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Forord 
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Summary 
 

The Right of Withdrawal in the Consumer Credit Directive – consumer protection or populist 
proposal? 

Throughout the past years consumer protection has attracted a great deal of attention, and this led to a 

proposal and later on the adoption of the Consumer Credit Directive in May 2008. The ensuing date for 

completing the transposition is set for June 2010 for all member states in the European Union, and 

takes a maximum harmonisation approach. The Directive is intended to harmonise key aspects of 

consumer credit legislation in Member states, and also to maintain a high level of consumer protection. 

One of the proposals from the European Commission is the common standard on a right of withdrawal, 

and this is the essence of this thesis. 

At the present moment there is no statutory provision on right of withdrawal on consumer credit loan 

contracts in Denmark, besides the statutory provision on distance contracts. In relation to the 

completing transposition of the right of withdrawal and the Consumer Credit Directive in Danish law, 

several aspects of legal and economical influence will be analysed in this thesis. The differences 

between the national and European law causes discrepancy among the existing Danish law and the 

Consumer Credit Directive, and likewise a collision between two national laws. These issues will be 

analysed, and in addition the influence of a right of withdrawal in full will be discussed. 

As well as locating the legal issues, the economical consequences of these aspects will be analysed, 

and furthermore the consumer stimulus to withdrawal will be examined. The influence of withdrawal on 

loans – regarding consumer credit and housing, and likewise the influence of the consumer and the 

lender will be discussed. This leads to a final economical weighing of regulation of withdrawal, to 

examine whether the transposition of a right of withdrawal can promote efficiency or not.  

In the end of this thesis, the legal and economical analysis is compared to research made among a 

chosen few, which represent the finance- and consumer market. Throughout this comparison, the 

theoretically angle will get a practical approach, which will lead to a aggregated evaluation of, whether 

the Right of Withdrawal is consumer protection or a populist proposal. 
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Kapitel 1 

1.1 Indledning 
Forbrugerforhold og forbrugerbeskyttelse er de seneste år blevet et fokusområde, hvilket har 

medført en øget EU regulering, som er blevet implementeret i dansk ret gennem en række 

direktiver. EU tilstræber, at der skal være øget ensartethed af forbrugerforhold samt åben 

grænseoverskridende aktivitet. Dette har medført, at EU i 2008 vedtog et Forbrugerkreditdirektiv1, 

hvor formålet netop var at ensrette reglerne for forbrugerkredit i EU og således også åbne op for 

en mere grænseoverskridende låneaktivitet medlemslandene imellem. Direktivet lægger op til at 

være totalharmoniserende, og skal være implementeret i dansk ret senest i maj 2010. 

Forbrugerkreditdirektivet skærper oplysningskravene til kreditaftalen, og indeholder ligeledes en 

bestemmelse om fortrydelsesret på forbrugerkreditter. 

En sådan fortrydelsesret eksisterer ikke i dansk ret i dag, idet fortrydelsesretten efter 

Forbrugeraftaleloven2 kun vedrører fjernsalg og fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. 

Kreditaftaleloven3 regulerer forholdet mellem långiver og låntager, og derfor vil det være naturligt, 

at Forbrugerkreditdirektivet bliver implementeret i denne lov.  Som det ser ud i øjeblikket, er der 

nedsat en arbejdsgruppe i Justitsministeriet, hvor der arbejdes på en betænkning og et nyt 

lovforslag til Kreditaftaleloven.  

Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser om fortrydelsesret giver dog anledning til at overveje, om 

der er behov for en ret til at fortryde et lån. Efter Aftaleloven4 gælder hovedreglen om, at aftaler er 

bindende, og derfor kan man diskutere, hvorfor der skal gælde en særlig regel for varen penge. 

Afhandlingen søger på den baggrund at klarlægge betydningen af Forbrugerkreditdirektivets 

implementering i dansk ret - både for så vidt angår juridiske og økonomiske problemstillinger. Ud 

fra dette behandles overvejelserne, om der reelt er behov for en fortrydelsesret, eller om der blot er 

tale om et populistisk forslag fra EU-kommissionens side. Dette søges belyst ud fra en juridisk 

analyse, hvor det forbrugerbeskyttende element inddrages, samt en økonomisk analyse, hvori der 

fokuseres på incitamenter i forbindelse med lånoptagelse. I den forbindelse belyses emnet ud fra 

forholdet mellem kreditgiver som hhv. bank og finansieringsselskab, og låntager som forbruger. 

Analysen i afhandlingen tilføjes ydermere en praktisk dimension, idet der gennem afhandlingens 

integration mellem jura og økonomi, inddrages en undersøgelse af markedsaktørernes vurdering 
                                                            
1 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
2 Lov nr. 451 af 9. juni 2004  
3 Lov nr. 157 af 25. februar 2009 
4 Lov bekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 8 af 137 
 

af fortrydelsesrettens påvirkning og betydning i dansk ret. Disse elementer sammenholdes, for på 

den baggrund at kunne give teorien en praktisk indgangsvinkel, og sidst men ikke mindst en mere 

nuanceret vurdering og konklusion.  

1.2 Begrundelse for valg af emne 
I de seneste år har der været et øget fokus på forbrugerbeskyttelse i forbindelse med indgåelsen af 

låneaftaler. Denne øgede interesse skyldes, at der de seneste år er sket en betydelig udvikling i de 

kredittyper, som forbrugeren tilbydes og benytter sig af. Ligeledes er forbrugernes mobilitet, på 

tværs af landegrænser indenfor EU, steget.  

Det har dog vist sig, at medlemsstaterne anvender forskellige forbrugerbeskyttelsesmekanismer, 

og det strider mod EU-rettens ønske om et gennemskueligt og effektivt kreditmarked. For at få et 

velfungerende indre marked for forbrugerkredit, er det blevet anset som en nødvendighed at sørge 

for, at der er etableres en harmoniseret fællesskabsramme med det formål, at 

forbrugerkreditlovgivningen tilpasses, således at denne kan følge med udviklingen5. På baggrund 

af dette har fællesskabet besluttet at gennemføre Forbrugerkreditdirektivet, som skal være 

implementeret i dansk ret senest maj 2010. Direktivet ændrer retsstillingen omkring anvendelsen af 

fortrydelsesretten, og dette vil have en påvirkning af både forbruger, långiver og virksomheders 

adfærd og incitamenter i forbindelse med indgåelsen af en forbrugerkredit. Derfor findes emnet 

aktuelt og interessant, idet det kan diskuteres, hvorvidt der er et rationale bag behovet for en 

harmonisering af området, eller hvorvidt der er tale om et populistisk forslag. 

1.3 Problemformulering 
Hvilken betydning får implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet i dansk ret, for 

forbrugerbeskyttelsen og de parter der optræder i en låneaftale, ved anvendelse af 

fortrydelsesretten? 

• Hvilke juridiske problemstillinger kan der opstå, når Forbrugerkreditdirektivet implementeres 

og fortrydelsesretten anvendes? 

• Hvorledes kan dette, i et økonomisk perspektiv, påvirke parternes incitamenter i forbindelse 

med optagelsen af et lån? 

• Vurdering af fortrydelsesretten ud fra en efficiensbetragtning. 

• På baggrund af en undersøgelse blandt udvalgte aktører, sammenholdes aktørernes svar 

med den juridiske og økonomiske analyse.  
                                                            
5 Forbrugerkreditdirektivet 9948/07, præambel 1- 9 
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1.4 Synsvinkel 
Ud fra en samfundsmæssig synsvinkel vil de juridiske og økonomiske konsekvenser, forbundet 

med implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet og anvendelsen af fortrydelsesretten, blive 

behandlet i en helhed. I denne kontekst skal synsvinklen forstås som en overordnet 

samfundsmæssig afvejning, hvor forholdene mellem kunde, banker og finansieringsselskaber 

inddrages, da Forbrugerkreditdirektivets implementering vil berøre alle parter. 

Grundet i at emnet er nyt og endnu ikke belyst, er der i forbindelse med besvarelsen af den 

overordnede problemstilling, taget kontakt til et udsnit af markedets aktører. Disse aktører er 

repræsentanter for både kunder, pengeinstitutter og finansieringsselskaber og vil gennem 

besvarelse af en række spørgsmål være med til at afdække forventningerne til 

Forbrugerkreditdirektivets implementering i dansk ret. Ligeledes vil fortrydelsesrettens betydning 

for lånemarkedet og parternes retsstilling i den henseende, blive belyst ud fra en betragtning af 

aktørernes fremtidige forventninger. 

1.5 Litteratur 

Der er foretaget juridiske og økonomiske litteratursøgninger på biblioteket og i internationale 

søgedatabaser, både med hjælp fra fagbibliotekar og på egen hånd, men det har vist sig, at 

afhandlingens emne er så nyt, at der endnu ikke er skrevet noget konkret litteratur om emnet. 

Dette nyhedsmoment har givet udfordringer både for så vidt angår afhandlingens juridiske og 

økonomiske del, hvorfor det har været nødvendigt at inddrage analogier og teorier fra andre 

relaterede problemstillinger. Endvidere er det blevet undersøgt, hvorvidt der er lavet statistiske 

undersøgelser af udbredelsen af anvendelsen af fortrydelsesretten i dag, men efter at have 

kontaktet både banker, Nationalbanken og Danmarks Statistik, har det vist sig, at der ikke er lavet 

statistik over dette.  

1.6 Afgrænsninger 

Forbrugerkreditdirektivet er en omfangsrig hjemmel for de elementer, der optræder i forbindelse 

med forbrugerkreditter. Forbrugerkreditdirektivet indeholder dermed en række bestemmelser om 

alt fra standardoplysninger ved reklame, til oplysninger der skal angives i selve kreditaftalen.  

Fortrydelsesretten er en generel bestemmelse, der vedrører kreditaftaler, men for at begrænse 

området vil fokus blive lagt på forbrugskreditter i forhold til låntager, der optager et lån i enten en 

bank eller i et finansieringsselskab. I relation til afhandlingens område omkring lån med pant i fast 

ejendom, vil reguleringen omkring køb og salg af fast ejendom ikke blive berørt, idet der 
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udelukkende tages udgangspunkt i fortrydelsesrettens anvendelse på låneaftalen, der er indgået 

mellem kunden og banken.  

Afhandlingen berører ikke Aftalelovens bestemmelser om urimelige aftaler over for forbrugeren, da 

der udelukkende fokuseres på Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse om fortrydelsesret. 

I skrivende stund foreligger der et udkast til Direktiv om Forbrugerrettigheder6, som er en 

sammenskrivning af en række direktiver, og et nyt tiltag på området for forbrugerbeskyttelse. 

Direktivet regulerer forholdet omkring fortrydelsesretten, men er ikke berørt i denne afhandling, da 

direktivet udelukkende foreligger i udkastform. Det forventes dog, at direktivets bestemmelser 

tager højde for Forbrugerkreditdirektivets indhold, hvorfor Direktiv om Forbrugerrettigheder ikke 

forventes at ændre på forholdet omkring fortrydelsesretten. 

Afhandlingens juridiske del benytter den retsdogmatiske metode, og anvender derigennem de 

forskellige retskilder i analysen af fortrydelsesretten. Der foreligger dog ingen specifik retspraksis 

på området, der har decideret relevans for afhandlingens overordnede problemstilling. 

Pengeinstitutankenævnet har afsagt en række kendelser om fortrydelsesret, herunder 

sagsnummer 34/1997 om indsigelse mod betalinger i et fjernsalg. Forholdet i denne sag og 

lignende sager belyser ikke det område af fortrydelsesretten, som afhandlingen berører, hvorfor 

denne retskilde ikke er inddraget i den juridiske metode.  

Ud fra PA-teorien kan bankrådgiveren optræde som både agent og principal, hvilket giver et 

dobbeltagentforhold. Da afhandlingen tager udgangspunkt i relationen mellem bankrådgiveren og 

kunden, inddrages relationen mellem banken og bankrådgiveren ikke. Afhandlingen sondrer derfor 

ikke mellem bank og bankrådgiver, da disses anses for én og samme person. 

For at kunne vurdere fortrydelsesrettens implikation i forbindelse med implementeringen i dansk 

ret, er det nødvendigt at foretage en efficiensbetragtning. Efficiensbetragtningen kan foretages ud 

fra enten en Kaldor Hicks- eller en Paretooptimal tilstand. Kaldor-Hicks betragtningen kan med 

fordel anvendes, hvis vurderingen af forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret anses således, at 

den eventuelle opnåede velfærdsgevinst skal kunne kompensere for det eventuelle tab der opstår. 

Da afhandlingens fokus er forbrugerøkonomi, gives det mest retvisende billede derfor ved at 

anvende efficiensbetragtningen ud fra Kaldor-Hicks, da ressourcerne herved er allokeret således, 

at værdien der skabes for den ene part, er stor nok til at kompensere det tab den anden part lider.  

                                                            
6 Forslag til Rådets Direktiv om Forbrugerrettigheder af 8. oktober 2008 og KOM(2008) 614 
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1.7 Struktur 
Afhandlingen er bygget op således, at de problemstillinger der lokaliseres i den juridiske del, 

efterfølgende gennemarbejdes ud fra en økonomisk indgangsvinkel. Disse analyser 

sammenholdes i den integrerede del, hvori aktørernes betragtninger diskuteres ud fra den 

teoretiske kontekst. Strukturen er afspejlet i følgende figur:       
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1.8 Metode 

1.8.1 Juridisk metode 
I afhandlingens juridiske del foretages en retshistorisk analyse, for at belyse det historiske aspekt 

ved fortrydelsesretten i forhold til Kreditaftaleloven og Forbrugeraftaleloven. På den måde 

fastlægges den historiske udvikling, herunder tidligere gældende rets indflydelse for senere ret. 

Den retshistoriske analyse fører til en retsdogmatisk analyse, hvor gældende ret beskrives og 

fortolkes. Ud fra denne kontekst videreføres fortrydelsesretten i forhold til Forbrugerkreditdirektivet, 

som analyseres ud fra den retsdogmatiske metode. I relation til dette bør det nævnes, at det i 

sidste ende er domstolene der udfinder gældende ret, men i denne afhandling er formålet at 

beskrive og konkludere på gældende og kommende ret i forhold til Forbrugerkreditdirektivet. 

Fortrydelsesretten i Forbrugerkreditdirektivet og direktivets implementering behandles ud fra en 

vurdering af, hvorledes udfaldet og betydningen af bestemmelsen påvirkes af, hvorvidt der 

foretages en ordlyds- eller formålsfortolkning. 

I den juridiske del vil fortrydelsesrettens fremtidige betydning blive analyseret, og der lægges vægt 

på, hvorledes denne vil påvirke lånemarkedet i forhold til boliglån og forbrugskreditter. Endvidere 

vil fortrydelsesretten blive vurderet i forhold til forbrugerbeskyttelsen som helhed, for i den 

sammenhæng at kunne analysere fortrydelsesrettens effekt på kundernes og bankernes adfærd. 

Dette skal danne grundlag for en analyse og en helhedsvurdering af fortrydelsesretten, hvilken 

betydning den har i dag, og hvorledes retsstillingen vil se ud efter Forbrugerkreditdirektivets 

implementering i dansk ret.  

Den juridiske redegørelse og analyse skal på den baggrund belyse de implikationer, der kan 

forekomme ved Forbrugerkreditdirektivets implementering i dansk ret, og de problemstillinger der 

kan opstå i forbindelse med fortrydelsesrettens anvendelse.  

De anvendte retskilder i afhandlingen er Forbrugeraftaleloven - lov nr. 451 af 9. juni 2004, 

Kreditaftaleloven – lov nr. 398 af 13. juni 1990, Fjernsalgsdirektivet – direktiv i forbindelse med 

aftaler vedrørende fjernsalg 1997/5/EF af 20. maj 1997, Forbrugerkreditdirektivet - og God skik 

bekendtgørelsen – lovbekendtgørelse nr. 1222 af 10. oktober 2007, samt forarbejderne til disse. 

Retskilderne behandles i forhold til fortrydelsesretten og bestemmelser tilknyttet denne. 
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Ved fortolkning af den juridiske problemstilling er der fundet støtte i relevant sekundær litteratur, 

samt kommenteret lovgivning er anvendt, for at få en dybdegående forståelse for 

fortrydelsesrettens anvendelsesområde og formål.   

1.8.2 Økonomisk metode 

For at kunne vurdere det økonomiske rationale, der ligger til grund for fortrydelsesretten, belyses 

fortrydelsesretten både i et historisk og i et nutidigt perspektiv, hvor Forbrugerkreditdirektivets 

ændringer i forhold til fortrydelsesretten inddrages, således at niveauet for fortrydelsesretten kan 

illustreres grafisk. Idet afhandlingens fokus lægges på fortrydelsesretten, findes det relevant at 

inddrage det økonomiske rationale, der ligger bag den forbrugerbeskyttelse, som fortrydelsesretten 

giver.  

Forbrugerkreditdirektivets præambler definerer ikke entydigt, hvorvidt boliglån omfattes af 

fortrydelsesretten. Derfor vil der blive udarbejdet en analyse af, hvorledes forbrugskreditter og 

boliglån påvirkes af implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet. På denne baggrund laves der 

en analyse af de omkostninger og økonomiske incitamenter, der opstår i forhold til banken og 

kunden, når fortrydelsesretten anvendes på en låneaftale. I analysen vil låneaftalen, der er indgået 

mellem kunden og banken, anses som en kontrakt, der bliver indgået mellem de to involverede 

parter. Forholdet mellem banken og kunden er præget af en stor uigennemsigtighed, og derfor vil 

problemstillingerne omkring asymmetrisk information, belyses gennem inddragelsen af Principal-

agentteorien. Kunden vil i den forbindelse være agenten, der har fuld information om sin egen 

adfærd, og banken vil være principalen, der ikke omkostningsfrit kan tilegne sig denne information 

om agentens adfærd. I forbindelse med anvendelsen af Principal-agentteorien, vil problemstillingen 

omkring moral hazard blive anvendt.  

Når kunden vælger at benytte fortrydelsesretten og den eksisterende låneaftale dermed ophæves, 

anses dette som en kontrakt der brydes. Dette kontraktbrud analyseres gennem inddragelse af 

Aaron S. Edilins og Steven Shavells teorier om kontraktbrud. I lyset af dette undersøges det, 

hvorledes bankens incitamenter for udstedelse af lån vil ændres, når kunden gives en 

fortrydelsesret. Endvidere undersøges det, hvorvidt der vil være en interesse i at indføre en 

cooling-off periode ved optagelsen af et lån. Ud fra denne betragtning vil påvirkningen af kunden 

blive analyseret både på kort og langt sigt, således at der kan laves en samlet betragtning af, 

hvorledes implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet vil påvirke den finansielle sektor og 

kunden. På baggrund af dette inddrages statistisk materiale, og disse ræsonnementer vil give 

mulighed for at lave en Kaldor-Hicksvurdering af implementeringen af Forbrugerkreditdirektivets 
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bestemmelse om 14 dages fortrydelsesret. Gennem analysen vil den nuværende finansielle 

situation blive inddraget, således at fortrydelsesrettens påvirkning perspektiveres til både nationale 

forhold og den øvrige del af EU. 

1.8.3 Integreret metode  
Den integrerede metode tager udgangspunkt i den juridiske og økonomiske analyse, og behandler 

disse i en helhed ud fra en samfundsmæssig betragtning. Det vurderes på den baggrund, hvorvidt 

der er problemstillinger, som kan få betydning både af juridisk og økonomisk karakter ved en 

implementering af direktivet i dansk ret. 

Ligeledes vil der, i forbindelse med den integrerede analyse, blive udarbejdet nogle spørgsmål 

som led i en undersøgelse blandt udvalgte aktører på markedet. Aktørerne er repræsentanter for 

både kunderne og de finansielle virksomheder, og udgør derfor et bredt udsnit af markedet, og 

danner dermed grundlag for en bredere synsvinkel. Undersøgelsen indbefatter interviews af 

Danske Bank, BRFkredit (BRFbank), Finans og Leasing, Forbrugerrådet og Finansrådet, og 

danner rammen om en undersøgelse af de fremtidige forventninger og holdninger til 

forbrugerkreditdirektivets virkning.  

Den integrerede analyse bliver derved at sammenholde den juridiske og økonomiske analyse med 

de resultater, der er fremkommet ved undersøgelsen af aktørerne. Dette gøres med henblik på at 

undersøge, hvorvidt fortrydelsesretten i forbindelse med implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet, vil medføre eventuelle problemer på markedet juridisk set, og hvilke 

økonomiske konsekvenser dette kan medføre. 

Ud fra dette vil der blive foretaget en normativ vurdering af fortrydelsesrettens implementering i 

dansk ret, hvor retspolitiske problemstillinger vil blive inddraget. På den baggrund vil den fremtidige 

retsstilling blive drøftet, og der vil blive udarbejdet et løsningsforslag, til eventuelle problemstillinger 

fundet i forbindelse med analysen. 

1.9 Kildekritik 
Grundet at emnet er meget nyt, og Forbrugerkreditdirektivet endnu ikke er implementeret i dansk 

lovgivning, findes der kun en begrænset mængde litteratur på området. Den litteratur der er fundet, 

er derfor hovedsageligt udarbejdet af de samme forfattere, hvorfor det selvfølgelig har været 

nødvendigt at stille sig kritisk over for indholdet, for at objektiviteten bevares. 
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Ligeledes har det været nødvendigt at udarbejde en undersøgelse blandt en udvalgt del af 

aktørerne på markedet, for at få et indblik i, hvorledes opfattelsen og forventningerne til direktivet 

er blandt aktørerne. I denne forbindelse er der udvalgt aktører, der repræsenterer både 

forbrugernes, erhvervslivets og pengeinstitutternes side, for at opnå et bredt kendskab til 

eventuelle forskelligheder og ligheder i opfattelsen af problemstillingen. 

