) ansvar for, at den overdragne 
(pantsatte) fordring består, og § 10 vedrører ansvaret for, at fordringens 
skyldner er god for betalingen af det skyldige beløb.

Efter GBL § 9, stk. 1, indestår overdrageren af en fordring for, at for-
dringen består fuldt ud på overdragelsestidspunktet. Dette gælder dog 
ikke, såfremt erhververen vidste, at fordringen ikke bestod, eller havde 
grund til mistanke herom, jf. § 9, stk. 2. Dette indebærer, at overdrage-
ren uden særlig aftale indestår for, at skyldneren ikke har indsigelser 
vedrørende fordringen, som kan gøres gældende over for erhververen. 
Skyldnerens indsigelser kan f.eks. være baseret på, at de varer, som 
overdrageren i det underliggende retsforhold har leveret skyldneren, er 
behæftet med mangler, eller at skyldneren inden overdragelsen helt eller 
delvist har betalt det skyldige beløb. At overdrageren indestår for for-
dringens beståen indebærer, at der er tale om et objektivt erstatningsan-
svar, således at overdragerens ansvar er uafhængigt af, om overdrageren 
vidste eller burde vide, at fordringen ikke bestod på overdragelsestids-
punktet.

41. Modifikationer til dette udgangspunkt findes i GBL §§ 29 og 30, jf. nærmere nedenfor 
2.2.2 i kapitel 2.

026_KARNOV_SIKKERHED I FORDRINGER_REV2.indd   30 08/12/20   5:32 PM



1.5 Aftaler om sikkerhedsstillelse

31

Hvorvidt fordringens skyldner i forhold til erhververen bevarer indsi-
gelser fra det underliggende retsforhold beror på, hvilken type fordring 
der er overdraget. Ved overdragelse af simple fordringer er udgangs-
punktet, at skyldneren bevarer indsigelser over for erhververen, jf. GBL 
§ 27. Skyldnerens indsigelsesadgang kan dog afskæres ved aftale – en 
såkaldt cut off-klausul – medmindre der er tale om forbrugerforhold, 
hvor skyldneren (forbrugeren) altid bevarer indsigelserne over for 
erhververen, jf. KAL § 33.42 Ved overdragelse af negotiable fordringer, 
herunder pantebreve i fast ejendom og fondsaktiver, er udgangspunktet 
derimod, at skyldneren afskæres fra at gøre indsigelser gældende over 
for erhververen, jf. GBL §§ 15-18, TL § 27 a og LKM § 186.

Med hensyn til risikoen for skyldnerens manglende betalingsevne er 
den deklaratoriske regel derimod, at overdrageren ikke indestår for 
skyldnerens vederhæftighed, jf. GBL §  10. Kun såfremt overdrageren 
direkte har påtaget sig det, indestår han for, at skyldneren til sin tid 
vil være i stand til at betale det skyldige beløb til erhververen. Inde-
ståelse – typisk i form af en såkaldt skadesløs transport – indebærer i 
det væsentligste, at overdrageren bliver stillet, som om han havde påta-
get sig simpel kaution for skyldnerens forpligtelse.43 Overdrageren må 
altså indfri fordringen, når skyldneren ikke betaler erhververen, og det 
herudover ved retsforfølgning eller på anden måde er godtgjort, at det 
skyldige beløb ikke kan inddrives hos skyldneren.44

Hvis der til den overdragne fordring er knyttet panteret, ejendoms-
forbehold eller kaution, og overdragelsen omfatter såvel fordringen som 
sikkerhedsretten, må det antages, at GBL §§  9 og 10 ligeledes finder 
anvendelse i relation til sikkerheden. Det vil sige, at overdrageren er 
objektivt ansvarlig for, at sikkerheden består på overdragelsestidspunk-
tet, hvorimod det er erhververen, der bærer risikoen, såfremt sikkerhe-
den ikke er tilstrækkelig til at dække den overdragne fordring.45

GBL §§ 9 og 10 udelukker ikke, at overdrageren af en fordring på 
andet grundlag kan blive erstatningsansvarlig over for erhververen, 
f.eks. fordi overdrageren har handlet culpøst. Afhængig af de nærmere 
omstændigheder vil erhververen af en fordring desuden kunne bringe 

42. Jf. nedenfor under 2.2.1.
43. Jf. Henry Ussing, Obligationsretten – Almindelig del, s. 224 og Gomard og Iversen, 

Obligationsret 4. del, s. 45.
44. Specielt om anvendelse af GBL § 10 i relation til handel med pantebreve, se Hans 

Helge Beck Thomsen, UfR 2002B.363.
45. Jf. Lynge Andersen m.fl., Gældsbrevsloven, s. 65 f. og s. 70 samt Lyngsø, Gældsbrevlo-

ven, s. 72 og 77, men modsat John Adamsen, UfR 1990B.478.
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andre misligholdelsesbeføjelser end erstatningsbeføjelsen i anvendelse, 
f.eks. hæve aftalen ved væsentlig misligholdelse.

Se UfR 1991.589 V, hvor et anpartsselskab overdrog en fordring på et aktieselskab 

til en tredjemand. Ved en senere dom blev det fastslået, at fordringen måtte betrag-

tes som »ansvarlig indskudskapital« i aktieselskabet, og kravet var derfor ved selska-

bets konkurs efterstillet andre krav. Anpartsselskabet fandtes ikke ansvarlig over for 

tredjemand (erhververen) efter GBL § 9, da fordringen havde bestået på overdragel-

sestidspunktet. Derimod fandtes anpartsselskabet ansvarlig, fordi dets direktør ved 

overdragelsen var bekendt med, at fordringen var »ansvarlig indskudskapital« og der-

for af begrænset værdi.46

46. En skyldner, der bliver bekendt med, at en fordring på ham er overdraget, f.eks. når 
skyldneren noterer en underretning afgivet efter GBL § 31, har ikke i almindelighed 
pligt til at gøre erhververen opmærksom på fordringens ringe værdi. Om et særegent 
tilfælde, hvor skyldneren blev erstatningsansvarlig over for erhververen for ikke at 
have gjort denne bekendt med, at nogle overdragne fordringer var fiktive, se UfR 
1993.438 H og UfR 2017.1601 V refereret nedenfor i kapitel 2.9.1.
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