Kapitel 2 

2.1 Indledning til fortrydelsesretten 
Når omdrejningspunktet er fortrydelsesret, henledes tankerne på en ret, man har som forbruger 

eller kunde, til at fortryde en handel. Det anses derfor at være kundens ret at fortryde et køb – og 

dermed kunne levere varen retur, mod at få sin pengeydelse tilbage. 

I denne afhandling vil en låneaftale, indgået mellem kunden og banken, blive anset som en 

kontrakt, hvorfor fortrydelsesretten vil blive behandlet ud fra en lånerelateret situation. Med dette 

kapitel søges der at belyse fortrydelsesrettens historie og betydning, for dermed at danne en større 

forståelse for, hvordan fortrydelsesretten ser ud i dag, og vil blive udformet, når 

Forbrugerkreditdirektivet bliver implementeret i dansk ret. Ligeledes vil betydningen for forholdene 

om en fortrydelsesret blive behandlet generelt, da fortrydelsesretten har betydning for alle 

implicerede parter i en lånerelation. 

Reglerne for fortrydelsesret gælder som sagt for en forbruger, der har indgået en kontrakt, og 

efterfølgende ønsker sig frigjort af kontrakten. For at komme nærmere fortrydelsesrettens 

anvendelsesområde, skal det først gøres klart, hvornår der egentlig er tale om en forbruger. Det er 

nemlig afgørende for anvendelsen af fortrydelsesretten, hvorvidt man er forbruger eller ej. 

Den europæiske forbrugerdefinition er ikke overensstemmende, med den der findes i dansk ret. 

Forbrugerkreditdirektivet fra 19877 fastlægger regler på fællesskabsplan for forbrugerkreditaftaler, 

og indeholder ligeledes en forbrugerdefinition. I direktivets artikel 1, stk. 2, litra a, defineres en 

forbruger som en fysisk person, der optræder med et formål, der ligger uden for enhver form for 

erhvervsmæssig tilknytning. I dansk ret er pågældende direktiv implementeret i Kreditaftaleloven8, 

og her defineres en forbruger som værende enten en fysisk eller juridisk person9. Grunden til at det 

                                                            
7 Rådets direktiv (87/102/EØF) af 22. december 1986 
8Lov nr. 398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler  
9 Lynge Andersen (2003, 20) 
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var muligt at opretholde denne forskel, var at dagældende forbrugerkreditdirektiv indebar en 

minimumsharmonisering10. Forbrugerdefinitionen i det dagældende forbrugerkreditdirektiv11 og det 

nye forbrugerkreditdirektiv12  er ens, hvilket ses af bestemmelsen i artikel 3, litra a i det nye direktiv. 

2.1.1 Den nationale fortrydelsesret 
Kreditretten har to søjler, hvoraf den første er institutionsøjlen, der vedrører relationen mellem de 

finansielle institutioner og myndighederne, og er hovedsageligt den offentligretlige regulering af 

den finansielle sektor. Den anden søjle er kundesøjlen, som vedrører relationen mellem den 

enkelte finansielle institution og kunderne, og reguleres primært formueretligt. Institutionssøjlen er 

basis for det finansielle marked, og danner dermed også grundlag for kundesøjlen. Kundesøjlen 

søger at beskytte forbrugerne og kunderne, da de er de svage parter i et forhold, og dermed skal 

beskyttes yderligere13. Fortrydelsesretten falder ind under kundesøjlen, og er med til at skabe en 

bedre retsstilling for kunden og en øget forbrugerbeskyttelse. Ønsket om at beskytte forbrugeren 

har mange hensyn, men overordnet set er det et forsøg på at skabe forbrugertillid, da denne 

udvikles i takt med en stigende beskyttelse. 

Kundesøjlen er spredt over flere love, og flere af disse regulerer hver deres form for 

fortrydelsesret, med dertil hørende krav og bestemmelser. Hovedreglen i dansk ret er, at aftaler er 

bindende jf. Danske Lov 5-1-1 og 5-1-2, og kan derfor som udgangspunkt ikke fortrydes, såfremt 

andet ikke er aftalt eller som følge af særlovgivning. De områder der er undtaget, og hvor der 

gælder en fortrydelsesret, er derfor reguleret ved særlovgivning, og gælder bl.a. området for køb af 

fast ejendom, fjernsalgsaftaler og aftaler uden fast forretningssted og forsikringsaftaler m.v. 

Fortrydelsesretten bunder i de fleste tilfælde i EU-retten, da bestemmelserne om fortrydelse af 

aftaler er blevet en realitet i dansk ret, på baggrund af implementeringen af en række direktiver. 

Der findes dog bestemmelser i dansk ret, der ikke følger EU-retten, så der er derfor ikke en 

fuldendt overensstemmelse14. 

Der findes i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom15 i kapitel 2, en 

bestemmelse om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom. Køberen kan fortryde købet senest 6 

dage efter aftalens indgåelse, ved skriftligt at give sælgeren besked herom, jf. lovens § 8, stk. 1. 

Såfremt købet fortrydes, skal køber betale sælger godtgørelse på 1 pct. af købesummen. 

                                                            
10 Jørgensen (2008, 256) 
11 Rådets direktiv (87/102/EØF) af 22. december 1986 
12 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008  
13 Jørgensen (2008, 244) 
14 Jørgensen (2008, 284) 
15 Lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007 



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 18 af 137 
 

Forbrugeraftalelovens16 kapitel 4 indeholder ligeledes en bestemmelse om fortrydelsesret, der 

gælder for aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, jf. lovens § 17, stk. 

1. Fortrydelsesfristen er som udgangspunkt 14 dage, men den finder ikke anvendelse på alle 

aftaler. Bl.a. er finansielle tjenesteydelser omfattet af Lov om realkreditlån og realkreditobligationer 

m.v. ikke omfattet.  

I Kreditaftaleloven17 gælder der på nuværende tidspunkt ikke nogen fortrydelsesret ved 

forbrugerkreditaftaler. Den eneste ret forbrugeren har i denne henseende, er muligheden for 

førtidig indfrielse, jf. §§ 26 og 27. Da der i det nye forbrugerkreditdirektiv18 eksisterer en 

fortrydelsesret på 14 dage, og dette direktiv skal implementeres i Kreditaftaleloven, vil der inden 

den 12. maj 2010 blive indført en adgang til at fortryde en forbrugerkreditaftale. 

For at kunne analysere fortrydelsesretten i et historisk perspektiv, vil de nærmere forhold omkring 

fortrydelsesretten i hhv. Kreditaftaleloven og Forbrugeraftaleloven belyses senere i dette kapitel. 

2.1.2 Den EU-retlige fortrydelsesret 
Fortrydelsesretten findes i adskillige direktiver, og er som ovenfor nævnt, implementeret i national 

lovgivning. De direktiver indeholdende en fortrydelsesfrist, der ligeledes har relevans for denne 

afhandling, er som følger: 

I direktiv om forbrugerbeskyttelse ved fjernsalg19, blev fortrydelsesfristen fastsat til mindst 7 

hverdage og maksimalt 3 måneder, jf. artikel 6, stk. 1. Tilsvarende bestemmelser omkring 

fortrydelsesretten findes i direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne20. 

Direktivet er implementeret i dansk ret i Forbrugeraftaleloven og Forsikringsaftaleloven, og 

indeholder en fortrydelsesfrist på 14 kalenderdage, jf. artikel 6, stk. 1.  

Ud over fortrydelsesretten i forbindelse med fjernsalg af finansielle- og ikke-finansielle 

tjenesteydelser, er der i det nye forbrugerkreditdirektiv21 en fortrydelsesret på 14 kalenderdage jf. 

artikel 14 og 15. Fortrydelsesretten giver forbrugeren ret til at fortryde en kreditaftale uden at give 

begrundelse herfor.  

                                                            
16 Lov nr. 451 af 9. juni 2004 
17 Lovbekendtgørelse nr. 157 af 25. februar 2009 
18 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
19 Rådets direktiv (1997/7/EF) af 20. maj 1997 
20 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
21 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
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2.1.3 Baggrunden for fortrydelsesretten  
Når man beskæftiger sig med fortrydelsesret, er det vigtigt at have for øje, hvornår man egentlig 

kan gøre fortrydelsesretten gældende. Som det er i dag, kan fortrydelsesretten anvendes, efter en 

indgået aftale er trådt i kraft22. Det vil sige, at det er køberens eller kundens ret til at gøre sig fri af 

aftalen i den post-kontraktuelle fase. 

Normalvis anses den pre-kontraktuelle fase som værende den forbrugerbeskyttende fase, da det 

er inden aftalen indgås, at oplysninger og informationer om den aftalte ydelse forhandles. I den 

post-kontraktuelle fase er det primært den erhvervsdrivende eller kreditgivers hensyn, der 

varetages, men ligeledes forbrugerens ret til at fortryde gøres gældende i denne periode. Dette 

kan illustreres ud fra følgende figur23: 

             Kontraktindgåelse   Tid 

 

Pre-kontraktuelle fase   Post-kontraktuelle fase 

 

Informations pligt 

 

Bankens /finansieringsselskabets kreditvurdering   

Bankens rådgivning    Fortrydelsesret 

 

På det EU-retlige plan har baggrunden for indførelsen af en fortrydelsesret været, en del af det 

overordnede sigte, at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og dermed en høj 

forbrugertillid. Dette anses for at være en væsentlig faktor i forbindelse med sikring af den fri 

bevægelighed for finansielle tjenesteydelser, og ligeledes er med til at øge konkurrencen24. Der 

søges på den måde at etablere et stabilt marked for grænseoverskridende forbrugerkredit, hvorved 

der opstilles nogle regler for kundebeskyttelse og hensynet til kreditgiver. Det kan dog diskuteres, 

om en forbruger vil finde det attraktivt og reelt benytte muligheden for at optage et lån i en anden 

medlemsstat.   

                                                            
22 Lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007 § 8, stk. 1 og Lov nr. 451 af 9. juni 2004 § 17, stk.1. 
23 Eget design 
24 Andersen (2003, 14) 
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I det nye Forbrugerkreditdirektiv25 og dets præambler specificeres og samles baggrunden for den 

overordnede europæiske tankegang bag forbrugerbeskyttelsen, og dermed også baggrunden for 

en fortrydelsesret. Man søger med direktivet en harmonisering af det indre marked, for dermed at 

sikre forbrugerne i fællesskabet en høj grad af beskyttelse, og ligeledes sikre at de grundlæggende 

rettigheder, som f.eks. udarbejdet i Den Europæiske Unions Charter, bliver overholdt26. I direktivet 

henvises til, at man søger at skabe en ensartet procedure for udøvelse af fortrydelsesret, for de 

områder der regulerer samme type område. Grundet denne sammenhæng, søger man en 

tilnærmelse af vilkår svarende til dem, der er fastsat i direktivet om finansielle tjenesteydelser27. 

Det anføres i dette direktiv, at der fastsættes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau med henblik på at 

sikre den fri bevægelighed for finansielle tjenesteydelser28. 

De ovenfor nævnte direktiver er som før nævnt implementeret i dansk ret, og det nye 

forbrugerkreditdirektiv implementeres inden 12. maj 2010, som værende beskyttelsespræceptiv og 

medfører en totalharmonisering, jf. Forbrugerkreditdirektivets artikel 22.  

Hensynet bag den nationale regulering af forholdet mellem forbrugere og finansielle virksomheder 

er beskyttelsesbehovet. Helt basalt er det aftalen i et forhold, der er afgørende for retsstillingen 

mellem kunden og den finansielle virksomhed, men grundet i komplekse og sektorspecifikke 

aftaler, kan det være svært for en almindelig forbruger at gennemskue aftalens små detaljer. Den 

finansielle virksomhed er derfor bedre stillet, da den besidder en større indsigt end forbrugeren. 

Trods regler om oplysnings- og informationspligt i national lovgivning, er et låneforhold ofte præget 

af asymmetrisk information, idet kunden ikke har samme forudsætninger for at forhandle en 

fordelagtig låneaftale, da det som oftest er den professionelle långiver, der har det store overblik. 

Der er derfor en udtalt tendens til at beskytte forbrugeren, da den erhvervsdrivende eller 

kreditgiveren har større indsigt, og derfor er bedre stillet. Denne har i den post-kontraktuelle fase 

derfor større mulighed for at sanktionere overfor en forbruger. Baggrunden for at der ikke findes 

samme beskyttelsesbehov erhvervsdrivende imellem, er at der både på EU-retligt plan og nationalt 

plan, anerkendes et princip om aftalefrihed i erhvervsforhold29. Ydermere er forholdet mellem 

finansielle virksomheder og deres indbyrdes forhold på lånemarkedet, ikke reguleret ved de 

ovenfor nævnte direktiver og nationale love. 

                                                            
25 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
26 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008, præambel 8, 9 og 43 
27 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008, præambel 33 
28 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008, præambel 13 
29 Jørgensen (2008, 247) 



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 21 af 137 
 

På baggrund af det ønskede niveau af forbrugerbeskyttelse, er der i Forbrugeraftaleloven 

implementeret bestemmelser om oplysningspligt, reguleret i direktivet om fjernsalg af finansielle 

tjenesteydelser, men ligeledes også en fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4. En 

forbruger får derfor adgang til at fortryde en aftale, der indeholder aftalevilkår, som ikke har været 

udformet på en klar og forståelig måde. Fortrydelsesretten er et redskab, som forbrugeren kan 

benytte ved en fjernsalgsaftale, og danner dermed grundlag for en beskyttelse af forbrugeren og 

dennes rettigheder. 

I Kreditaftaleloven30, vil der i løbet af det næste år blive implementeret en bestemmelse om 

fortrydelsesret i forbindelse med en kreditaftale. Denne bestemmelse kommer dermed til at 

supplere den eksisterende bestemmelse om informationspligt i Kreditaftaleloven. Dette skal forstås 

på den måde, at det nu bliver muligt fortryde en kreditaftale, såfremt man som forbruger ikke har 

modtaget de fornødne informationer under aftaleindgåelsen. Dog har man ligeledes mulighed for at 

fortryde aftalen uden begrundelse, jf. Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 1. Fortrydelsesretten 

vil derfor komme til at udgøre endnu et led i den indarbejdede forbrugerbeskyttelse i loven, der har 

til sigte at beskytte forbrugeren, ved at give denne yderligere mulighed for at tænke tingene 

igennem. 

2.1.4 Ræsonnementet bag fortrydelsesretten 
Den tidligere omtalte informations- og oplysningspligt, er som nævnt et led i en 

forbrugerbeskyttende foranstaltning, men har ud over det et konkurrencemæssigt element for den 

finansielle virksomhed. Der foreligger klare regler for, hvilke oplysninger der skal forelægges 

kunden inden aftaleindgåelsen og dermed regler for markedsføring i den pre-kontraktuelle fase. 

Fortrydelsesretten forlænger på sin vis den pre-kontraktuelle fase, da fortrydelsesrettens 

anvendelse først kan finde sted, efter en indgået aftale er trådt i kraft. Ved aftaleindgåelsen 

overgår den pre-kontraktuelle fase til den post-kontraktuelle fase, men den erhvervsdrivende eller 

kreditgiveren er vidende om, at såfremt fortrydelsesretten anvendes, kan kontrakten ophøre. På 

den baggrund får kunden og forbrugeren en udvidet frist og betænkningstid, der strækker sig ud 

over aftaleindgåelsen, såfremt pågældende aftale er omfattet af lovgivning indeholdende en 

fortrydelsesret.  

På den baggrund synes fortrydelsesretten at være et vigtigt led i forbrugerbeskyttelsen – både i 

Forbrugeraftaleloven og Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Det samme 

                                                            
30 Lovbekendtgørelse nr. 157 af 25. februar 2009 
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vil gøre sig gældende, når det nye Forbrugerkreditdirektiv implementeres i Kreditaftaleloven. Når 

det er sagt, er der mange andre væsentlige faktorer der spiller ind, og dermed kan modificere 

fortrydelsesrettens forbrugerbeskyttende fremtoning.  

De nærmere aspekter og problemstillinger omkring fortrydelsesretten i forhold til et 

forbrugerbeskyttende element, vil blive behandlet i de følgende kapitler, hvor de ovenfor nævnte 

elementer ligeledes vil blive behandlet. 

2.2 Historisk perspektiv 

2.2.1 Kreditaftaleloven i et historisk perspektiv 
For at kunne foretage en analyse af implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet31 er en 

gennemgang af Kreditaftaleloven nødvendig, idet den nuværende lov indeholder implementeringen 

af det eksisterende Forbrugerkreditdirektiv fra 198732, som er en forløber for 

Forbrugerkreditdirektivet fra 2008.  

Køb på afbetaling blev første gang reguleret ved Afbetalingsloven af 1917. Loven vedrørte kun køb 

på afbetaling med ejendomsforbehold, hvor afbetalingssummen ikke oversteg Kr. 3.00033. I 1983 

blev Afbetalingsloven erstattet af Kreditkøbeloven34, som regulerede køb med og uden 

ejendomsforbehold og såvel forbrugerkøb som ikke-forbrugerkøb. Af betænkningen til 

Kreditkøbeloven fremgår det, at formålet med loven var at forbedre kreditkøberens retsstilling35, og 

derfor indeholdt loven en række præceptive regler og ligeledes en række krav til, hvilke 

oplysninger kreditgiveren skulle give til forbrugeren. Udvalget bag betænkningen til loven var dog 

opmærksomme på, at en meget kraftig beskyttelse af forbrugeren kunne medføre ulemper for 

erhvervslivet, men fandt, at loven kunne gennemføres uden de store problemer for erhvervslivet36. 

Forholdet til fortrydelsesretten blev også berørt i forbindelse med udarbejdelsen af loven, idet 

spørgsmålet omkring indførslen af en fortrydelsesret ved dørsalg og ved visse forbrugeraftaler blev 

overvejet, men der blev ikke vedtaget noget endeligt37. Kreditkøbeloven blev ophævet i 1991, idet 

denne blev afløst af Kreditaftaleloven38. Da Kreditaftaleloven blev gennemført i 1990, fulgte 

                                                            
31 Rådets direktiv (2008/48/EF) af. 23. april 2008   
32 Rådets direktiv (87/102/EØF) af. 22. december 1986  
33 Beck Thomasen (2000, 11-13) 
34 Lov nr. 275 af 9. juni 1982   
35 Betænkning 839 af 1978, side 55 
36 Betænkning 839 af 1978, side 56 
37 Betænkning 839 af 1978, side 37 
38 Lov nr. 398 af 13. juni 1990  
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regeringsforslaget EF-direktivet39, og undtog realkredit fra lovens anvendelsesområde. Dette var et 

bevidst politisk valg, men efter flere høringssvar blev det dog ændret, idet argumentationen fra 

Forbrugerrådets side gik på, at realkreditlån var en af forbrugerens største økonomiske 

dispositioner. Forbrugerrådet var af den opfattelse, at forbrugeren havde samme behov for 

oplysninger og beskyttelse40. Forbrugerkreditdirektivet fra 1986 søger generelt at tilnærme 

medlemsstaternes lov og administrative bestemmelser om forbrugerkredit, hvilket skyldes, at 

forbrugerkreditområdet i medlemsstaterne er meget forskelligartet. Denne forskelligartethed 

påvirker de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser baseret på kredit, og på 

baggrund af dette ønskede man at ensrette reglerne. Direktivet opstiller derfor bestemmelser om 

den generelle kreditgivningsadfærd i form af beregninger for ÅOP jf. artikel 6, skriftlige formkrav jf. 

artikel 4 samt almindelige krav i forbindelse med kreditaftalen. Disse regler afspejles i den 

nugældende Kreditaftalelov, der senest er ændret med lovbekendtgørelse fra 200941, der er en 

sammenskrivning af de tidligere ændringer til hovedloven fra 1990. 

Kreditaftaleloven regulerer umiddelbart ikke forholdet til fortrydelsesretten, idet denne er reguleret i 

Forbrugeraftaleloven. Af lovens anvendelsesområde fremgår det, at loven finder anvendelse på 

kreditaftaler, hvor kreditgiveren som led i sit erhverv yder kredit til forbrugeren, der handler udenfor 

sit erhverv. Kreditaftaler forstås af lovens § 4, som en aftale om kredit i form af henstand, lån eller 

anden tilsvarende form for finansiel ydelse. Loven indeholder ligeledes regler omkring 

”trepartsforholdet”, der søger at give forbrugeren en øget beskyttelse i forhold til almindelige regler, 

både hvis et lån er ydet på grundlag af en aftale mellem løsøresælgeren og kreditgiveren, og 

ligeledes hvis tredjemand tager transport på en løsørekøbekontrakt42. En anden væsentlig 

betragtning er Kreditaftalelovens regler i kapitel 7 omkring førtidig indfrielse af fordringer. Af lovens 

§ 26 følger det, at forbrugeren til enhver tid kan tilbagebetale sin gæld og dermed frigøre sig. Det 

følger af § 26, stk. 2, at lån med pant i fast ejendom er undtaget denne regel om førtidig indfrielse, 

hvilket kan vække undren, når lån med pant i fast ejendom generelt er omfattet af loven. Af 

kommentarerne til Kreditaftaleloven følger det dog også, at det synes at være en misforståelse, at 

denne bestemmelse er medtaget, idet denne undtagelse kunne give anledning til vanskeligheder43. 

Konsekvensen ved denne undtagelse er, at forbrugerens mulighed for at frigøre sig før tid ved 

pantebreve i fast ejendom, afhænger af parternes aftale og obligationsrettens almindelige regler44. 

Bestemmelsen omkring førtidig indfrielse suppleres af Kreditaftalelovens § 27, hvor det 
                                                            
39 Rådets direktiv (87/102/EØF) af. 22. december 1986 og Rådets direktiv 90/88/EØF af 22. februar 1990 
40 Lynge, Andersen (2005, 142) 
41 Lov nr. 157 af 25. februar 2009 
42 Omtales ofte som hhv. ”Det oprindelige trepartsforhold” og ”Det efterfølgende trepartsforhold” 
43 Lynge Andersen (2001, 193) 
44 Lynge Andersen (2001, 194) 
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udtømmende fremgår, hvilke kredit- og indfrielsesomkostninger kreditgiveren kan kræve, når 

forbrugeren indfrier lånet før tid. Bestemmelsen vedrører dog, som følge af § 26, stk. 2, ikke lån 

med pant i fast ejendom. Af § 27 følger det endvidere, at forbrugeren ikke kan afkræves yderligere 

omkostninger og gebyrer, end denne er informeret om ved indgåelsen af kreditaftalen45. 

2.2.2 Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret i et historisk perspektiv 
I Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser om fortrydelsesret søges det at tilnærme sig reglerne, 

der kendes fra Fjernsalgsdirektivet46 og Det finansielle fjernsalgsdirektiv47, som er implementeret i 

den nugældende Forbrugeraftalelov48. For den videre analyse er det derfor relevant at belyse 

fortrydelsesretten i Forbrugeraftaleloven i et historisk perspektiv.  

Hovedloven af 197849 gennemførte regler om beskyttelse af forbrugeren i forbindelse med aftaler 

om køb af varer uden fast forretningssted. Formålet med at lave en forbrugeraftalelov var, at man 

ønskede at give forbrugeren en øget beskyttelse mod misbrug, og en bedre retsstilling på de 

områder loven definerede, og hvor der var ekstra behov for beskyttelse. Hovedlovens kapitel 3 

vedrørte fortrydelsesrettens anvendelse ved aftaler indgået uden for fast forretningssted. Lovens § 

5, stk. 1 statuerer, at en forbruger kan træde ud af en aftale, der er indgået under et møde med en 

erhvervsdrivende uden for dennes faste forretningssted. Med samme betingelser havde 

forbrugeren også fortrydelsesret ved aftaler om løbende levering af visse tjenesteydelser, som 

f.eks. tegning af abonnement på aviser. Dog var der gjort visse undtagelser til fortrydelsesretten, i 

form af køb ved forudgående anmodning fra forbrugeren, bestillingskøb og varer købt på 

markeder, auktioner mv. Såfremt forbrugeren ville anvende sin fortrydelsesret, skulle pågældende 

jf. den dagældende § 6, underrette den erhvervsdrivende herom senest ugedagen efter mødet 

med den erhvervsdrivende. Ved bogkøb, tegning af abonnementer på aviser, ugeblade og 

tidsskrifter, blev fristen dog først regnet fra den dag, hvor forbrugeren havde fået det købte eller 

den første levering i hænde50. Det samme gjorde sig gældende ved andre køb, hvis forbrugeren 

ikke senest på mødet med den erhvervsdrivende havde haft lejlighed til at undersøge det købte 

eller en vare af samme artikel. Af den dagældende lovs § 7 fulgte det endvidere, at den 

erhvervsdrivende skulle give tydelig information omkring fortrydelsesretten. Såfremt dette ikke blev 

påset, ville det føre til ugyldighedsvirkning af aftalen. I bemærkningerne til lovforslaget blev der 

henvist til et særligt behov for fortrydelsesret ved postordresalg, idet forbrugeren ikke havde haft 

                                                            
45 Lynge Andersen (2001, 196) 
46 Rådets direktiv (97/7EF) af 20. maj 1997 
47 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002  
48 Lov nr. 451 af 9. juni 2004 
49 Lov nr. 139 af 29. marts 1978  
50 Lov nr. 139 af 29. marts 1978, § 6 



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 25 af 137 
 

lejlighed til at undersøge den pågældende vare. Dette bevirkede, at der blev indsat et særligt 

kapitel omkring postordre-salg, hvor postordre blev defineret som ”salg af varer”, hvorved 

tjenesteydelser ikke blev omfattet. Endvidere indeholdt loven også bestemmelser om forbrugerens 

ret til at opsige visse aftaler om løbende tjenesteydelser, med det formål at sikre forbrugeren en 

ufravigelig ret til at opsige visse langvarige kontrakter med et rimeligt varsel. Som begrundelse for 

dette henvises der i bemærkningerne til lovforslaget til, at forbrugeren ikke er i stand til at vurdere 

værdien af denne ydelse, og at aftaler af denne type, ofte binder forbrugeren for meget lange 

perioder51. 

I 1987 blev loven ændret med henblik på implementeringen af Rådets direktiv om 

forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted52, også kaldet 

Dørsalgsdirektivet. Dørsalgsdirektivets beskyttelse var dog ikke så vidtgående som 1978-loven, 

idet Dørsalgsdirektivet alene omfattede aftaler indgået under en udflugt arrangeret af den 

erhvervsdrivende uden for dennes faste forretningssted, samt aftaler indgået i forbindelse med den 

erhvervsdrivendes besøg hos forbrugeren. I forbindelse med implementeringen af direktivet 

overvejede man på baggrund af dette at indskrænke fortrydelsesrettens anvendelsesområde, 

således at denne kun omfattede de i direktivet nævnte omstændigheder. En del myndigheder og 

organisationer frarådede dog dette, da man mente, at virksomheder, der ville omgå 

fortrydelsesretten, blot ville omlægge deres adfærd53. Idet Dørsalgsdirektivet er et 

minimumsdirektiv, hvilket bevirker, at medlemslandene frit kan indføre eller opretholde 

bestemmelser, der giver forbrugeren en bedre beskyttelse, blev indskrænkelsen ikke gennemført. 

 I forbindelse med gennemførslen af Dørsalgsdirektivet blev begrebet postordresalg ændret til 

fjernsalg, og der blev foretaget visse udvidelser af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten kom 

således til at gælde generelt for tjenesteydelser og ikke kun aftaler om visse løbende 

tjenesteydelser, som 1978-loven foreskrev det54. En anden væsentlig ændring af udvidelsen af 

lovens § 10, var at også tilbud og indgåelse af aftaler foretaget ved brug af elektroniske medier 

samt i forbindelse med lovlige uanmodede telefoniske henvendelser, blev omfattet.   

Som led i implementeringen af Direktivet om urimelige kontraktvilkår55, blev Forbrugeraftaleloven 

ændret igen i 1994. Dette medførte dog ingen ændring af fortrydelsesretten. 

                                                            
51 Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven, betænkning nr. 1440, side 25 
52 Rådets direktiv (85/577/EØF) af 20. december 1985  
53 Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven, betænkning nr. 1440, side 26 
54 Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven, betænkning nr. 1440, side 26 
55 Rådets direktiv (93/13/EØF) af 5. april 1993   
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2.2.3 Den nugældende forbrugeraftalelov 
Den nugældende Forbrugeraftalelov56 indeholder implementeringen af Fjernsalgsdirektivet og Det 

finansielle fjernsalgsdirektiv57. Anvendelsesområdet for loven er enslydende med den tidligere lov, 

idet det er forbrugeraftaler og erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på indgåelsen af 

sådanne aftaler. Forbrugeraftalebegrebet er ligeledes videreført men ændret således, at aftaler 

angående tjenesteydelser indgået ved fjernsalg også er omfattet, hvilket følger af lovens § 3. 

Fjernsalg er defineret i lovens § 4, og betegnes som en aftale om varer, tjenesteydelser eller 

løbende levering af varer eller tjenesteydelser, der er indgået gennem fjernkommunikation, således 

at den erhvervsdrivende og forbrugeren ikke mødes. Loven indeholder ligeledes bestemmelser 

omkring oplysningspligten ved forbrugeraftaler. Reglerne omkring den pre-kontraktuelle 

oplysningspligt ved fjernsalg af varer og ikke-finansielle tjenesteydelser, er stort set videreført fra 

den tidligere lov. Med henblik på gennemførslen af direktivet om fjernsalg af finansielle 

tjenesteydelser, er der indført nye regler omkring oplysningspligten ved fjernsalg. I det følgende 

foretages en gennemgang af fortrydelsesretten i hhv. Fjernsalgsdirektivet og Det finansielle 

fjernsalgsdirektiv.   

2.2.4 Fjernsalgsdirektivet 
I 2000 blev Fjernsalgsdirektivet58 gennemført i dansk ret med en ændringslov, der ændrede 

Forbrugeraftaleloven, Markedsføringsloven og visse andre love59. I den forbindelse er det værd at 

bemærke, at direktivet er et minimumsdirektiv, og medlemslandene dermed kan indføre en bedre 

forbrugerbeskyttelse, end direktivet foreskriver. Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser er dog 

undtaget fra direktivets anvendelsesområde, idet det var den oprindelige tanke at gennemføre et 

direktiv om finansielle tjenesteydelser60. Da Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser om 

fortrydelsesret i høj grad minder om bestemmelserne fra Fjernsalgsdirektivet, synes kun en kort 

gennemgang af fortrydelsesretten fra Fjernsalgsdirektivet relevant. Definitionen af en 

fjernsalgsaftale findes i direktivets artikel 2, hvoraf det fremgår, at enhver aftale mellem en 

leverandør og en forbruger vedrørende varer eller tjenesteydelser er omfattet, når aftalen 

udelukkende er indgået via fjernkommunikation.  

Fortrydelsesretten jf. Fjernsalgsdirektivet artikel 6 giver forbrugeren ret til at fortryde aftalen, der er 

indgået gennem en fjernsalgsaftale, indenfor 7 hverdage. Af denne bestemmelse følger det 

                                                            
56 Lov nr. 451 af 9. juni 2004  
57 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
58 Rådets direktiv (97/7/EF) af 20. maj 1997  
59 Lov nr. 442 af 31. maj 2000  
60 KOM(1997) 309 



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 27 af 137 
 

endvidere, at den erhvervsdrivende ikke kan kræve bod, og forbrugeren skal ikke angive en årsag 

til, at fortrydelsesretten anvendes. De eneste omkostninger, der kan pålægges forbrugeren, når 

denne gør sin fortrydelsesret gældende, er de direkte udgifter denne har, ved at skulle 

tilbagelevere varen til den erhvervsdrivende.  

2.2.5 Det finansielle fjernsalgsdirektiv 
Som før nævnt, var det den oprindelige tanke at lave et selvstændigt direktiv, der skulle danne 

grundlag for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Af Kommissionens Grønbog om finansielle 

tjenesteydelser61 fremgår det, at området kræver speciel regulering, idet der foregår en kraftig 

vækst både nationalt og også over grænserne. Tankerne i Grønbogen, samt en længere 

administrativ procedure, danner grundlag for udarbejdelsen af direktivet fra 2002. 

Af direktivets artikel 1 følger det, at formålet med direktivet er at tilnærme medlemsstaternes lov og 

administrative bestemmelser om fjernsalg til forbrugerne. Baggrunden for dette er, at der ønskes et 

velfungerende indre marked i EU og et samtidigt højt forbrugerbeskyttelsesniveau62. Direktivet 

indeholder ikke en generel minimumsklausul, og er derfor som udgangspunkt et udtryk for 

totalharmonisering.  

Af direktivets artikel 3 fremgår en række oplysninger, som forbrugeren skal have inden 

fjernsalgsaftalen indgås. Heraf følger det, at forbrugeren skal have oplysninger om 

fortrydelsesretten, dens varighed samt betingelser for at kunne gøre den gældende, herunder 

oplysninger om det beløb som forbrugeren kan afkræves, når fortrydelsesretten anvendes. Det 

følger dog af artikel 4, stk. 2 at medlemslandene, for så vidt angår forhåndsoplysningerne, kan 

fastsætte eller opretholde regler, der giver en bedre beskyttelse, end direktivet foreskriver. For så 

vidt angår fortrydelsesretten i artikel 6, har medlemslandene ligeledes mulighed for at undtage 

nærmere bestemte typer af finansielle tjenesteydelser fra fortrydelsesretten. Finansielle 

tjenesteydelser defineres i artikel 2 som enhver tjeneste, der har karakter af bank-, kredit-, 

individuel pensions-, investerings- eller betalingstjenesteydelse. Direktivets definitioner af 

fjernsalgsaftale og fjernkommunikation svarer til definitionen fra Fjernsalgsdirektivet. Endvidere 

indeholder direktivet en oplysningspligt jf. artikel 3, hvor der opregnes en række oplysninger, som 

forbrugeren skal meddeles, inden vedkommende forpligtes af en fjernsalgsaftale. Oplysningerne 

drejer sig om leverandøren, den finansielle tjenesteydelse, fjernsalgsaftalen, herunder adgangen til 

                                                            
61 KOM(1996)209 
62 Hvilket følger af direktivets præambel nr. 1 
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at fortryde og slutteligt oplysninger omkring klageadgangen. Oplysningerne skal endvidere gives 

på et varigt medium, inden forbrugeren bindes af aftalen. 

Efter direktivets artikel 6, stk. 1 gives forbrugeren en 14 dages fortrydelsesret til at fortryde aftalen 

uden at betale bod og uden at angive grunde. Fortrydelsesretten finder dog jf. artikel 6, stk. 2 ikke 

anvendelse på finansielle tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, 

som leverandøren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden, f.eks. 

tjenesteydelser i forbindelse med fremmed valuta, pengemarkedsinstrumenter, realkredit, 

værdipapirer m.fl.  

Når forbrugeren vælger at benytte sin fortrydelsesret, kan denne kun pålægges, uden unødigt 

ophold, at betale for den tjenesteydelse, som leverandøren faktisk har leveret i henhold til 

fjernsalgsaftalen. Ligeledes må leverandøren kun kræve det beløb, denne har oplyst, inden 

fjernsalgsaftalen blev indgået.  Forbrugeren skal herefter jf. artikel 7, nr. 5 tilbagebetale 

leverandøren snarest muligt og senest i løbet af 30 dage regnet fra den dato, hvor forbrugeren 

sender meddelelsen om fortrydelse.  

2.2.6 Forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelsesretten  
Som nævnt ovenfor, er både implementeringen af Fjernsalgsdirektivet og Det finansielle 

fjernsalgsdirektiv gennemført i den gældende Forbrugeraftalelov. Dog er implementeringen præget 

af, at Fjernsalgsdirektivet er et minimumsdirektiv, hvilket adskiller sig fra Det finansielle 

fjernsalgsdirektiv. Implementeringen af de to direktiver har medført en opdeling af lovens kapitler 

mellem finansielle og ikke-finansielle tjenesteydelser. Der er som noget nyt foretaget en samlet 

regulering af fortrydelsesretten for aftaler indgået uden for fast forretningssted og aftaler indgået 

ved fjernsalg jf. lovens kapitel 4. Finansielle tjenesteydelser, der er omfattet af lov om realkreditlån 

og realkreditobligationer m.v., er dog ikke omfattet af fortrydelsesretten. Ligeledes er aftaler om 

værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser heller ikke omfattet, hvis værdipapirets eller 

tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som leverandøren ikke har nogen 

indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden jf. lovens § 17, stk. 2 og 3. Ligeledes 

følger det specifikt af § 17, stk. 2, nr. 2, at realkreditlån er undtaget fra lovens bestemmelser om 

fortrydelsesret. Undtagelsen bevirker, at denne lånetype ikke kan fortrydes. 

Fjernsalgsdirektivet fastsætter fortrydelsesretten til 7 dage, hvorimod det finansielle 

fjernsalgsdirektiv fastsætter denne til 14 dage. Forbrugeraftaleloven indeholder, som følge af at 

Fjernsalgsdirektivet er et minimumsdirektiv, en fortrydelsesret på 14 dage.  
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Som før nævnt bortfalder fortrydelsesretten efter Fjernsalgsdirektivets regler, når udførslen 

påbegyndes med forbrugerens samtykke indenfor fortrydelsesrettens udløb. I modsætning til dette 

er der i Det finansielle fjernsalgsdirektiv en forudsætning om fortrydelsesrettens ophør, når aftalen 

på udtrykkelige vegne af forbrugeren, er blevet opfyldt af begge parter. På baggrund af dette 

affattes Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 5 således, at fortrydelsesretten ved fjernsalgsaftaler for 

finansielle tjenesteydelser kun gælder, indtil aftalen efter forbrugerens udtrykkelige ønske er blevet 

helt opfyldt af begge parter. I bemærkningerne til bestemmelsen63 anføres det, at aftalen skal være 

helt opfyldt af begge parter inden fortrydelsesrettens udøvelse, og at reglen derfor normalt vil være 

uden praktisk betydning, i tilfælde hvor der er tale om et løbende aftaleforhold mellem parterne, 

herunder f.eks. et lån eller en kassekredit. Som et eksempel på et tilfælde, hvor bestemmelsen vil 

kunne finde anvendelse, kan nævnes en enkeltstående aftale om betalingsformidling eller 

pengeoverførsel64.  

2.3 Det historiske aspekt bag Forbrugerkreditdirektivet 
Rådet vedtog den 22. december 1986 direktivet om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 

love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit65 blev implementeret i Kreditaftaleloven66. 

Baggrunden for direktivet var at danne en mere ensartet linje i forhold til lovgivningen på 

forbrugerkreditområdet i medlemsstaterne. Forskellene i lovgivningen medlemsstaterne imellem 

kunne føre til konkurrencefordrejninger, og gøre det vanskeligt for forbrugerne at opnå en 

forbrugerkredit i andre medlemsstater. Ligeledes medførte dette en uensartet forbrugerbeskyttelse 

på forbrugerkreditområdet. Trods hensigten om en udvidet forbrugerbeskyttelse blev der i 

pågældende direktiv ikke indarbejdet regler om fortrydelsesret, hvilket er baggrunden for, at der i 

dag ikke er regler om fortrydelsesret i Kreditaftaleloven67. 

Efterfølgende kom der forslag til ændringer af Forbrugerkreditdirektivet, hvori der i kommissionens 

forslag68 i artikel 11 var blevet indarbejdet en fortrydelsesret. Der blev ved direktivforslaget knyttet 

en del utilfredshed, da fortrydelsesretten blev antaget for at være udtryk for en overbeskyttelse69, 

og at man i stedet skulle søge at tilgodese beskyttelsesbehovet på anden vis. Dette skulle bl.a. ske 

ved gennemsigtige, overskuelige og redelige oplysningsregler – og fortrydelsesretten kunne derfor 

                                                            
63 FT 2003-04, Tillæg A, s. 7605 
64 Forbrugeraftaleloven kommenteret, side 43 
65 Rådets direktiv (87/102/EØF) af 22. december 1986  
66 Lov nr. 398 af 13. juni 1990 
67 Lov nr. 157 af 25. februar 2009  
68 KOM(2002) 443 og KOM(2005) 483 
69 Lynge Andersen (2005, 31) 



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 30 af 137 
 

benyttes i mere specifikke tilfælde, hvor den erhvervsdrivende udnyttede kunden70. Overordnet set 

fandt den danske finansielle sektor derfor, at revideringen af Forbrugerkreditdirektivet havde en del 

positive elementer, men indeholdt frem for alt en uafbalanceret beskyttelse af forbrugerne, unødige 

vidtgående informationsforpligtelser og overflødige særregler71.  

Den hidtil traditionelle forbrugerbeskyttelse har været gennem den i direktivet indarbejdede 

informationspligt, der umiddelbart kan ses som et mindre indgribende element i aftalefriheden. 

Informationspligten varetager både det konkurrencemæssige aspekt, og har samtidig et 

forbrugerbeskyttende mål72. Denne informationspligt kan ud fra kommissionens forslag med fordel 

understøttes af en fortrydelsesret, der udelukkende har et forbrugerbeskyttende element i sigte73.  

2.3.1 Forbrugerkreditdirektivet i dag 
Den 23. april 2008 blev der vedtaget et nyt forbrugerkreditdirektiv74, der skal implementeres i 

Kreditaftaleloven75 inden 12. maj 2010. Direktivet har til formål at få et velfungerende indre marked 

for forbrugerkredit sat i stand, og indføre en harmoniseret fællesskabsramme på visse områder. 

Det helt centrale i direktivet er frem for alt det forbrugerbeskyttende element, hvori markedet skal 

yde forbrugerbeskyttelse i en sådan grad, at forbrugerne har tillid til det. Dette skal ske gennem en 

fuldstændig harmonisering for de bestemmelser, hvor der i direktivet er fastsat 

harmoniseringsbestemmelser. Hvor der ikke findes harmoniserede bestemmelser, bør 

medlemsstaterne fortsat kunne bibeholde eller indføre national lovgivning76. 

2.3.1.1 Implementering og anvendelsesområde 

Forbrugerkreditdirektivet fra 1987 indeholdt en hjemmel til at undtage store kreditter i artikel 2, stk. 

1, litra f, men denne hjemmel blev ikke udnyttet i dansk ret. Derimod fik Kreditaftaleloven77 et 

udvidet anvendelsesområde ved, i modsætning til direktivet78, at lade lån sikret ved pant i fast 

ejendom, herunder realkreditlån, være omfattet af lovens anvendelsesområde. Det store og 

uafklarede spørgsmål er så i dag, hvorvidt dette udvidede anvendelsesområde stadig vil eksistere 

efter implementeringen af det nye Forbrugerkreditdirektiv, da Forbrugerkreditdirektivet lægger op 

til, at medlemsstaterne selv regulerer de områder, som direktivet ikke omfatter. 

                                                            
70 Lynge Andersen (2005, 32) 
71 Brandt (2003, 1) 
72 Jørgensen (2008, 285) 
73 KOM(2002) 443 og KOM(2005) 483 
74 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008  
75 Lov nr. 157 af 25. februar 2009 
76 Rådets direktiv (2008/48/EF) af. 23. april 2008, præambel 6 - 9 
77 Lov nr. 398 af 13. juni 1990  
78 Rådets direktiv (87/102/EØF) af 22. december 1986 
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Af Forbrugerkreditdirektivets præambel 9 fremgår det, at en fuldstændig harmonisering er 

nødvendig, for at sikre at forbrugerne får et ensartet beskyttelsesniveau, for de bestemmelser, hvor 

der i direktivet er fastsat harmoniserende bestemmelser. Ifølge direktivets artikel 2, stk. 2, litra a 

finder direktivet ikke anvendelse på kreditaftaler sikret ved pant i fast ejendom eller lignende 

foranstaltninger, hvilket umiddelbart fremgår som en konsekvent bestemmelse, der derfor har 

karakter af en fuldstændig harmoniserende bestemmelse. Når man analyserer direktivets 

præambel 14 nærmere, dannes der usikkerhed om denne i artikel 2 konsekvente bestemmelse, da 

præamblens ordlyd ikke på samme vis er konsekvent. Det fremgår af præamblen at:  

”Kreditaftaler, der har til formål at yde kredit sikret ved pant i fast ejendom, bør ikke være omfattet 

af dette direktiv79.” 

Ordvalget danner grundlag for en mere åben fortolkning af bestemmelse, da ordet ”bør”, henleder 

bestemmelsen i artikel 2, stk. 2, litra a til at have vejledende karakter, og ikke som et decideret 

forbud. For at kunne understøtte eller forkaste denne opfattelse, er det nødvendigt at nærlæse 

Forbrugerkreditdirektivet i dets originale version. Læses samme præambel på fransk:  

”Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les contrats de crédit ayant 

pour objet l'octroi d'un crédit garanti par un bien immobilier80. » 

Oversættes denne passage, findes ordlyden bag denne, at kreditaftaler med pant i fast ejendom 

ikke egner sig til, eller indbyder til at være omfattet af direktivet. Denne formulering er derfor ikke 

konsekvent, og understøtter den danske oversættelses vage ”bør”. Ydermere kan henledes til den 

engelske og tyske oversættelse: 

“Credit agreements covering the granting of credit secured by real estate should be excluded from 

the scope of this Directive81.” 

„Durch Grundpfandrechte gesicherte Kreditverträge sollten vom Geltungsbereich dieser Richtlinie 

ausgeschlossen sein82.“ 

Både den engelske og den tyske oversættelse henleder til, at kreditaftaler med pant i fast ejendom, 

ikke ”burde” eller ikke ”skulle” være omfattet af direktivets bestemmelser. Dette er begge meget 

bløde og ikke konsekvente ordvalg, hvorfor det kan sluttes, at disse også understøtter den danske 

                                                            
79 Rådets direktiv (2008/48/EF) – præambel 13  
80 Rådets direktiv (2008/48/CE) – præambel 13  
81 Rådets direktiv (2008/48/EC) – præambel 13 
82 Rådets direktiv (2008/48/EG) – præambel 13  
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oversættelse. En ordlydsfortolkning af præamblen formildner dermed artikel 2, stk. 2, litra a, og 

betyder dermed, at en fuldstændig harmonisering på anvendelsesområdet ikke er mulig, da der er 

åbnet op for, at bestemmelsen må anses for at være en anbefaling. 

På den baggrund vil det umiddelbart være muligt, i forbindelse med implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet i Kreditaftaleloven, at indlede forhandlinger om at fortsat lade kreditaftaler 

med pant i fast ejendom og realkreditlån være omfattet af den nationale lovgivning. Ud fra denne 

betragtning synes der at være belæg for, at vi i Danmark stadig kan opretholde denne udvidede 

adgang af forbrugerbeskyttelsesniveauet. Ydermere skal det tages i betragtning, at der i de 

seneste år har været en markant markedsføring fra realkreditinstitutternes side, hvori der henvises 

til forbrugslån, billån eller andet med pant i friværdi i fast ejendom. I sidste ende kan man ligeledes 

argumentere for, at det er vigtigt at de store lån også er beskyttet, og ligeledes på alle punkter skal 

være sammenlignelige med almindelige forbrugslån. Det er i den forbindelse vigtigt at have in 

mente, at mange kunder optager både forbrugslån og kreditter, og ligeledes billån i deres 

respektive realkreditforeninger, og på den måde kommer ind under en kategori, hvor der er tale om 

pant. 

Et andet vigtigt aspekt at have for øje, i forhold til direktivets anvendelsesområde, er undtagelsen i 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 2, litra c. Heri fastslås, at direktivet ikke finder anvendelse på 

kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 200 EUR eller på over 100.000 EUR. 

Bestemmelsen virker umiddelbart meget konsekvent, men det fremgår samtidig af 

Forbrugerkreditdirektivets præambel 10, at en medlemsstat på pågældende område kan bibeholde 

eller indføre national lovgivning svarende til direktivets bestemmelser, eller visse dele af direktivets 

bestemmelser, om kreditaftaler uden for direktivets anvendelsesområde. Det vil sige, at direktivet 

giver mulighed for, at medlemsstaterne kan vælge at benytte hele direktivet, eller dele heraf, på 

kreditaftaler der ligger uden for direktivets anvendelsesområde.  

2.3.1.2 Fortrydelsesretten i Forbrugerkreditdirektivet 

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af Forbrugerkreditdirektivet83 indarbejdet flere 

forbrugerbeskyttende elementer til at understøtte de allerede eksisterende. Fortrydelsesrettens 

udformning tager udgangspunkt i direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelsers84 

bestemmelse om fortrydelsesret, og der søges derfor en enstemmighed mellem disse direktivers 

fortrydelsesret.  

                                                            
83 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 208 
84 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
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Fortrydelsesretten findes i artikel 14 og 15, og giver forbrugeren mulighed for at fortryde en 

kreditaftale uden nogen begrundelse. Fortrydelsesretten skal, jf. artikel 14, stk. 1, litra a og b, 

beregnes fra den dag, hvor kreditaftalen indgås, eller fra den dag hvor forbrugeren modtager 

aftalevilkårene m.v., såfremt dette falder på et senere tidspunkt end ved aftaleindgåelsen. Såfremt 

forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han oplyse kreditgiveren om dette 

inden fristens udløb og ligeledes tilbagebetale kreditgiveren kapitalen og de renter, der er påløbet 

fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato hvor kapitalen betales tilbage, jf. 

artikel 14, stk. 3, litra a og b. I forlængelse af dette er det værd at nævne, at direktivets 

kapitalbegreb i denne afhandling udelukkende fortolkes som det lånte beløb. Endvidere findes der i 

artikel 14, stk. 4 en bestemmelse om accessoriske tjenesteydelser – hvori det bestemmes, at 

forbrugeren ophører med at være bundet af aftalen om en accessorisk tjenesteydelse, hvis 

ydelsen i forbindelse med kreditaftalen ydes af kreditgiveren selv, eller af tredjemand på grundlag 

af en aftale mellem kreditgiver og tredjemand.  

Forbrugerkreditdirektivet sondrer mellem accessoriske tjenesteydelser og tilknyttede kreditaftaler i 

henholdsvis artikel 14, stk. 4 og artikel 15. En accessorisk tjenesteydelse er ikke defineret i 

direktivet, men ved en accessorisk tjenesteydelse er det kreditaftalen, der er hovedydelsen, og 

tjenesteydelsen er en biydelse til hovedydelsen. Ved en tilknyttet kreditaftale, er den anden aftale 

hovedydelsen, så det vil sige at kreditten udelukkende tjener til at finansiere en aftale om levering 

af specifikke varer eller tjenesteydelser, jf. artikel 3, litra n. Tilsammen foreligger der med 

leveringsaftalen og kreditaftalen en kommerciel helhed, såfremt leverandøren selv finansierer 

forbrugerens kredit, eller når varen eller tjenesteydelsen udtrykkeligt er angivet i kreditaftalen85.  

Reglerne for accessoriske tjenesteydelser, jf. artikel 14, stk. 4, ændrer ikke forholdene i dansk ret, 

da retsstillingen svarer til den allerede eksisterende i Kreditaftalelovens86 § 5, nr. 2. Anderledes er 

det for tilknyttede kreditaftaler, da forbrugeren ikke længere vil være bundet af en tilknyttet 

kreditaftale, såfremt denne har gjort brug af sin fortrydelsesret, som den fremgår af artikel 15, stk. 

1. Ydermere har forbrugeren, jf. artikel 15, stk. 2, mulighed for at tage retsmidler i anvendelse mod 

kreditgiveren, såfremt forbrugeren ikke er fyldestgjort af leverandøren. Der gælder for både 

accessoriske tjenesteydelser og tilknyttede kreditaftaler, at benyttes fortrydelsesretten ved en 

låneaftale, så ophører den anden aftale ikke, fordi kreditaftalen fortrydes87. Det vil sige, at såfremt 

det lånte beløb allerede er anvendt, så er forbrugeren stadig bundet af pågældende aftale, 

medmindre der ligeledes er mulighed for at fortryde denne. På den måde vil forbrugeren i så fald 
                                                            
85 Jørgensen (2008, 286) 
86 Lov nr. 398 af 13. juni 1990  
87 Jørgensen (2008, 289) 
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skulle forholde sig til to forskellige frister. 

I forbindelse med implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet i dansk ret vil der opstå flere 

områder, der skal drøftes nærmere i forhold til fortrydelsesretten, da der flere steder er 

lovgivningsmæssige uklarheder. I forhold til artikel 15, om tilknyttede kreditaftaler, kan fremhæves, 

at begrebsforståelsen i Forbrugerkreditdirektivet og i Kreditaftaleloven ikke er enstemmig, da man i 

dansk ret sondrer mellem kreditkøb i trepartsforhold og fritstående lån. Kreditaftalelovens § 5, nr. 2 

omfatter også oprindelige trepartsforhold, og i sådanne forhold er der en sådan nærhed mellem 

lånet og købet, hvilket betyder, at forbrugeren overfor anden kreditor kan rejse samme pengekrav 

på grundlag af købet som overfor sælger. Dette forudsat at betingelserne i Kreditaftalelovens § 33, 

stk. 2 er opfyldt.  

En anden problemstilling i forhold til tilknyttede kreditaftaler, jf. artikel 15, er i den situation, hvor 

der er en gældende fortrydelsesret for begge implicerede aftaler. Disse kan have hver sin frist, 

hvilket for forbrugeren er uhensigtsmæssigt og forvirrende. Når der er tale om en tilknyttet aftale, 

vil fortrydelse af hovedaftalen indebære, at der ligeledes trædes tilbage fra kreditaftalen. I den 

forbindelse kan man drøfte, hvorvidt fortrydelsesretten vil få stor betydning i dansk ret, da det lånte 

beløb typisk vil være anvendt allerede kort efter kreditaftaleindgåelsen. Fortrydelsesretten kan på 

den måde synes overflødig, når en forbruger, der fortryder en låneaftale, stadig er bundet af 

eksempelvis en købsaftale. På denne måde er fortrydelsesretten ikke særlig praktisk, som den 

foreligger i artikel 15, og vil nærmest kun synes praktisk i det tilfælde, hvor det lånte beløb ikke er 

anvendt. I en sådan situation vil forbrugeren have mulighed for at fortryde sit lån, for at optage et 

billigere lån et andet sted – men dette behøver nødvendigvis ikke ske på baggrund af en 

fortrydelsesret, da der allerede gælder en ret til førtidig indfrielse i Kreditaftalelovens § 26. 

I tilfælde af, at det lånte beløb anvendes ved en kreditaftale indgået ved fjernsalg eller uden for fast 

forretningssted, vil en fortrydelsesret, som følger af bestemmelserne i Dørsalgsdirektivet88 og 

Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser89, ikke finde anvendelse, jf. 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 5. Der skal i den forbindelse nævnes, at trods den 

ønskede enstemmighed i forhold til fortrydelsesretten i Forbrugerkreditdirektivet90 og Direktivet om 

fjernsalg af finansielle tjenesteydelser91, er en forskel i forhold til betaling af lånets 

stiftelsesomkostninger. Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, er som tidligere 

                                                            
88 Rådets direktiv (85/577/EØF) af 20. december 1985 
89 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002  
90 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
91 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
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nævnt, implementeret i Forbrugeraftaleloven92, og der gælder ifølge lovens § 22, stk. 1, at 

forbrugeren kan blive pålagt at betale for de allerede afholdte stiftelsesomkostninger. I 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 3, litra b fremgår det, at kreditgiver ikke har ret til nogen 

form for kompensation, bortset fra kompensation for eventuelle afholdte omkostninger, som der er 

betalt til offentlige myndigheder, og som ikke kan refunderes. Kreditgiveren skal dog forud for 

aftaleindgåelsen informere forbrugeren om fortrydelsesretten, og dermed også det beløb der kan 

afkræves af forbrugeren, såfremt fortrydelsesretten tages i anvendelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 

17. Denne forskellighed mellem Forbrugerkreditdirektivet og Direktivet om fjernsalg af finansielle 

tjenesteydelser er påfaldende, da det fremgår af Forbrugerkreditdirektivets præambel 34, at man 

søger en tilnærmelse af procedurerne for udøvelse af fortrydelsesretten direktiverne imellem. Det 

vil dog ikke være til gene for forbrugeren, at der efter Forbrugerkreditdirektivets implementering i 

dansk ret, vil gælde en lettere og økonomisk mindre byrde for benyttelsen af fortrydelsesretten. 

Denne problemstilling giver dog anledning til en anden central problemstilling. Af 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 5 fremgår det, at fortrydelsesretten fra Det finansielle 

fjernsalgsdirektiv93 og Dørsalgsdirektivet94 underkendes, når Forbrugerkreditdirektivet 

implementeres i dansk ret. Hvis der foretages en ordlydsfortolkning af Forbrugerkreditdirektivets 

artikel 14, stk. 5 vil det medføre, at fortrydelsesretten, for så vidt angår finansielle tjenesteydelser 

og Dørsalgsdirektivets bestemmelser om aftaler indgået mellem en forbruger og erhvervsdrivende 

udenfor fast forretningssted, vil være reguleret efter Forbrugerkreditdirektivet. Indtil nu har 

pågældende direktiver været implementeret i Forbrugeraftaleloven. Når Forbrugerkreditdirektivet 

implementeres i dansk ret, vil det ske i Kreditaftaleloven, der som før nævnt ikke tidligere har 

reguleret forholdet til fortrydelsesretten. Dette vil medføre, at der opstår en kollision mellem 

Forbrugeraftalelovens og Kreditaftalelovens regler om fortrydelsesret. Man vil her kunne diskutere 

om lex posterior proncippet finder anvendelse, således at den nye regel går forud for den ældre. 

Dette vil betyde, at Kreditaftalelovens bestemmelser om fortrydelsesret vil være en nyere end 

Forbrugeraftalelovens regler, hvorfor Kreditaftalelovens bestemmelser om fortrydelsesret ville gå 

forud. En anden løsning kunne, rent lovgivningsmæssigt set, være at udskille 

Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret for finansielle tjenesteydelser og dørsalgsaftaler, 

således at disse fremover vil være reguleret i Kreditaftaleloven.  

En sidste overvejelse i forhold til implementeringen af fortrydelsesret i dansk ret er, hvorvidt man i 

Danmark vil lade fortrydelsesretten gælde for kreditaftaler, som sikres ved pant i fast ejendom. 
                                                            
92 Lov nr. 451 af 9. juni 2004  
93 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
94 Rådets direktiv (85/577/EØF) af 20. december 1985 
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Kreditaftaleloven regulerer som tidligere nævnt pågældende område, men hvorvidt man vil lade 

fortrydelsesretten gælde på det område, er på nuværende tidspunkt ikke klarlagt. Det vil være et 

klart udvidet forbrugerbeskyttende element, hvorved Danmark vil være forud EU-retlig lovgivning, 

men på samme tid vil det også kunne medføre komplikationer. Såfremt anvendelsesområdet, som 

i Forbrugerkreditdirektivets forstand er forbrugerkreditter, også vil omfatte boliglån, vil det være 

naturligt at sondre mellem lån med fast eller variabel rente. For lån med fast rente vil en 

fortrydelsesret kunne medføre spekulation, hvor det samme ikke vil være tilfældet ved lån med en 

variabel rente. Denne adgang til spekulation vil også kunne medføre, at flere banker og 

finansieringsselskaber afholder sig helt fra at udbyde lån til en fast rente, da de selv vil bære 

risikoen for, hvorvidt forbrugeren eventuelt gør brug af sin fortrydelsesret inden for de 14 fristdage. 

Overvejelserne omkring fortrydelsesrettens anvendelsesområde i dansk ret forventes drøftet blandt 

markedets parter og lovgiver, men fordi der endnu ikke foreligger nogen betænkning på området, 

vil man blot kunne spå om udfaldet. 

2.3.2 Fortrydelsesretten – anvendelig eller et populistisk forslag? 
I de foregående afsnit er fortrydelsesretten blevet belyst – både i sin nugældende form i 

Forbrugerkreditdirektivet, men ligeledes i forhold til de implikationer der kan forekomme ved en 

senere implementering i dansk ret. Overordnet set er det svært at spå om, i hvilken udstrækning 

fortrydelsesretten vil få betydning i forhold til dansk ret. 

På den baggrund vil der i de følgende afsnit blive udarbejdet en mere dybdegående analyse af den 

EU-retlige forbrugerbeskyttelse, med inddragelse af forbruger- og bankadfærdens betydning, for i 

sidste ende at kunne vurdere fortrydelsesrettens betydning. I forhold til bankadfærden skal 

rådgivningspligten belyses, hvorved den manglende frarådningspligt og især kreditvurderingspligt 

vil blive inddraget, og der kigges på, hvorvidt fortrydelsesretten kan have betydning for dette. 

2.4 Ræsonnement i EU-retten omkring forbrugerbeskyttelse 
I Kommissionens hvidbog fra 1985 blev behovet for fri bevægelighed i forhold til forbrugerkredit 

påpeget, idet der ikke fandtes en særskilt regulering af relationen mellem kunde og pengeinstitut i 

form af adfærdsregler. Kommissionens meddelelser fra midten af 1990’erne viste dog en øget 

tendens til regulering af pengeinstitutternes adfærd overfor kunderne, og ved Maastricht-traktatens 

gennemførsel i 1992 blev forbrugerbeskyttelse for første gang anerkendt som et udtrykkeligt mål 

for EU. Kommissionens grønbog fra 199695 om opfyldelse af forbrugerens forventninger ved 

                                                            
95 KOM(1996)209 
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finansielle tjenesteydelser, var en milepæl, idet denne udtrykte behovet for forbrugerbeskyttelse på 

området96. Grønbogen formåede dog ikke at komme med specifikke lovgivningstiltag, og dette må 

synes problematisk, idet den kun påpegede problemstillingerne. Grønbogen fra 1996 blev efterfulgt 

af en grønbog fra 199797, der på baggrund af en høring i medlemslandene, konkluderede, at der 

var behov for yderligere tiltag i forbindelse med forbrugerbeskyttelsen.  

Amsterdamtraktaten fra 1997 udviklede målet omkring forbrugerbeskyttelse ved at styrke 

grundlaget for at træffe foranstaltninger til fordel for forbrugeren98. Det følger af EFT artikel 153, at 

målene for forbrugerpolitikken er at give forbrugerne i hele EU en bedre mulighed for at komme til 

orde, et højt sikkerheds- og sundhedsniveau og slutteligt give fuld respekt for forbrugerøkonomiske 

interesser.  De seneste år er der dog sket en styrkelse af forbrugerpolitikken i EU, fordi 

forbrugernes interesser sammen med andre spørgsmål, som direkte berører almindelige borgere, 

har fået en stigende betydning. Det følger af bestemmelsen, at fællesskabet skal bidrage til at nå 

målene gennem foranstaltninger for det indre marked og foranstaltninger der støtter, supplerer og 

overvåger den politik, medlemsstaterne fører. På baggrund af disse bestemmelser udstedes der 

fælles EU-strategier for de forskellige politikker, hvor man søger at nå disse mål. Strategierne har 

ofte en nærmere angivet tidsperiode, og søger at supplere hinanden, således at der opnås 

konvergens.  

Af EUs strategi for forbrugerpolitikken 2007 - 201399 følger kommissionens tre hovedmålsætninger, 

som for det første udtrykker ønske om styrkelsen af forbrugeren gennem præcis information, et 

gennemsigtigt marked og den tillid, der bygger på en effektiv forbrugerbeskyttelse. For det andet 

nævnes højere velfærd for forbrugerne med hensyn til pris, valgmuligheder, kvalitet og sikkerhed, 

idet forbrugernes velfærd er et centralt element i velfungerende markeder. Slutteligt kan nævnes, 

at der ønskes en effektiv beskyttelse af forbrugerne mod alvorlige risici og farer. Strategien skal 

ses i lyset af den øgede globalisering og udvikling af teknologien, hvilket har medført en stigning i 

f.eks. E-handlen og den grænseoverskridende handel.  

2.4.1 Forbrugerbeskyttelsen sammenholdt med Forbrugerkreditdirektivet  
På baggrund af ovennævnte er det relevant at sammenholde Forbrugerkreditdirektivets 

bestemmelser om fortrydelsesretten med EUs forbrugerpolitik. Når den første forbrugerpolitiske 

hovedmålsætning omkring styrkelsen af forbrugeren belyses, i forhold til at forbrugeren gives en 

                                                            
96 Løfquist (2008, 66) 
97 KOM(1997) 309 
98 Handlingsplan for forbrugerpolitikken 1999-2001 
99 KOM(2007) 99 
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mulighed for at fortryde den indgåede aftale, vil dette umiddelbart synes at styrke forbrugeren, idet 

denne herved gives mulighed for at træde ud af aftalen. Endvidere følger det, at direktivet vil være i 

overensstemmelse med det forbrugerpolitiske mål om en øget gennemsigtighed, idet direktivet 

stiller specifikke krav til oplysninger i forbindelse med forbrugerkreditter. Disse forhold taler for, at 

forbrugertilliden øges, hvormed forbrugeren styrkes. Fortrydelsesretten kan også anses som 

værende med til at højne forbrugerens velfærd, idet forbrugeren gives den sikkerhed at kunne 

udtræde af aftalen uden en nærmere begrundelse. Denne sikkerhed er med til at give en bedre 

forbrugerbeskyttelse, men man kan dog diskutere, hvorvidt der mangler et forbrugerbeskyttende 

element i direktivet, idet der ikke stilles krav til en generel frarådningspligt i forbindelse med 

indgåelsen af forbrugerkreditaftaler. Som omtalt i forrige afsnit, er der en del uafklarede 

problemstillinger omkring direktivets anvendelse på lån med pant i fast ejendom. Denne 

problematik lægger op til en drøftelse af, hvorvidt dette påvirker forbrugerbeskyttelsen. Man kan i 

den forbindelse argumentere for, at forbrugeren har behov for øget beskyttelse på områder, hvor 

der foretages store økonomiske transaktioner, der har vidtrækkende konsekvenser for dennes 

økonomiske forhold. 

Forbrugerbeskyttelsen på det indre marked er kendetegnet ved en række vidt forskellige 

bestemmelser og spredt håndhævelse, men formålet med reguleringen er at sikre et så højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau som muligt, og samtidig holde udgifterne for de erhvervsdrivende på 

et minimum100. Såfremt fortrydelsesretten finder anvendelse på lån med pant i fast ejendom, kan 

man ud fra denne betragtning argumentere imod dette, da det vil medføre store økonomiske 

konsekvenser for långiveren, idet der vil blive åbnet op for spekulationsmuligheder i 

fortrydelsesretten. 

Det er fællesskabets ønske, at man gør reguleringen omkring forbrugerbeskyttelsen så enkel som 

muligt. Denne skal samtidig være tilstrækkelig fleksibel til, at man kan reagere hurtigt på markedet, 

og ligeledes inddrage de berørte parter101. På denne baggrund kan Forbrugerkreditdirektivet ses 

som et tiltag for at opnå dette, idet direktivet søger at ensrette reguleringen af forbrugerkreditter i 

alle medlemslandene. Dette er også med til at opfylde fællesskabets tredje ønske om at give 

retssikkerhed og sørge for effektiv og virksom håndhævelse, særlig i grænseoverskridende 

sager102.  

                                                            
100 KOM (2001) 531, side 3 
101 KOM(2001) 531, side 4 
102 KOM(2001) 531 
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2.4.2 Forbrugerbeskyttelse 
Den EU-retlige forbrugerbeskyttelse adskiller sig fra den nationale, idet den ikke udgør en samlet 

lovgivningsramme, og derfor gælder medlemslandenes lovgivning på de områder, som ikke er 

omfattet af EU’s lovgivning og retspraksis103. De enkelte medlemslande har dog meget forskellige 

reguleringsformer, og dette bevirker, at der kommer store nationale forskelle. Dette bliver 

yderligere påvirket af at direktiverne, der indeholder bestemmelser omkring forbrugerbeskyttelsen, 

ofte er minimumsdirektiver, hvorfor medlemslandene selv kan fastsætte mere detaljerede eller 

strengere regler.  

Af Forbrugerkreditdirektivets præambler fremgår det, at der er store nationale forskelle på 

anvendelsen af forbrugerbeskyttelsesmekanismerne i de enkelte medlemslande. Den faktiske og 

retlige tilstand, som følger af disse forskelle, skaber hindringer for det indre marked, idet der opstår 

problemer med grænseoverskridende kreditter. På den baggrund søger direktivet at etablere et 

effektivt indre marked for forbrugerkredit, hvilket er i overensstemmelse med det bagvedliggende 

ønske i EU-retten. Denne problemstilling søger Forbrugerkreditdirektivet at løse ved at udtrykke 

fuldstændig harmonisering af de områder, som direktivets bestemmelser vedrører104.  Af præambel 

9 fremgår det, at man ønsker at give alle forbrugerne samme høje grad af beskyttelse, og derfor 

bør medlemslandene ikke kunne bibeholde eller indføre andre bestemmelser på nationalt plan, 

end direktivet foreskriver. Man kan dog diskutere direktivets brug af ordet ”bør”, idet dette ord lader 

tvivl om, hvorvidt medlemsstaterne rent faktisk kan fastsætte andre og mere detaljerede eller 

beskyttende regler, end dem direktivet foreskriver. Dette henleder til diskussionen omkring 

direktivets anvendelse overfor lån med pant i fast ejendom fra forrige afsnit. Kreditaftaleloven 

indeholder, som før nævnt, et forbrugerbeskyttende element, der også omfatter lån med pant i fast 

ejendom. Derfor åbner Forbrugerkreditdirektivets præambel 9 op for spørgsmålet om, hvorvidt 

Kreditaftalelovens forbrugerbeskyttende regler for lån med pant i fast ejendom rent faktisk kan 

videreføres efter Forbrugerkreditdirektivets implementering. Det umiddelbare problem synes i den 

forbindelse at være de omkostninger, bibeholdelsen af forbrugerbeskyttelsen vil medføre for den 

erhvervsdrivende.   

For at kunne analysere forbrugerbeskyttelsens betydning, vil bank- og forbrugeradfærd blive 

inddraget i det følgende afsnit, da det har en væsentlig indflydelse på den samlede bedømmelse. 

                                                            
103 KOM(2001) 531, side 6 
104 Præambel 9 og 10 



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 40 af 137 
 

2.4.3 Bankadfærd 
Finansielle virksomheder, defineret som bl.a. pengeinstitutter og realkreditinstitutter, er underlagt 

Bekendtgørelse om Lov om finansiel virksomhed nr. 376 af 22. maj 2008. I lovens kapitel 6 

reguleres god skik mv., som overordnet set regulerer bankadfærden. Finansieringsselskaber er 

ikke underlagt Lov om finansiel virksomhed, og disse reguleres derfor udelukkende ved 

Forbrugeraftaleloven105, hvori Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser106 er 

implementeret. 

Lov om finansiel virksomhed er kategoriseret som offentligretlig regulering, og bestemmelsen i 

kapitel 6 om god skik er derfor ligeledes offentligretlig regulering, selvom forholdet er indenfor 

kundesøjlens område. Dette kan anses for at være problematisk, da kundesøjlens forhold er af 

privatretlig karakter, og derfor kan føre til civilretlige konsekvenser. Når bankadfærden, og dermed 

forholdet mellem banken og kunden, er underlagt regulering af offentligretlig karakter, betyder det 

at sanktioneringen primært består af tilsynsmæssige konsekvenser i form af påbud og bøde107. Det 

vil sige, at overholder banken ikke sine forpligtelser overfor kunden, som de fremgår af Lov om 

finansiel virksomheds kapitel 6 og den dertil hørende God skik-bekendtgørelse108, vil dette ikke i 

sig selv medføre civilretlige konsekvenser109. Kunden har derfor ikke noget krav mod banken, 

selvom denne overtræder bestemmelserne om god skik, på trods af at disse hovedsageligt 

vedrører forholdet mellem bank og kunde.  

2.4.3.1 Rådgivning 

Definitionen af rådgivning findes i God skik-bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og bestemmer: ”Ved 

rådgivning forstås anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med 

dispositionen, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af kundens valgmuligheder”. Når man 

definerer finansiel rådgivning på denne måde, skal man have in mente, at kunden sjældent 

modtager finansiel rådgivning som en selvstændig ydelse, da det ligeledes er i bankens interesse 

at markedsføre sine produkter for at opnå et større salg og kundegrundlag110. Derfor er det ikke 

udelukkende til kundens fordel, at der findes regler for rådgivning, da denne bestemmelse 

ligeledes kommer de finansielle virksomheder til gode. En finansiel virksomhed skal ifølge God 

skik-bekendtgørelsens § 7, stk. 2 kun yde rådgivning, såfremt kunden selv anmoder om det, og i 

så fald skal kravene til information, jf. God skik-bekendtgørelsens § 7, stk. 1, opfyldes. Ligeledes 
                                                            
105 Lov nr. 451 af 9. juni 2004  
106 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
107 Bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007, § 32, stk. 1 og Juul (2004, 331) 
108 Bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 
109 Vejledning nr. 10179 af 12. oktober 2007  
110 Jørgensen (2008, 261) 
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skal den finansielle virksomhed yde rådgivning, hvis omstændighederne omkring kundeforholdet 

tilsigter det – men den finansielle virksomhed har også mulighed for at anbefale kunden at søge 

anden rådgivning. Der findes i God skik-bekendtgørelsens § 14 særlige regler om rådgivning ved 

køb af fast ejendom, da der her bestemmes at pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne skal 

rådgive kunden om relevante produkttyper på markedet, hvori områderne nævnt i § 14, stk. 2 skal 

være belyst.  

Rådgiveransvaret, i God skik-bekendtgørelsens forstand, er defineret som værende et 

professionsansvar, som dermed falder under erstatning udenfor kontrakt. Det vil sige at rådgiveren 

i et pengeinstitut eller et realkreditinstitut er underlagt et culpaansvar, og er dermed ansvarlig efter 

de normer, i form af regler og standarder, der gælder for ansatte i sådanne finansielle 

virksomheder.  

Ved implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet i dansk ret vil denne retsstilling ikke ændre sig, 

da direktivet ikke indeholder regler for en decideret rådgivningspligt.  

2.4.3.2 Frarådningspligt og kreditvurdering 

Der har tidligere eksisteret en frarådningspligt i bekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2007, om god 

skik for finansielle virksomheder i dennes § 13, og ligeledes i den tilhørende vejledning111, men der 

findes ikke længere en frarådningspligt i den nugældende God skik-bekendtgørelse. Ved 

implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet vil dette ikke ændres, da direktivet ikke indeholder 

bestemmelser om frarådningspligt. Medlemsstaterne kan derfor selv vælge, hvorvidt de ønsker at 

indføre en national bestemmelse om frarådning.  

Ved optagelsen af et lån eller en kredit udarbejder pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne altid 

en kreditvurdering af kunden for at afdække kundens økonomiske forhold, og dermed kunne 

beregne kreditrisikoen. Selvom denne beregnes ud fra samtlige relevante oplysninger, kunden kan 

give, og lånet tildeles, så er der altid en risiko for, at kundens økonomiske forhold ændres på et 

senere tidspunkt. De finansielle virksomheder vil derfor altid lave en kreditvurdering af kunden, 

men selvom det er kutyme på området, så findes der i dansk ret ikke nogen decideret regel om 

kreditgivers kreditvurderingspligt112. Kunden har derfor ikke nogen direkte adgang til at henvise til 

en mangelfuld kreditvurdering eller lignende, og kan dermed ikke gøre noget erstatningskrav 

gældende.  

                                                            
111 Vejledning nr. 9685 af 20. december 2004 
112 Jørgensen (2008, 276) 
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Dette ændrer sig dog, og i Forbrugerkreditdirektivet indeholder artikel 8, stk. 1 en sådan 

kreditvurderingspligt, hvormed kreditgiveren forpligtes til at vurdere forbrugerens kreditværdighed. 

Dette skal ske ved, at der inden aftaleindgåelsen skal ske en nøje vurdering på baggrund af 

oplysninger, hentet til dels fra forbrugeren selv, men ligeledes ved søgning i relevante databaser. I 

den forbindelse følger det af direktivets præambel 26 og 27, at der skal udøves ansvarlig 

kreditgivning, og at det er vigtigt, at der ikke gives kredit uden forudgående kreditvurdering af 

forbrugeren. Ligeledes fremgår det præambel 26, at det er kreditgiverens ansvar at kontrollere den 

enkelte forbrugers kreditværdighed. 

Ved implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet senest den 12. maj 2010 vil der gælde en 

kreditvurderingspligt i dansk ret. Som tidligere nævnt forventes det, at Forbrugerkreditdirektivet 

implementeres i Kreditaftaleloven, men hvorvidt man lader bestemmelsen om 

kreditvurderingspligten implementeres i Kreditaftaleloven eller muligvis God skik-bekendtgørelsen, 

er endnu uvist. Man må som udgangspunkt formode, at kreditvurderingspligten implementeres i 

Kreditaftaleloven, men skulle den blive implementeret i f.eks. God skik-bekendtgørelsen, der er en 

offentligretlig bekendtgørelse, så vil sanktioneringsmulighederne blive anderledes. Som nævnt 

ovenfor, så kan kunden ikke støtte direkte ret på bekendtgørelsen, og det vil derfor heller ikke 

være muligt for kunden at påberåbe sig kreditvurderingspligten, såfremt denne implementeres i 

bekendtgørelsen.  

Den i dansk ret manglende direkte pligt til frarådning og kreditvurdering, kan siges at være 

manglende beskyttelse af forbrugeren, men der kan argumenteres for, at begge dele er en naturlig 

del af den eksisterende regler for rådgivning.  

2.4.3.3 Fortrydelsesrettens betydning i forhold til gældende bankadfærd  

Fortrydelsesretten forlænger, som tidligere nævnt, den pre-kontraktuelle fase, og giver forbrugeren 

en adgang til at fortryde lånet. Man kan diskutere, hvorvidt fortrydelsesretten vil påvirke 

rådgivningspligten og den fremtidige kreditvurderingspligt, og om fortrydelsesretten kan anses for 

at være en kompensation for at ikke påføre kreditgiver for mange krav i forbindelse med lån og 

kreditter. Forbrugeren vil få mulighed for at fortryde lånet uden nærmere begrundelse og derfor 

også på baggrund af utilfredshed med manglende eller ikke-fyldestgørende rådgivning. Det 

medfører, at forbrugeren i højere grad har mulighed for at gøre sig fri fra en aftale, der efter 

nærmere eftertanke ikke var som forventet. På den måde kan det sluttes, at rådgiver vil søge at 

opfylde kravene til rådgivning og kreditvurdering, da denne varetager pengeinstituttets interesser, 

som er at fastholde sine kunder. Det er ikke fordelagtigt for de finansielle virksomheder at miste 
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kunder, eller have kunder der fortryder deres optagelse af lån, og nu hvor der bliver en adgang til 

dette, så må man forvente en mere udførlig bankadfærd. Dette understøttes ligeledes af det 

europæiske ønske om ansvarlig kreditgivning og adfærd samt et forsøg på at undgå overdreven 

gældsættelse.  

På den anden side kan man diskutere, hvorvidt indførelsen af en fortrydelsesret er af udelukkende 

forbrugerbeskyttende karakter, eller om der er en bagvedliggende agenda. Som tidligere nævnt 

har man undladt at indføre en bestemmelse om frarådningspligt, og hidtil, både på europæisk og 

nationalt plan, haft meget vage og lempelige rådgivningspligter. Fortrydelsesretten kan derfor 

anskues som en kompensation for dette – forstået på den måde, at i stedet for at pålægge de 

finansielle virksomheder omkostningsfulde byrder og tidskrævende rådgivning mm., så giver man i 

stedet forbrugeren mulighed for at fortryde. Der vil på den måde påføres den svage part, som 

forbrugeren antages at være, en øget risiko i forhold til at denne i højere grad er overladt til selv at 

kunne gennemskue forholdene omkring lånet. Dette kan umiddelbart anses for at være 

ressourcebesparende for den finansielle virksomhed, men efter fortrydelsesrettens udløb vil der på 

et senere tidspunkt kunne opstå en situation, hvor kunden ikke kan tilbagebetale lånet, eller finder 

et billigere lån. Derfor er en udførlig rådgivning og dertil hørende kreditvurdering og frarådning en 

forbrugerbeskyttende foranstaltning – men ligeså meget en beskyttelse for de finansielle 

virksomheder selv.  

2.5 Forbrugeradfærd 
Den finansielle sektor er et vigtigt element for hele befolkningen, idet alle stifter bekendtskab med 

et eller flere pengeinstitutter i et livsforløb. I den forbindelse er det relevant at belyse forbrugerens 

adfærd over for sin bank, idet denne relation kan være et supplement til hvorledes reguleringen for 

området udarbejdes.  

Før i tiden var der mange traditioner forbundet med forbrugerens bankvalg, og sociale og familiære 

tilhørsforhold havde ofte en stor betydning. Dengang var det udelukkende i banken man henvendte 

sig, når man have behov for at lån penge, men udviklingen gennem de seneste år har medført, at 

der er opstået nye veje for, hvorledes en forbruger kan optage lån.  

Forretninger tilbyder i stigende grad lån til køb af forbrugsvarer, hvor lånet er finansieret gennem 

finansieringsselskaber, og på det seneste er SMS-lån også blevet udbredt. Disse nye 

finansieringskilder åbner mange muligheder for forbrugerne, men samtidig er det også nødvendigt 

med en klar regulering, for undgå at forbrugerbeskyttelsen svækkes. Ligeledes styrkes den fri 

bevægelighed for finansielle tjenesteydelser inden for EU, og åbner op for, at forbrugeren får et 
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større antal banker at vælge imellem113. Generelt viser empiriske undersøgelser114, at der er en 

stor loyalitet blandt de danske låntagere overfor deres pengeinstitut. Loyaliteten er især stor blandt 

de mellemstore og små banker, mens den er mindre ved de største banker115. 

Forholdet mellem forbrugeren og banken er præget af et vist afhængighedsforhold, idet kunden 

ofte vil være afhængig af banken for at kunne foretage økonomiske dispositioner, såsom hus- og 

bilkøb. Da forbrugeren er den svage part i forholdet, er det derfor denne part, som lovgivningen 

søger at beskytte, bl.a. gennem Forbrugerkreditdirektivet.  

2.5.1 Sondring mellem banklån og lån i finansieringsselskab 

For at kunne belyse forbrugerens adfærd i forbindelse med optagelsen af lån, er det vigtigt at 

sondre mellem de forhold forbrugeren optager lånet under. Her tænkes der specifikt på to 

situationer, hvor forbrugeren i den ene situation konsulterer rådgiveren i banken, og situationen 

hvor forbrugeren optager et lån i en forretning eller over en SMS. 

I den første situation, hvor forbrugeren har kontakt med banken, enten i form af personlig, 

telefonisk eller e-mail kontakt, vil denne opleve at have en dialog med banken, hvor banken yder 

rådgivning. Endvidere vil relationen mellem forbrugeren og banken typisk være længere end ved et 

lån, der er optaget i en forretning eller over sms. Denne relation kan ofte være en fordel for 

forbrugeren, idet banken dermed har et mere indgående kendskab til forbrugerens bagvedliggende 

økonomiske forhold. Ligeledes tilbyder banker ofte fordelagtige samlekoncepter, såfremt flere 

bankprodukter samles hos samme institut, hvilket forbrugeren kan drage nytte af, når der er behov 

for yderligere lånefinansiering. Endvidere er der et væsentligt tidsaspekt i forbindelse med 

forbrugerens låntagning i banken, idet forbrugeren her har tid til at overveje sin beslutning og 

dermed agere ud fra denne. Herved kan man argumentere for, at forbrugerens valg ikke vil blive 

præget at samme impulsivitet, som der let kan opstå, når finansieringen foretages direkte i en butik 

eller over en SMS.  

I den forbindelse er det relevant at belyse fortrydelsesrettens betydning for forbrugerens adfærd. 

Generelt kan man argumentere for, at i og med at forbrugeren gives muligheden for at fortryde den 

indgåede aftale, vil dette kun give belæg for, at forbrugeren ikke overvejer låntagningen 

tilstrækkeligt, inden aftalen accepteres. Med en fortrydelsesret på 14 dage, vil forbrugeren opnå en 

                                                            
113 Banksektoren i samfundet – Finansanalyse 2007 
114 Dansk Kunde Index undersøgelse fra 2003: http://www.finansraadet.dk/NR/rdonlyres/FA6F3F77-BF7D-4B3E-BF98-
762AD8D24C3D/0/Dansk_Kunde_Index__endelig_pdfrapport.pdf 
115 Lynge Andersen (2004, 20) 
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længere og omkostningsfri betænkningstid, men spørgsmålet om hvorvidt fortrydelsesretten i 

praksis vil medføre en ændret adfærd, vil blive diskuteret i afhandlingens kapitel 4.   

Når den anden situation, hvor forbrugeren står i en forretning og optager lånet, inddrages, vil man 

her kunne argumentere for, at forbrugeren ikke når at overveje lånet grundigt nok. Måske er 

forbrugeren fristet af et godt tilbud i forretningen, eller måske er der tvivl om, hvorvidt banken ville 

yde lån, hvis forbrugeren henvendte sig dér. Disse lån er karakteriseret ved, at der er tale om 

fjernsalg, og forbrugeren modtager derfor ikke rådgivning. Lånet ydes derfor udelukkende på 

baggrund af en kreditvurdering af forbrugeren. Forbrugeren får derved ikke mulighed og belæg for 

at overveje konsekvenserne for optagelsen af lånet i forretningen. Selvom banken også benytter 

kreditvurderinger for at kunne tilbyde lån til en kunde, vil der dog stadig være et element af den 

personlige relation mellem forbrugeren og banken. Når der er tale om en accessorisk 

tjenesteydelse og tilknyttet kreditaftale, kan der, som før omtalt, opstå problemer, hvis forbrugeren 

vælger at benytte sig af fortrydelsesretten for lånet. Forbrugeren stadig vil være bundet af 

købsaftalen for den pågældende vare. Dermed kan det diskuteres, i hvilket omfang forbrugeren 

egentligt vil have gavn af en fortrydelsesret for denne type lån, idet forbrugeren relativt hurtigt 

omsætter de lånte midler til den vare, der ønskes finansieret gennem lånet. 

2.5.2 Lån med sikkerhed 

Forbrugerkreditdirektivet finder som før omtalt kun anvendelse på kreditaftaler med et samlet 

kreditbeløb mellem  EUR 200 og EUR 100.000. Hvis det tænkes, at realkredit omfattes af 

Kreditaftalelovens regler, når denne revideres på baggrund af Forbrugerkreditdirektivet, vil det 

også være aktuelt at belyse forbrugerens adfærd ved denne type lån. Realkreditlån optages 

primært i forbindelse med erhvervelsen af fast ejendom, men de seneste år er der sket en 

væsentlig vækst i friværdibelåningen. Friværdien benyttes i højere grad til finansiering af andet end 

boligrelaterede anliggender, og derfor kan man forestille sig, at Forbrugerkreditdirektivets 

beløbsgrænser også vil passe på nogle af de lån, forbrugeren optager i realkreditinstitutter. 

Realkreditinstitutter tilbyder lån med sikkerhed og fast rente, hvilket rejser en væsentlig 

problemstilling i forhold til forbrugerens spekulation i anvendelsen af fortrydelsesretten. Når 

forbrugeren optager et lån, der er baseret på obligationer, vil disse obligationer blive solgt til en 

markedskurs på reguleret marked, hvilket bevirker, at kursen på de pågældende obligationer 

svinger fra dag til dag. Derfor kan forbrugeren vælge at spekulere i disse kursudsving, således at 

fortrydelsesretten benyttes, hvis kursen falder betydeligt. Ligeledes kan spekulationen tænkes at 

opstå i forbindelse med renteudsving, således at forbrugeren vælger at benytte fortrydelsesretten, 
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hvis der sker et rentefald. Denne form for spekulation vil være et enormt problem for hele 

realkreditten, og derfor kan det tænkes, at fortrydelsesretten undtages fra anvendelse på 

realkreditlån. 

Efter ovenstående betragtning er det dog relevant at bemærke, at der eksisterer en aftale om et 

frivilligt adfærdskodeks for information om boliglån forud for kontraktindgåelsen116.  Kodekset 

vedrører boliglån, der ikke omfattes af Forbrugerkreditdirektivet117 og omfatter dermed boliglån, der 

er sikret med pant i fast ejendom. Retningslinjerne omfatter oplysninger til forbrugere om 

indenlandske og grænseoverskridende boliglån, og bygger på en henstilling fra Kommissionen118, 

hvor målet er at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at give tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger 

i form af standardiserede oplysninger. Af kodeksets artikel 2 fremgår det, at anvendelsesområdet 

er begrænset til boliglån, der har til formål at finansiere køb eller ombygning af fast ejendom. Dette 

bevirker, at der reelt opstår endnu et gråzoneområde, idet man i Danmark har mulighed for at 

optage et lån med pant i fast ejendom, uden at anvendelsen af låneprovenuet er formålsbegrænset 

til køb eller ombygning af boliglån. Denne sondring er meget aktuel i forhold til 

Forbrugerkreditdirektivets anvendelse overfor boliglån, idet man herved kan argumentere for, at 

der er behov for EU-harmonisering. 

2.5.3 Cooling off  

I forbindelse med ovennævnte problemstillinger er det værd at overveje, om en indførsel af en 

cooling off periode vil have en indflydelse på forbrugerens adfærd i forbindelse med indgåelsen af 

kreditaftaler. Ved en cooling off periode forstås en periode, hvor kreditbeløbet tilbageholdes, 

således at forbrugeren først kan disponere over kreditbeløbet, når fortrydelsesrettens periode er 

overstået. Fordelen i forhold til accessoriske tjenesteydelser og tilknyttede kreditaftaler vil være, at 

forbrugeren ikke oplever at stå med nogle varer, som denne ikke kan fortryde købet af, hvis 

forbrugskreditten fortrydes. Man kan dog diskutere, om cooling off perioden tjener et formål ved 

optagelsen af lån i en forretning, idet det implicit ligger i låneformen, at man får lånebeløbet stort 

set med det samme. Forbrugslånene der optages i forretningerne, har dog været beskyldt for at 

lokke forbrugeren til at foretage ikke-velovervejede handlinger, og derfor kan man også 

argumentere for, at forbrugeren tildeles en betænkningsperiode, før de ønskede varer erhverves. 

Derfor kan det sluttes, at såfremt man regulerer dette område, vil man ødelægge den tilsigtede 

mening med lånet, idet det implicit ligger i låneformen, at lånebeløbet udbetales med det samme.   

                                                            
116 Europæisk aftale om frivillig adfærdskodeks for information om boliglån forud for kontraktindgåelsen 
117 Rådets direktiv (87/102/EØF) af 22. december 1986 
118 Kommissionens henstilling (2001/193/EF) af 1. marts 2001 
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2.6 Direktivets betydning for forbrugslån og boliglån 

2.6.1 Forbrugslån 
Forbrugerkreditdirektivets artikel 14 regulerer, som tidligere nævnt, en fortrydelsesret med en frist 

på 14 kalenderdage til at fortryde en kreditaftale uden nogen begrundelse. Fristen for fortrydelse af 

aftalen løber fra den dag, hvor kreditaftalen en indgået, jf. artikel 14, litra a, eller fra den dag, hvor 

forbrugeren modtager aftalevilkårene og -betingelserne, samt oplysningerne i henhold til artikel 10, 

såfremt det tidspunkt er senere end ved aftaleindgåelsen, jf. artikel 14, litra b. Såfremt forbrugeren 

ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal dette meddeles kreditgiveren inden fristens udløb.  

Efter fortrydelsesrettens implementering i Kreditaftaleloven vil der gælde en sådan fortrydelsesret i 

dansk ret, som den foreligger af direktivets bestemmelser. Dette vil få betydning for de låntagere, 

der efter optagelsen af et forbrugslån, fortryder aftalen og derefter gør brug af fortrydelsesretten. 

Når man beskæftiger sig med forbrugslån, kan denne låneform findes flere steder. I den 

forbindelse skal der sondres mellem forbrugslån optaget direkte i banken og forbrugslån optaget 

som led i et kreditkøb i en butik. 

2.6.1.1 Banklån  

Såfremt en forbruger, efter Forbrugerkreditdirektivets implementering, går ind i en bank og optager 

et forbrugslån, der ligger inden for lovens anvendelsesområde, vil pågældende forbruger have 14 

dage til at fortryde låneaftalen. Det vil sige, at forbrugeren kan fortryde lånet uden yderligere 

omkostninger, jf. artikel 14, stk. 3, litra b. Dog er forbrugeren forpligtet til at kompensere 

kreditgiveren for eventuelle omkostninger, som allerede er betalt til offentlige myndigheder. Når en 

forbruger optager et forbrugslån, er det som udgangspunkt fordi, pågældende forbruger har et 

forudbestemt ønske om, hvad lånet skal bruges til. Såfremt lånebeløbet derfor allerede er anvendt 

inden udløbet af den 14 dages fortrydelsesfrist, kan forbrugeren stadig godt gøres fri af låneaften, 

men er stadig bundet af den anden aftale. Den anden aftale, der er indgået efter lånets optagelse, 

ophører kun, såfremt det er et led i pågældende aftale, eller hvis der gælder en selvstændig 

fortrydelsesret for pågældende aftale119. Er forbrugeren bundet af f.eks. en købsaftale eller andet, 

og der gælder en særskilt fortrydelsesret for denne, kan forbrugeren opsige både låneaftalen i 

banken og købsaftalen, og dermed gøre sig helt fri af begge aftaler. Det skal dog bemærkes, at der 

ikke er nogen garanti for, at fristen for fortrydelse af hhv. låneaftalen i banken og købsaftalen har 

samme tidsramme. Forbrugeren skal derfor tage hensyn til to tidsfrister, hvilket kan synes 

                                                            
119 Jørgensen (2008, 287) 
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besværligt i praksis. Ydermere kan det ikke forventes, at købsaftalen kan fortrydes, da der i 

Danmark ikke eksisterer nogen fortrydelsesret, andet end den forretningerne selv udbyder som en 

særskilt service, og selvfølgelig den fortrydelsesret, der finder anvendelse ved fjernsalg120. 

Fortrydelsesretten kan derfor som oftest ikke anvendes, uden at det betyder yderligere aftaler der 

skal fortrydes samtidig. Forbrugeren får derfor ikke en nem og tilgængelig adgang til at fortryde sin 

kreditaftale. Dog vil fortrydelsesretten være praktisk anvendelig i den situation, hvor forbrugeren 

kan optage et billigere forbrugslån et andet sted, og derfor fortryder den oprindelige låneaftale. I 

denne forbindelse er det dog vigtigt at bemærke, at forbrugeren altid har krav på at kunne indfri sit 

lån før tid, og denne adgang til førtidig indfrielse, er gældende for hele den periode lånet løber, jf. 

Kreditaftalelovens §§ 26 og 27121. Dette forhold har derfor ikke nogen egentlig praktisk betydning, 

da forbrugeren kan anvende fortrydelsesretten inden for fristen, men ved overskredet 

fortrydelsesfrist kan forbrugeren i stedet blot indfri sit lån. 

2.6.1.2 Butikslån 

Ved et butikslån optager forbrugeren forbrugslån eller en kredit på baggrund af et køb i butikken, 

og dette foregår ofte gennem et finansieringsselskab, som butikken har skrevet kontrakt med. 

Forbrugeren optager dermed et lån hos en kreditgiver, som denne ikke betjenes personligt af, da al 

kommunikation går gennem butikspersonalet, som formidler købet og lånekontrakten. Der er derfor 

tale om et fjernsalg, og låneaftalen er dermed et fjernsalg af en finansiel tjenesteydelse, og på den 

baggrund underlagt Forbrugeraftaleloven122. Det følger af Forbrugeraftalelovens § 17, stk. 1 at der 

er en 14 dages fortrydelsesret på finansielle tjenesteydelser, dog undtaget finansielle ydelser 

omfattet af Lov om realkreditlån og realkreditobligationer, så forbrugslåner optaget i en butik, er 

derfor underlagt denne fortrydelsesret.  

Den allerede eksisterende fortrydelsesfrist på 14 dage, der følger af Forbrugeraftaleloven, er af 

samme karakter, som den der efter Forbrugerkreditdirektivets implementering vil gælde i 

Kreditaftaleloven. I denne forbindelse skal dog nævnes en konflikt i forhold til det 

lovgivningsmæssige fundament, da det fremgår af Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 5, at 

såfremt forbrugeren har en fortrydelsesret ifølge Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, så finder 

artikel 6 og 7 i direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser ikke anvendelse. Disse 

bestemmelser hjemler fortrydelsesretten, og derfor vil det påvirke fortrydelsesretten for denne type 

                                                            
120 Lov nr. 451 af 9. juni 2004, kapitel 4 
121 Lovbekendtgørelse nr. 157 af 25. februar 2009  
122 Lov nr. 451 af 9. juni 2004 
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fjernsalgsaftaler. Dette såfremt de opfylder kravene i Forbrugerkreditdirektivet, og selvfølgelig 

forudsat at direktivet implementeres ud fra en totalharmoniseringsmetode i Kreditaftaleloven.  

I den forbindelse kan nævnes at denne forbrugerbeskyttende lempelse i forhold til udgifter i 

forbindelse med fortrydelse af en aftale, giver forbrugeren en mere fri adgang til at fortryde aftalen. 

Det må antages, at forbrugeren tager omkostningerne forbundet med fortrydelse af en aftale med i 

betragtning, og finder forbrugeren det for omkostningsfuldt, kan denne afholde sig fra at fortryde 

aftalen på det grundlag. Når Forbrugerkreditdirektivet implementeres i dansk ret, og direktivets 

bestemmelser er anvendelige i forhold til fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, jf. artikel 14, stk. 5, 

vil forbrugeren derfor være underlagt fortrydelsesretten, som den fremgår af direktivet. Det 

medfører, at forbrugeren ikke længere er forpligtet til at betale for afholdte stiftelsesomkostninger, 

som det fremgår af Forbrugeraftalelovens § 22, stk. 1, men i stedet kan gøre sig fri af aftalen uden 

at skulle kompensere for afholdte stiftelsesomkostninger, jf. Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, 

stk. 3, litra b.  

Forbrugerbeskyttelsen bliver på den måde udvidet rent økonomisk set, da forbrugeren ikke 

længere er forpligtet til at dække stiftelsesomkostningerne. Dog vil længden for fristen af 

fortrydelsesperioden være uændret, hvilket giver forbrugeren samme adgang til at fortryde sin 

aftale, som det er tilfældet nu.  

2.6.1.3 SMS-lån 

I forhold til kortsigtede lån, i daglig tale også kaldet SMS-lån, har Forbrugerombudsmanden 

udstedt retningslinjer herfor123. Retningslinjerne for fortrydelsesretten findes i afsnit 9 om 

kompensation ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og er indholdsmæssigt enslydende med 

Forbrugeraftalelovens §§ 17 og 22.  

Det kortsigtede SMS-lån er ikke omfattet af Kreditaftaleloven, der ikke finder anvendelse på lån, 

som er mindre end Kr. 1500. og løber i mindre end 3 måneder, jf. Kreditaftaleloven § 3. Endvidere 

anses de for at være lån indgået som en fjernsalgsaftale, hvilket medfører, at låneaftalen er 

omfattet af Forbrugeraftaleloven124. Retningslinjerne er udstedt med hjemmel i 

Markedsføringsloven125, og er udarbejdet med henblik på at søge at opretholde god 

markedsføringsskik ved markedsføring af pågældende lånetype. Alle udbydere der markedsfører 

denne type lån, forventes derfor at indrette sig i overensstemmelse med retningslinjerne. 

                                                            
123 Retningslinjer for markedsføring af kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler af 4. februar 2009 – sag 08/04781 
124 Lov nr. 451 af 9. juni 2004 
125 Lov nr. 1389 af 21. december 2005 
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Når Forbrugerkreditdirektivet implementeres i dansk ret, vil det derfor være nærliggende at 

reglerne i artikel 14 om fortrydelsesret, ligeledes kommer til at gælde for denne type låneaftale. 

Argumentet for dette er, at Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 5 bestemmer, at 

Forbrugerkreditdirektivet har forrang for Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser126. På 

den baggrund må man antage, at Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret vil være gældende, 

selvom SMS-lån på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af Kreditaftaleloven127, forudsat at 

direktivet implementeres udelukkende i pågældende lov. Såfremt SMS-lån bliver omfattet 

fortrydelsesretten i Forbrugerkreditdirektivets forstand, så vil alle betingelserne herfor gælde. Et 

modargument til dette kan være, at det ikke er alle SMS-lån, der har et tilstrækkeligt højt 

lånebeløb, og derfor ikke vil falde under direktivets anvendelsesområde. Det er derfor uvist, 

hvorvidt alle SMS-lån vil være omfattet af forbrugerbeskyttelsen og fortrydelsesretten, som den 

foreligger i Forbrugerkreditdirektivet. 

2.6.2 Ændringerne for boliglån med pant i fast ejendom 
Som det er diskuteret i de forrige afsnit, er Forbrugerkreditdirektivet generelt meget vagt i forhold til 

formuleringen af både præambler og artiklerne. Denne vage formulering giver anledning til en 

række gråzoneområder omkring forholdet til boliglån. Argumentationen for om ordet ”bør” i 

præambel 14 definitivt udelukker Forbrugerkreditdirektivets anvendelse for lån med sikkerhed, vil 

bero på en konkret fortolkning af direktivet.  

Generelt kan der tales imod anvendelsen af Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser på lån med 

pant i fast ejendom, idet lovgivningen for dette endnu ikke er harmoniseret på EU-plan, og der 

derfor er meget store nationale forskelle. Derfor kan der argumenteres for, at 

Forbrugerkreditdirektivet ikke indeholder tilstrækkelige bestemmelser til også at kunne indeholde 

regulering for denne låneform. Hvis dette sammenholdes med præambel 14, og der tillægges en 

formålsfortolkning, kan man argumentere for, at lån med pant i fast ejendom ikke er omfattet af 

direktivet. Generelt set er det op til EF-domstolen at fortolke direktiver, og i den forbindelse kan 

man argumentere for, at Forbrugerkreditdirektivet udtrykker det resultat, som domstolen ville nå 

ved en tvist. Hvis ordene ”bør ikke” på baggrund af dette opfattes som en opfordring fra 

kommissionens side til ikke at lade denne låneform omfatte, kan man også argumentere for, at 

boliglån med pant i fast ejendom ikke omfattes, når domstolen fortolker.  

                                                            
126 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. September 2002 
127 Lov nr. 157 af 25. Februar 2009 
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En ordlydsfortolkning af samme præambel, vil dog kunne henlede til, at lån med pant i fast 

ejendom er omfattet. 

I forbindelse med denne diskussion er det værd at holde sig Forbrugerkreditdirektivets præambel 

10 for øje. Denne udtrykker, at direktivet ikke bør ”berøre medlemsstaternes anvendelse af 

direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i 

overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller 

indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs 

bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs anvendelsesområde”. Direktivet åbner 

herved op for, at medlemsstaterne kan regulere udenfor direktivets anvendelsesområde. Det er et 

interessant rationale, i forhold til den danske Kreditaftalelov.  

Som det erindres fra det historiske ræsonnement bag Kreditaftaleloven, valgte man i Danmark at 

lade lån med pant i fast ejendom være omfattet af Kreditaftaleloven, på trods af at det dagældende 

Forbrugerkreditdirektiv ikke omfattede denne lånetype. 

Når Forbrugerkreditdirektivet implementeres i dansk ret, vil det formentligt blive i Kreditaftaleloven. 

Derfor kan man overveje, om der ikke vælges den samme løsning som tidligere og dermed vælge 

at lade Forbrugerkreditdirektivets regler gælde for alle typer af kreditaftaler, også med pant i fast 

ejendom. 

Såfremt direktivets regler også kommer til at finde anvendelse på lån med sikkerhed, vil det give 

anledning til problematikken omkring fortrydelsesretten, der blev omtalt i forrige kapitel. Når 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14 om fortrydelsesret implementeres, skal man være opmærksom 

på den spekulationsmulighed i fastforrentede lån, som der åbnes op for. Derfor kan det tænkes, at 

man vælger kun at lade fortrydelsesretten gælde på forbrugerkreditter uden sikkerhed. Hvis denne 

løsning anvendes, vil fortrydelsesretten reelt ikke medføre en ændring for boliglån med pant i fast 

ejendom.     

2.7 Fortrydelsesrettens påvirkning af forbrugerbeskyttelsen 
Forbrugerkreditdirektivets indledende præambler tillægger behovet for forbrugerbeskyttelse på 

forbrugerkreditområdet en stor betydning. Derfor er det yderst relevant at kigge på, hvorvidt 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14 om fortrydelsesret lever op til at kunne dække dette behov. For 

at kunne afgøre om det er tilfældet, er det nødvendigt at sammenholde den forbrugerbeskyttelse 

der eksisterer i dag, med den som Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser giver. 
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Som dansk lovgivning er indrettet i dag, findes forbrugerbeskyttelsen af den finansielle forbruger 

primært i Forbrugeraftaleloven og Kreditaftaleloven. De to fjernsalgsdirektiver er implementeret i 

Forbrugeraftaleloven, og på baggrund af dette er der fastsat en fortrydelsesret på 14 dage. 

Ordlyden af Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 1 minder i høj grad om artikel 6, stk. 1 i Det 

finansielle fjernsalgsdirektiv, og derfor kan det tænkes, at man fra kommissionens side har hentet 

inspiration i dette direktivs bestemmelser. Dette kan synes at være en fordel, idet det i praksis er 

svært at lave en entydig definition af hvornår, der er tale om et fjernsalg af en finansiel 

tjenesteydelse. Det skyldes, at bankkunden ofte er både i telefonisk, skriftlig og personlig kontakt 

med banken, når en forbrugskredit indgås. Såfremt forbrugeren vælger at indgå kreditaftalen over 

telefonen eller via e-mail, vil der efter fjernsalgsreglerne være tale om et fjernsalg. Men der vil dog 

være en række gråzoneområder, som f.eks. forbrugeren der har haft møde i banken, og 

efterfølgende får tilbudet tilsendt pr. e-mail, og accepterer dette via samme medie. Derfor ses der 

en tydelig fordel i, at reglerne for forbrugskreditter indgået via fjernsalg og gennem personligt møde 

ensrettes. 

Når forbrugeren vælger finansiering gennem et finansieringsselskab, og optager forbrugskreditten i 

en butik uden personlig kontakt til kreditgiveren, vil der være tale om et fjernsalg af en finansiel 

tjenesteydelse. Dermed vil denne aftale være underlagt fortrydelsesrettens regler i 

Forbrugeraftaleloven, men efter implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet vil aftalen være 

omfattet af Forbrugerkreditdirektivets regler. Heraf følger det, at forbrugeren har en fortrydelsesret 

på 14 dage, og derfor ændrer det ikke ved retsstillingen, efter at Forbrugerkreditdirektivet 

implementeres i dansk ret. På baggrund af dette ræsonnement, vil forbrugeren, der indgår denne 

aftaletype ikke opleve at få en yderligere beskyttelse i form af fortrydelsesretten, men det vil blive 

”billigere” for forbrugeren at fortryde, da stiftelsesomkostningerne ikke skal tilbagebetales til 

kreditgiveren.   

Efter Forbrugerkreditdirektivets regler vil forbrugeren, der indgår forbrugerkreditten ved personligt 

møde med banken, være omfattet af fortrydelsesretten efter Forbrugerkreditdirektivet. Hvis 

fortrydelsesretten anses som et forbrugerbeskyttende element, vil forbrugeren herved opnå en 

højere grad af forbrugerbeskyttelse, hvilket er i overensstemmelse med direktivet.    

Forbrugerbeskyttelsen omkring lån med pant i fast ejendom i forhold til Forbrugerkreditdirektivet er 

også relevant at belyse. Forbrugeraftaleloven undtager i § 17, stk.2, nr. 2 denne låneform fra 

fortrydelsesrettens anvendelsesområde, hvilket også er i overensstemmelse med art 6, stk. 2 i det 

finansielle fjernsalgsdirektiv. På baggrund af dette kan forbrugeren ikke påberåbe sig retten til 14 
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dages fortrydelsesret, og er derfor bundet af låneaftalen, når den indgås. Af betænkningen128 til 

loven fremgår det, at formålet med bestemmelsen synes at være, at man vil undgå at forbrugeren 

har mulighed for at spekulere i fortrydelsesretten til skade for den erhvervsdrivende, som er uden 

indflydelse på tjenesteydelsen pris, idet denne handles på et reguleret marked. Som tidligere 

omtalt finder Kreditaftalelovens regler ligeledes anvendelse på lån med pant i fast ejendom, og 

dermed også på realkreditlån. Såfremt dette sammenholdes med diskussionen for, hvorvidt 

Forbrugerkreditdirektivet omfatter lån med pant i fast ejendom eller ej, må det tale for, at 

undtagelsesbestemmelsen bibeholdes i Forbrugeraftaleloven. Ud fra denne betragtning kommer 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14 ikke til at finde anvendelse på lån med pant i fast ejendom. 

Hvis denne sondring viser sig at holde, når Forbrugerkreditdirektivet bliver implementeret, vil det 

ikke bevirke en øget forbrugerbeskyttelse, idet reglerne i forhold til fortrydelsesretten vil være 

uændrede. 

2.7.1 Er fortrydelsesretten et element i forbrugerbeskyttelsen? 
Efter argumentationen i ovenstående afsnit er det yderst relevant at forholde sig kritisk til 

fortrydelsesretten som et forbrugerbeskyttende element, og stille spørgsmål ved om 

fortrydelsesretten reelt giver en bedre forbrugerbeskyttelse, eller om der blot er tale om et 

populistisk forslag fra kommissionens side.  

Dette giver grund til at overveje den bagvedliggende tanke fra kommissionens side om at indføre 

en fortrydelsesret, som næsten ikke giver mere forbrugerbeskyttelse, end den der kendes i dag. 

De seneste år har man fra kommissionens side ønsket at hæve niveauet for forbrugerbeskyttelse, 

hvilket til dels kan skyldes, at mange medier har haft et øget fokus på behovet for 

forbrugerbeskyttelse i flere situationer. Ydermere har der i forbindelse med den finansielle situation 

været øget opmærksomhed på lovgivningen i den finansielle sektor, hvor man både nationalt og 

internationalt har ønsket at give forbrugeren en så god beskyttelse, at denne har tillid til det 

finansielle system. På baggrund af dette kan Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret anses som 

et ønske om at øge forbrugerens tillid. 

Det giver dog anledning til en uheldig situation, idet forbrugeren kunne tro, at denne har en øget 

beskyttelse, men rent faktisk ikke har det. Man kan dog erfare, at forbrugeren dog ikke stilles 

dårligere end før Forbrugerkreditdirektivets implementering, og at fortrydelsesretten for finansielle 

fjernsalgsaftaler bliver ”billigere”, hvilket stiller forbrugeren bedre. I lyset af dette kan man 

argumentere for, at fortrydelsesretten kun kan bruges meget sparsomt, og ikke rykker 

                                                            
128 Betænkning om revision af Forbrugeraftaleloven, betænkning nr. 1440, side 172 
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fundamentalt ved forbrugerbeskyttelsen. Fortrydelsesretten findes nærmest pustet op, til noget den 

rent faktisk ikke er, og det kan have en negativ effekt for forbrugeren. En forbruger, der ikke er i 

besiddelse af en bonus pater-viden omkring fortrydelsesretten, vil umiddelbart forstå 

fortrydelsesretten som en milepæl og som en forbrugerbeskyttende foranstaltning fra 

kommissionens side. Denne opfattelse vil dog i lyset af denne analyse være et forvrænget billede, 

idet der faktisk er tale om ”gammel vin på nye flasker”. 

På baggrund af dette kan man diskutere om kommissionen kunne have foretaget andre tiltag i 

Forbrugerkreditdirektivet for at øge forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med forbrugerkreditter. Hvis 

blikket vendes mod Norges forbrugerkreditlovgivningen, kan der hentes inspiration i 

Finansavtalelov129 § 47. Her findes en frarådningspligt der lyder: ”Dersom långiveren før låneavtale 

inngås med en forbruker eller lånet utbetales til denne, må anta at økonomisk evne eller andre 

forhold på låntakerens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp lånet, skal 

långiveren skriftlig underrette låntakeren om dette. Gjør långiveren ikke det, kan låntakerens 

forpliktelser lempes for så vidt dette finnes rimelig”130. Denne frarådningspligt vil ligge i fasen før 

kontrakten indgås, og dermed give banken mulighed for at frasortere kunder. Herved kan man 

forestille sig, at banken reelt får skilt de kunder fra, som ellers ville erfarer, at de af økonomiske 

grunde ikke kunne beholde deres forbrugskredit, og derved ville fortryde den. Dog skal en 

gennemførsel i dansk ret ikke ske ukritisk, idet frarådningspligten kan give anledning til nogle 

væsentlige interessekonflikter, idet det kan være svært for låntager at gennemskue, at långiver 

både fraråder lånet, og samtidig vil yde lånet. Formålet med den norske løsning var at advare, og 

ikke forhindre lånoptagelsen, men herved garderer kreditgiveren sig mod kritik og ansvar for 

uansvarlig kreditgivning131. På baggrund af dette ræsonnement skal løsningen overvejes grundigt, 

før den eventuelt kan implementeres i dansk ret, således at frarådningspligten ikke skader mere 

end den gavner. 

2.8 Delkonklusion  
I afhandlingens juridiske del er fortrydelsesretten blevet belyst – både i sin nugældende form i 

Forbrugerkreditdirektivet, men ligeledes i forhold til de implikationer der kan forekomme ved en senere 

implementering i dansk ret. Det blev i den juridiske analyse sluttet, at fortrydelsesretten er et produkt 

af nogle forbrugerbeskyttende foranstaltninger fra EUs side, der har til sigte at danne grundlaget for en 

harmonisering af medlemslandenes forbrugerbeskyttelsesniveau. Det blev i afhandlingen slået fast, at 
                                                            
129 Lov av 25. juni 1999 nr. 46 - http://www.lovdata.no/all/hl-19990625-046.html - den 18. april 2009 
130 Lov av 25. juni 1999 nr. 46 - http://www.lovdata.no/all/hl-19990625-046.html - den 18.april 2009, § 47 
131 Jørgensen (2008, 275) 
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retsstillingen for forbrugeren, der optager et forbrugslån i en butik, ikke får en decideret udvidet 

fortrydelsesret, da det blot bliver billigere for forbrugeren at fortryde. Anderledes forholder det sig for 

kunden, der optager en forbrugskredit eller et lån i en bank, da denne nu får adgang til en 

fortrydelsesret, der ikke har eksisteret tidligere. Når fortrydelsesretten implementeres i 

Kreditaftaleloven, danner dette grundlag for en kollision mellem Kreditaftaleloven og 

Forbrugeraftaleloven, da der i Forbrugerkreditdirektivet fremgår, at bestemmelsen om fortrydelsesret i 

direktivets forstand har forrang for fjernsalgsdirektivernes fortrydelsesret. Dette medfører derfor, at der 

til dels vil blive en forskel mellem, hvem der hæfter for de afholdte stiftelsesomkostninger, men 

ligeledes hvilken lovgivning, der skal regulere området for fjernslagsaftaler. I forhold til 

gråzoneområdet omkring fortrydelsesrettens anvendelse ved lån med pant i fast ejendom, bliver i det 

afhandlingen sluttet, at lovgiver med fordel kan undtage denne type lån, når fortrydelsesretten 

implementeres i Kreditaftaleloven. Sker dette ikke, vil det åbne op for en spekulationsmulighed, hvilket 

ikke kan siges at være tilsigtet. På den baggrund sluttes, at fortrydelsesretten er et 

forbrugerbeskyttende element, men tages den forventede anvendelse i betragtning, så forventes 

fortrydelsesrettens betydning at blive minimal. Ligeledes kan den forbrugerbeskyttende hensigt 

overvejes, da det konkluderes, at långivers hæftelse for afholdte stiftelsesomkostninger vil blive pålagt 

forbrugeren indirekte. Ydermere får fortrydelsesretten ikke karakter af at være revolutionerende, da 

der allerede eksisterer en ret til førtidig indfrielse på lån, hvilket i flere sammenhænge kan findes mere 

anvendeligt end en fortrydelsesret. 

Kapitel 3 

3.1 Indledning 
Hvor fortrydelsesretten er en kompleks og lovfæstet størrelse i den juridiske litteratur, er den straks 

mere abstrakt i den økonomiske litteratur.  

Da emnet omkring fortrydelsesretten for lån er et relativt nyt og ubelyst emne i den økonomiske 

litteratur, har det været nødvendigt at inddrage anden supplerende litteratur for at kunne foretage 

en økonomisk analyse. Dette medfører, at fortrydelsesretten i de følgende afsnit vil blive behandlet 

gennem analogier, der følger af økonomiske teorier og ræsonnementer, der er trukket fra både 

køberetten, forbrugerbeskyttelsen samt generelle regler om fjernsalg. Den sidstnævnte betragtning 

kan henledes til emnet omkring fortrydelsesretten, idet Forbrugerkreditdirektivet søger at lægge 

bestemmelserne op af den eksisterende fjernsalgslovgivning.  
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Endvidere behandles fortrydelsesretten ud fra den betragtning, at når forbrugeren indgår 

låneaftalen med kreditgiveren, indgås der en kontrakt mellem kunden og långiveren. Når 

fortrydelsesretten bringes til anvendelse, vil dette blive anset som en kontrakt, der brydes, hvorfor 

der kan anvendes teorier omkring kontrakter og kontraktbrud.  

3.2 Niveauet for fortrydelsesretten i et historisk perspektiv 
I lyset af den historiske analyse i det juridiske kapitel kan det vises, at fortrydelsesretten i årenes 

løb er blevet mere og mere omfattende og regulerende. Dette kan tænkes at have en 

sammenhæng med, at interessen for og reguleringen af forbrugerbeskyttelsen ligeledes er steget, 

både nationalt og i EU-regi. Niveauet for fortrydelsesretten, er illustreret i bilaget Figur 1. 

    

1978: Forbrugeraftaleloven132 indføres i Danmark og fortrydelsesretten gælder for aftaler indgået 

uden for fast forretningssted samt ved aftaler om løbende tjenesteydelser. 

 
1985: Dørsalgsdirektivet133 omfatter aftaler indgået under en udflugt arrangeret af den erhvervsdri-

vende uden for dennes faste forretningssted, samt aftaler indgået i forbindelse med den erhvervs-

drivendes besøg hos forbrugeren. Fortrydelsesretten er begrænset til direktivets anvendelsesom-

råde.   

 

1986: Forbrugerkreditdirektivet134-  fortrydelsesretten er ikke nærmere reguleret. 

 

1987: Danmark implementerer Dørsalgsdirektivet i Forbrugeraftaleloven135, men udvider 

fortrydelsesretten til at gælde udover direktivets anvendelsesområde således, at loven gælder 

generelt for tjenesteydelser, og niveauet er derfor det samme, som 1978-loven foreskriver. 

 

1993: Direktivet om urimelige kontaktvilkår136 vedtages, med ændrer ikke fortrydelsesretten. 

 

1994: Direktivet om urimelige kontraktvilkår implementeres i dansk ret, og heller ikke her ændres 

niveauet for fortrydelsesretten.  

 

                                                            
132 Lov nr. 139 af 29. marts 1978 
133 Rådets direktiv (85/577/EØF) af 20. december 1985 
134 Rådets direktiv (87/102/EØF) af 22. december 1986 
135 Lov bekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987  
136 Rådet direktiv (93/13/EØF) af 5. april 1993   
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2000: Fjernsalgsdirektivet137 vedtages, og direktivet giver en fortrydelsesret på mindst 7 hverdage. 

Direktivet implementeres i dansk ret ved en ændringslov138. 

 

2002: Det finansielle fjernsalgsdirektiv139 vedtages og giver en fortrydelsesret på 14 dage. Dan-

mark vælger herefter at lade fortrydelsesretten for alle fjernsalgsaftaler være på 14 dage. 

 

2008: Det nye Forbrugerkreditdirektiv140 vedtages og der indføres en mere vidtgående 

fortrydelsesret. Samtidig bliver det også billigere at anvende fortrydelsesretten, idet stiftelsesom-

kostningerne ikke skal tilbagebetales, når man omfattes af direktivets anvendelsesområde. 

  

Af figuren ses det, at niveauet for fortrydelsesretten i Danmark for perioden 1985 – 2000 ligger 

højere end det EU fastsætter. Dette skyldes, at Danmark vælger at implementere direktiverne med 

udvidede anvendelsesområder. Dermed har Danmark et højere niveau for fortrydelsesretten, og 

det bevirker tilsvarende en øget forbrugerbeskyttelse. Niveauet mellem Danmark og EU udlignes 

dog mere i perioden fra 2002 – 2008, idet Danmark implementerer EU lovgivningen - dog er der 

stadig en niveauforskel, idet Danmark vælger at benytte muligheden for minimumsimplementerin-

gen, således at alle fjernsalgsaftaler som er omfattet af fjernsalgsdirektiverne, gives en fortrydel-

sesret på 14 dage. Dermed kan man argumentere for, at Danmark har en bredere forbrugerbe-

skyttelse, end den EU fastlægger. Dette er dog en interessant betragtning, idet man må antage, at 

det at have en strengere og bredere lovgivning medfører en højere omkostning, idet denne skal 

håndhæves strengere. På baggrund af dette rationale kan man argumentere for, at Danmark har 

valgt et højere niveau for forbrugerbeskyttelse, og dette koster yderligere. Når Forbrugerkreditdi-

rektivet implementeres i dansk ret, vil niveauet af fortrydelsesretten i hhv. Danmark og EU udlig-

nes, idet EU lægger op til totalharmonisering på forbrugerkreditområdet. Dog er det vigtigt at have 

diskussionen omkring direktivets anvendelsesområde fra forrige afsnit in mente, da der her blev 

vist, at Danmark kan vælge at regulere udover direktivets anvendelsesområde, således at den 

danske lovgivning stadig vil have et bredere anvendelsesområde, end det EU foreskriver.  

 

I forlængelse af dette kan man dog diskutere hvorvidt Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse om 

fortrydelsesret indeholder et nytænkende element i reguleringen eller blot er ”gammel vin på nye 

flasker”. Fortrydelsesretten for finansielle tjenesteydelse kendes i forvejen fra det finansielle fjern-

                                                            
137 Rådets direktiv (97/7EF) af 20. maj 1997 
138 Lov nr. 442 af 31. maj 2000 
139 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
140 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
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salgsdirektiv, så selve idéen bag fortrydelsesretten synes dog ikke at være revolutionerende og 

nytænkende. Dog kan man argumentere for, at direktivet indeholder et nyt element, idet fortrydel-

sesretten gøres billigere, og ligeledes kommer til at omfatte forbrugskreditter, der er indgået i ban-

ken. Hvorvidt dette element er af central betydning, vil dog bero på en nærmere drøftelse af de 

økonomiske rationaler.  

3.3 Det økonomiske rationale bag finansiel regulering  
Efter at have belyst niveauet for fortrydelsesretten, er det yderst relevant også at belyse det øko-

nomisk rationale, der ligger bag denne. Fortrydelsesretten kan ses som et led i reguleringen af 

finansielle virksomheder. Hvis finansielle virksomheder var drevet i et marked, hvor der var fuld-

kommen konkurrence, dvs. et marked hvor der ikke var informationsproblemer, eksternaliteter, 

interessekonflikter og agency problemer, ville der ikke være behov for regulering. Men da der ikke 

er fuldkommen konkurrence, retfærdiggør det behovet for regulering. Det ultimative rationale for 

regulering er designet til at beskytte forbrugeren ved at korrigere for markedsimperfektioner, så-

som mangelfuld information fra forbrugerens side, asymmetrisk information, agency costs, PA-

problemer samt problemer med at konstatere kvalitet ved det produkt banken udbyder. Hvis der 

ikke var regulering, ville forbrugeren bære de omkostninger, der er forbundet med markedsfejlene 

og markedsimperfektionerne141. De kontrakter som forbrugeren indgår med banken, er typisk lang-

sigtede, og derfor kan der opstå PA-relaterede problemer, idet forbrugeren ikke kender kvaliteten 

af det finansielle produkt, når aftalen indgås. Ligeledes er der ofte en egeninteresse fra bankens 

side142. Hvis der ikke var regulering, ville kunden skulle bruge tid og evt. penge på at undersøge 

de nærmere forhold i banken, før denne kunne indgå en aftale. Derfor kan man tænke på forbru-

gerkreditlovgivningens oplysningskrav som en måde at minimere denne omkostning for kunden.  

 

Et andet rationale omkring reguleringen for finansielle virksomheder relaterer sig til spørgsmålet 

om forbrugertillid. Kendskabet til eksistensen af asymmetrisk information kan under visse forhold 

reducere forbrugerens efterspørgsel for finansielle tjenesteydelser. Dette opstår typisk, når forbru-

geren ved, at der er gode og dårlige produkter og virksomheder, men ikke er i stand til at adskille 

dem, når aftalen skal indgås. Under disse forhold og med den asymmetriske information for øje, 

kan den risikoaverse forbruger vælge at trække sig helt ud af markedet, fordi denne ikke ud fra 

prisen kan gennemskue, hvad der er god og dårlig kvalitet. Dette problem omtales ofte som 

                                                            
141 Llewellyn (1999,21-22) 
142 Llewellyn (1999,23-24) 
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Akerlofs Lemon-problem, og vil i den nævnte situation være i ekstrem grad143. Derfor er det et 

vigtigt ræsonnement i reguleringen, at der fastsættes en minimumsstandard, således at 

forbrugeren kan forvente en generel standard. Denne minimumsstandard ses generelt i både 

Fjernsalgsdirektivet144 og i det oprindelige Forbrugerkreditdirektiv145, men både i det finansielle 

fjernsalgsdirektiv146 og det nye Forbrugerkreditdirektiv147 har man dog bevæget sig væk fra 

minimumsdirektivet, idet der her er tale om totalharmonisering. Totalharmoniseringen kan ses som 

en yderligere foranstaltning for at få medlemslandene til at give en endnu bedre 

forbrugerbeskyttelse end under minimumsharmoniseringen. Derfor kan man anse dette som en 

foranstaltning for at få markedet til at fungere endnu bedre, idet man minimerer risikoen for 

markedsfejl. Totalharmoniseringen kan dog også anses som et led i, at man ønsker, at alle 

medlemslandene følger de samme regler, og ikke regulerer mere restriktivt end 

minimumsdirektiverne foreskriver. Dette skal ses i lyset af, at EU ønsker en øget vækst i grænse-

overskridende handler, herunder også indenfor forbrugerkredit. Herved sikrer man, at forbrugeren 

opnår samme sikkerhed i alle medlemslande, og ikke skal forholde sig til problemer som f.eks. 

Lemon-problemet, som der kan opstå, når der ikke er gennemsigtighed på markedet.    

 

Et andet rationale for regulering er forholdet omkring Moral Hazard, der kan opstå, når der er 

asymmetrisk information. Herved kan enten kunden eller banken vælge at tilbageholde oplysninger 

for den anden part, således at man kan udnytte den information, man er i besiddelse af, mod den 

anden part. Dette søger reguleringen af forbrugerkreditter at afhjælpe ved at stille krav til hvilke 

oplysninger, der skal gives fra långiverens side, inden kreditaftalen indgås. Ydermere stilles der 

krav til de oplysninger, låntageren skal give.  

 

I forbindelse med Forbrugerkreditdirektivet stilles der højere krav til de informationer, som 

kreditgiveren skal give forbrugeren, når låneaftalen indgås. Man kan dog argumentere for, at dette 

ikke synes at være i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelsen, idet forbrugeren kan drages til 

usikkerhed om aftaleindgåelsen, når der afgives for mange komplekse informationer. Hvis der 

gives for mange og for detaljerede oplysninger, kan forbrugeren ikke optage og lagre alle disse 

informationer, således at denne kan tage en beslutning148. Derfor kan man argumentere for, at 

oplysningskravene faktisk skader forbrugeren mere end det gavner. De krav som Forbruger-

                                                            
143 Llewellyn (1999,23-24) 
144 Rådets direktiv (97/7EF) af 20. maj 1997 
145 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
146 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
147 Rådets direktiv (2008/48/EF) af. 23. april 2008   
148 Haupt (2003,1143) 
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kreditdirektivet stiller, synes dog værende rimelige og forbrugervenlige149. Endvidere kan 

oplysningerne som f.eks. ÅOP gøre det lettere for forbrugeren at afsøge markedet for bedre 

alternativer, da oplysningerne er ensartede og dermed let sammenlignelige.  

 

I forbindelse med Moral Hazard kan man dog også overveje muligheden for, at forbrugeren kan 

vælge at skjule sine incitamenter, for at anvende fortrydelsesretten. I den forbindelse tænkes der 

på situationen, hvor en forbruger optager et lån, for derefter at begynde at afsøge markedet for 

alternative finansieringsmuligheder. Långiveren vil her være i god tro, når lånet indgås, men 

forbrugeren vil straks herefter begynde at spekulere i anvendelsen af fortrydelsesretten150. Denne 

sondring rejser en relevant problemstilling for, om fortrydelsesretten giver anledning til nogle 

spekulationer, som der ikke var tiltænkt i forhold til reguleringen. Dette leder til en nærmere 

gennemgang af rationalet bag fortrydelsesretten. 

3.3.1 Det økonomiske rationale bag fortrydelsesretten 
Gennem ovenstående analyse fremgår det, at markedet for forbrugerkredit er præget af regulering 

for at minimere risikoen for markedsfejl. Forbrugerkreditdirektivet giver forbrugeren en ret til at 

fortryde en aftale, der er indgået, og i den forbindelse kan man argumentere for, at en fortrydelses-

ret kun er nødvendig for at undgå inefficiens151.  

 

Hvis der var tale om et marked med fuldkommen konkurrence, ville der ikke være behov for en 

fortrydelsesret, da forbrugeren ville have fuld information. Herunder ville forbrugeren have 

information om andre lånemuligheder, og derved ville der ikke være et rationale for at anvende 

fortrydelsesretten. Dermed retfærdiggøres fortrydelsesrettens periode på 14 dage, hvis denne kan 

ses som et redskab for at minimere inefficiensen.  

 

Markedsfejl opstår også i lyset af, at forbrugeren ikke altid agerer rationelt, idet de kan være 

påvirket af den situation, de står i152. Ud fra denne betragtning kan man argumentere for, at 

forbrugeren måske ikke altid handler rationelt, når denne står i en butik og optager et lån direkte i 

butikken. I den forbindelse vil man kunne argumentere for, at fortrydelsesretten har sin 

berettigelse, idet den tilstræber at få forbrugeren til at minimere markedsfejl ved at kunne overveje 

sin adfærd ved lånoptagelsen. Fortrydelsesretten giver herved forbrugeren mulighed for at gen-

                                                            
149 Haupt (2003,1147) 
150 Haupt (2003,1149) 
151 Haupt (2003,1147) 
152 Haupt (2003,1147) 
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nemtænke og overveje sit kortsigtede valg, og reflektere over mere langsigtede præferencer153.  

Man kan dog også forestille sig, at nogle forbrugere, der burde benytte sig af fortrydelsesretten, 

ikke vil benytte den, da de ikke vil indrømme, at de har begået fejl. 

 

For at kunne fastsætte den optimale længde af fortrydelsesretten, opstår der et trade-off mellem at 

tillade forbrugeren at optage og bearbejde al informationen omkring transaktionen, og at forhindre 

låneomkostningerne og renten i at stige, for at udgå at fortrydelsesretten anvendes154. På 

baggrund af dette ræsonnement kan det tænkes, at man har fastsat fortrydelsesretten for 

forbrugerkreditter til 14 dage, som en tilstrækkelig frist. 

 

Man kan dog også anskue fortrydelsesretten ud fra en mere kritisk vinkel. Hvis det antages, at man 

i Forbrugerkreditdirektivet søger at opstille alle relevante krav til oplysninger, der er nødvendige for 

at få forbrugeren til at handle rationelt, og man derved undgår markedsfejl, kan man undres over 

behovet for en fortrydelsesret. Hvis forbrugeren tildeles så meget viden, at denne stort set vil 

kunne handle rationelt, vil der ikke være behov for en fortrydelsesret. Dermed kan man 

argumentere for, at fortrydelsesretten dækker over noget andet. Dette andet tænkes som et dække 

over, at bestemmelserne i direktivet ikke er tilstrækkelige, og ikke udligner alle 

markedsimperfektionerne. Herved bliver man nødt til at kompensere forbrugeren i form af en for-

trydelsesret.  

3.4 Fortrydelsesretten som forbrugerbeskyttelse 
Ovenstående diskussion henleder til spørgsmålet om, hvorfor der er behov for en fortrydelsesret 

for varen penge. Et argument for at låntageren skal beskyttes særligt ved finansielle aftaler, kan 

som før nævnt skyldes, at det er en aftaleform, der er præget af asymmetrisk information, idet 

begge parter kan tilbageholde nyttig information for hinanden.  

Bankens rolle synes at have flyttet sig, fra at være et sted hvor man fik rådgivning om finansielle 

dispositioner og produkter, til et sted der mere er præget af et finansielt supermarked, hvor man nu 

køber en vare i banken. Banken synes derfor at være blevet en mere forretningspræget, hvor 

bankrådgiveren også varetager rollen som en sælger. Dermed kan det ikke undgås, at banken og 

dennes rådgivere, kan have et incitament for at varetage bankens og egne interesser frem for 

                                                            
153 Haupt (2003,1147 - 1148) 
154 Haupt (2003,1149) 
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kundens interesser. Denne dagsorden kan dog holdes skjult for kunden, og derfor kan det bruges 

som et yderligere argument for behovet for forbrugerbeskyttelse. 

Generelt set vil forbrugeren kunne træde ud af en aftale, som denne finder ud af ikke er 

fordelagtig, fordi denne afsøger markedet, og finder andre mere attraktive finansieringsmuligheder. 

Dog er det også værd at bemærke, at forbrugeren også kan vælge at træde ud af aftalen, hvis 

denne føler, at rådgivningen har været dårlig eller mangelfuld. Det skyldes at 

Forbrugerkreditdirektivet i artikel 14 foreskriver, at forbrugeren kan træde ud af aftalen uden at 

angive en begrundelse. På baggrund af dette kan fortrydelsesretten anses som forbrugerens 

mulighed for at træde ud af en aftale, som denne ikke finder ønskværdig. Denne mulighed må alt 

andet lige anses som en forbrugerbeskyttende foranstaltning, idet forbrugeren gives en bedre rets-

stilling, end denne ellers ville kunne opnå.  

Dette rejser dog spørgsmålet om, hvorvidt en fortrydelsesret er et tilstrækkeligt redskab for at øge 

forbrugerbeskyttelsen. Fortrydelsesretten bevirker, at forbrugeren får mulighed for at træde ud af 

aftalen, når denne er indgået, men man kunne med fordel vende blikket mod fasen der ligger før 

aftaleindgåelsen. I denne fase modtager kunden rådgivning og information, og derfor kan man 

diskutere, om det er i denne fase, kunden reelt skulle have så mange informationer, at denne var 

helt sikker på hvad aftalen indeholdt ved aftaleindgåelsen. Herved ville man kunne minimere den 

asymmetriske information, og der ville derfor ikke være behov for en fortrydelsesret, da kunden 

havde fuld information. Problemet vil dog ikke være så nemt at løse, idet det ikke er sikkert, at 

tilgangen til fuld information vil være tilstrækkeligt, til at fortrydelsesretten ikke anvendes. Andre 

adfærdsrelaterede problemstillinger, såsom rationalitet, vil ikke kunne lovreguleres på samme 

måde.  

Denne problemstilling kan tænkes at opstå, når forbrugeren står i en butik og optager et forbrugs-

lån. Her har forbrugeren ikke modtaget rådgivning, da aftalen er underlagt fjernsalgsreglerne, og 

derfor kan der være behov for, at lade forbrugeren kunne træde ud af aftalen, når denne får 

overvejet kreditoptagelsen grundigere. Her kommer en rationalitetsbetragtning af forbrugeren til sin 

ret. Hvis forbrugeren var fuldt rationel, ville denne ikke fortryde aftaleindgåelsen, og dermed ville 

der ikke være behov for en fortrydelsesret. I den virkelige verden er forbrugeren dog ikke rationel, 

og derfor er der behov for, at kunden kan fortryde aftalen.  

Man kan dog undre sig over, at der gælder en særlig regel for finansielle aftaler, når andre ikke-

finansielle aftaler som hovedregel er bindende. Generelt set kan man argumentere for, at 

finansielle aftaler vedrører et stort og vigtigt element i forbrugerens liv, og at fejldispositioner kan 
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medføre fatale konsekvenser for fremtiden. Hvis man forestillede sig, at en forkert økonomisk 

disposition ville medføre, at forbrugeren blev insolvent, ville dette blive relativt dyrt rent sam-

fundsmæssigt. Derfor kan der være et samfundsmæssigt incitament til at give forbrugeren en 

bedre beskyttelse, således at man vil opnå en større samfundsmæssig efficiens. 

I forlængelse af diskussionen fra afhandlingens juridiske del, om hvorvidt lån med sikkerhed er 

omfattet af Forbrugerkreditdirektivet, giver dette også anledning til en økonomisk betragtning af 

forbrugerbeskyttelsen. Generelt set er det svært at sidestille et huskøb, hvor der optages boliglån 

med sikkerhed, med et elektronikkøb, der indgås i en butik lørdag eftermiddag, idet baggrunden for 

lånoptagelsen i forbindelse med huskøb, må synes mere velovervejet. Endvidere kan man 

argumentere for, at når en forbruger optager lån i friværdien, er dette også en mere velovervejet 

beslutning end det hurtige lån, der optages i butikken. Derfor kan man slutte, at der ikke er behov 

for samme grad af forbrugerbeskyttelse. I lyset af, at der foretages store økonomiske dispositioner, 

og at der er de føromtalte problemstillinger i forbindelse med kreditgivers egeninteresse og 

asymmetrisk information, er der dog stadig behov for yderligere forbrugerbeskyttelse. Et 

modargument til dette vil være spekulationsproblematikken, der kan opstå, hvis fortrydelsesretten 

også kunne anvendes på lån med sikkerhed. Det kunne tænkes, at denne spekulationsproblematik 

ville skade den erhvervsdrivende så meget, at det økonomisk set ville opveje de 

forbrugerbeskyttende fordele, der er ved fortrydelsesretten.   

3.5 Lån i forhold til implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet  
I forbindelse med implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet i dansk ret vil der opstå en række 

ændringer, som vil få betydning for lånemarkedet. Hvorvidt disse er af indflydelsesrig karakter, er 

endnu uvist, men i det følgende vil en række aspekter blive belyst i denne sammenhæng. 

Kunden, der kommer ind i en bank for at optage et lån, har allerede inden besøget i banken en helt 

klar idé om sit behov, og har dermed skabt en række forventninger til, hvad besøget i banken skal 

medføre. Det vil sige, at kunden er meget ensporet i sin tankegang, og derfor ikke altid ligeså 

rationelt handlende, som man ellers ville kunne forvente. I den forbindelse er det vigtigt, at kunden 

sættes i stand til at træffe en beslutning på et kvalificeret grundlag, hvilket de præ-kontraktuelle 

informationer og indledende rådgivning i banken skal søge at maksimere. I 

Forbrugerkreditdirektivet, er der meget specifikke og strenge krav for præ-kontraktuelle oplysnin-

ger, jf. Forbrugerkreditdirektivets artikel 5. Når kunden har modtaget samtlige relevante informatio-

ner, og på det grundlag beslutter at underskrive låneaftalen, så træder kunden ind i den næste 
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fase. Herved forstås, at kunden nu er bundet af låneaftalen, har fået det lånte beløb til rådighed, og 

selv frit administrerer dette. I langt de fleste tilfælde vil hhv. kunden og banken være tilfredse med 

låneaftaleindgåelsen, og denne vil ikke medføre yderligere problemer for nogle af parterne. Når det 

er sagt, så er der stadig de tilfælde, hvor kunden af forskellige årsager ønsker sig frigjort af 

låneaftalen. Ved en låneaftale i forbindelse med fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, har kunden 

allerede en fortrydelsesret på 14 dage, jf. Forbrugeraftalelovens § 17, stk.1. Efter 

Forbrugerkreditdirektivets implementering i dansk ret vil der ligeledes gælde en fortrydelsesret 

indenfor det i direktivet fastsatte anvendelsesområde. Man kan i forbindelse med 

fortrydelsesrettens anvendelse drøfte, hvilke incitamenter kunden har til at bryde aftalen, og 

hvorledes banken kan søge at eliminere disse. Ligeledes kan det diskuteres, hvorvidt det er 

amoralsk at bryde en kontrakt – og om et kontraktbrud kan anses for at være efficient. 

3.5.1 Brud på låneaftalen ved benyttelse af fortrydelsesretten 
Normalvis er et kontraktbrud forbundet med en negativ klang, da et brud betyder, at en af parterne 

i aftalen har valgt at trække sig ud af kontrakten. Spørgsmålet er i den forbindelse, om der kan 

være situationer, hvor begge parter er bedst stillet, hvis den ene bryder kontrakten. Man kunne 

eventuelt forestille sig en situation, hvor en kunde optager et forbrugslån i en bank, men 

umiddelbart herefter får ændrede økonomiske forhold, der medfører at det vil blive problematisk for 

kunden at tilbagebetale ydelserne på lånet. I sådan et tilfælde, vil det faktisk være bedst for 

banken, at kunden bryder sin låneaftale. 

En anskuelse kan være, at det er forskelligt fra lånekontrakt til lånekontrakt, da det afhænger af 

lånets størrelse og de øvrige forhold. Ligeledes kan incitamentet til at forblive i kontrakten ses af 

størrelsen af de omkostninger, der er forbundet med et kontraktbrud og dermed ved fortrydelses-

rettens anvendelse155. Det vil sige, at jo strengere krav og større omkostninger der er forbundet 

med fortrydelse af en aftale, jo mere signalerer det, at kontrakten søges opretholdt fra 

kontraktgivers side. Banken skaber, gennem størrelsen af omkostningerne ved fortrydelse af en 

kontrakt, et incitament for kunden til at ikke bryde kontrakten, da dette vil være økonomisk byrde-

fuldt og uoverskueligt.  

Forbrugerkreditdirektivet lægger op til, at forbrugeren skal kunne fortryde en låneaftale uden at 

skulle betale andet end kapitalen og de påløbne renter tilbage til kreditgiver, jf. 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 3, litra b. Derfor vil retstilstanden på dette område 

ændres, så banken ikke længere kan signalere vigtigheden af kontraktopretholdelsen gennem 

                                                            
155 Edlin (1997, 1) 
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omkostningerne ved fortrydelse. Incitamentet til at bryde en lånekontrakt kan derfor ændres i 

kundens bevidsthed, da ”straffen” for at bryde aftalen ikke er økonomisk byrdefuld. Ved kundens 

brug af fortrydelsesretten, stilles banken som at lånet ikke var givet, da kapitalen og de påløbne 

renter tilbagebetales – dog hæfter banken selv for stiftelsesomkostningerne, der er forbundet med 

lånet. Dette kan anses for at være en økonomisk ulempe for banken. 

Når man taler om et optimalt kontraktbrud, så henleder det tankerne på, at bruddet kan være bedst 

for begge parter. I den situation hvor forbrugeren fortryder en låneaftale, på den baggrund at 

denne i fremtiden ikke vil kunne betale sin månedlige ydelse, kan det siges at være efficient for 

begge parter. Forbrugeren selv skal betale det lånte beløb og påløbne renter tilbage, og banken får 

dermed det udlånte beløb tilbage, men hæfter selv for de afholdte stiftelsesomkostninger. Selvom 

banken derved ikke helt kan siges at være fuldt kompenseret, så er det på langt sigt mindre 

økonomisk byrdefuldt, hvis man sammenligner med, at kunden ikke vil kunne betale sine ydelser til 

tiden. På samme tid skal det selvfølgelig anføres, at banken også tjener penge på dette i sidste 

ende, og at denne mister de renteindtægter, der var forbundet med lånet. Det er derfor umuligt at 

have en regel, der er bedre end andre, og at noget er bedst for begge parter, vil synes underligt – 

alt andet lige vil det være bedre for den ene part end den anden156.  

Når det er sagt, er det vigtigt at tage i betragtning, at kunden ligeså vel kan finde et billigere lån et 

andet sted, og på den baggrund fortryde det først optagede lån. Mange af de samme faktorer vil 

gøre dig gældende, men hvor man kan sige at långiver er bedre stillet, hvis kunden fortryder lånet 

grundet kundens manglende betalingsevne, forholder det sig anderledes, hvis kunden blot har 

fundet en alternativ lånemulighed. Det må siges at være bedre for långiver, hvis låntager fortryder 

lånet, og dermed kun hæfter for de allerede afholdte stiftelsesomkostninger, end at lånet delvist 

eller slet ikke bliver tilbagebetalt. Såfremt kunden har fundet et billigere lån et andet sted, så kan 

man diskutere, hvorvidt dette kan anses for at være efficient for långiver, hvis låntager fortryder 

låneaftalen. Långiveren mister de afholdte stiftelsesomkostninger, og ligeledes den forventede 

indtjening på lånet i form af renteindtægt. Umiddelbart synes situationen ikke at være ønskelig for 

långiver og dermed ikke efficient. Et vigtigt aspekt i denne forbindelse er derfor, om långiver 

umiddelbart efter den brudte aftale udlåner pengene igen – dvs. at den fortrudte låneaftale indgås 

igen med en ny låntager. Såfremt pengene bliver lånt ud igen, og den forventede indtjening 

dermed opretholdes, så kan situationen siges at være efficient, da långiver ikke taber mere end de 

afholdte stiftelsesomkostninger. Modsætningsvist må det dog sluttes, at såfremt pengene ikke 

                                                            
156 Edlin (1997, 3ff) 
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lånes ud igen, så kan en fortrydelse af en låneaftale på dette grundlag ikke siges at være efficient 

parterne imellem.  

I sidste ende kan det dog være at foretrække, at kunden kun vedbliver som en part i kontrakten, 

hvis denne, både i dag og på sigt, kan opfylde kontrakten. Såfremt kunden ikke kan opfylde de i 

kontrakten stillede vilkår, kan et brud på låneaftalen mange gange anses for at være efficient for 

begge parter, selvom den ene part bliver påført en mindre økonomisk byrde157. Dette også set i 

lyset af, at den generelle økonomiske opfattelse af kontraktbrud er, at der fastslås, at der skal 

foreligge økonomisk kompensation ved kontraktbrud. 

3.5.1.1 Kundens incitament og forhold til kontraktbrud 

En andet vigtig parameter der skal tages i betragtning, er, ud over det økonomiske 

mellemværende, forbrugerens moralske opfattelse ved benyttelsen af fortrydelsesretten. I forhold 

til økonomiske teorier, kan begrebet moral siges at have en mere etisk karakter, som i mange 

tilfælde er relevant i forhold til økonomiske problemstillinger. Når begrebet alligevel indgår i 

drøftelserne i denne sammenhæng, er det som et led i forbrugerens rationelle adfærd – eller 

mangel på samme. Ydermere i forhold til de overvejelser forbrugeren har, når denne overvejer at 

bryde en låneaftale. Moral kan være svært at definere, og er meget forskelligt individer iblandt, 

men alle har en vis grad af moral, og denne spiller ind i forhold til vores rationelle adfærd. 

Normalvis vil forbrugeren, i forbindelse med kontraktbrud, kompensere for den misligholdte 

kontrakt overfor kontraktgiveren. I den forbindelse kan man sige, at bruddet på kontrakten ikke kan 

anses for amoralsk, såfremt den der bryder aftalen, er villig til at betale kompensation herfor158. 

Man antager dermed, at det er mere efficient, da det for forbrugeren er mere fordelagtigt at være 

ude af kontrakten og kompensere kontraktgiver herfor. Denne situation kan overføres på en 

lånesituation, da det må antages at være mere efficient samlet set for kunden og banken, hvis 

kunden fortryder et lån, som denne ikke vil have mulighed for at tilbagebetale, eller har fundet et 

billigere lånealternativ. Dog skal det i den forbindelse inddrages, at Forbrugerkreditdirektivets 

bestemmelser om fortrydelsesret ikke giver banken adgang til kompensation, ud over at kunden 

tilbagebetaler det lånte beløb og de dertil påløbne renter. Generelt set vil det ikke kunne anses for 

at være amoralsk at fortryde en låneaftale, såfremt den hændelse eller grundlaget for fortrydelsen 

ikke er nærmere specificeret i låneaftalen159. Kundens moral har en direkte effekt på den samlede 

velfærd, og det er derfor vigtigt at kunden ikke skal føle sig moralsk forpligtet til at blive i aftalen, 
                                                            
157 Edlin (1997, 2) 
158 Shavell (Is breach of contract immoral, 1) 
159 Shavell (Is breach of contract immoral, 3) 
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såfremt det vil være efficient for begge parter at aftalen brydes. Et kontraktbrud i form af 

anvendelse af fortrydelsesretten kan derfor ikke anses for at være amoralsk, såfremt det er for 

parternes bedste, da det maksimerer den samlede velfærd i sidste ende. 

3.5.1.2 Opretholdelsen af låneaftalen 

Trods banken, som i ovenfor nævnte tilfælde, til dels kan være interesseret i, at kunden fortryder 

låneaftalen, er udgangspunktet selvfølgelig, at det er optimalt at kontrakten opretholdes. Banken er 

interesseret i den indtjening, som de har ved udstedelsen af lån, men ligeledes at skabe gode 

kunderelationer. Ifølge Forbrugerkreditdirektivet har kreditgiver ikke mulighed for at fastsætte 

regler for økonomisk kompensation i låneaftalen, og har, ifølge Forbrugerkreditdirektivets artikel 

14, ikke krav på nogen kompensation ved fortrydelsesrettens anvendelse. Det er derfor op til 

kreditgiver at iværksætte foranstaltninger, der søger at minimere mængden af låneaftaler, der 

fortrydes, da det i sidste ende skaber mindre indtjening i det finansielle foretagende. 

Banken ønsker derfor at minimere risikoen for, at kunden fortryder låneaftalen, og i den forbindelse 

er det et vigtigt instrument, at der gives tilstrækkelig information. Som ovenfor nævnt kan det være 

svært for kunden at håndtere informationen, og det er derfor en svær balancegang at give kunden 

tilstrækkelig information, uden at det dog bliver for meget. Ligeledes er det vigtigt for banken at få 

informationer om kunden, for derved at kunne afkode, om kunden er reel, og ikke har i sinde at 

fortryde kontrakten. Informationssøgningen fra begge parters side, kan medføre at der opstår 

kundskab om risiko, og parterne kan derved udfærdige deres kontrakt herefter. Når parterne 

modtager information, og der viser sig at være en risiko for fortrydelse af kontrakten, vil det være 

godt at udvise et højt niveau af agtpågivenhed. Modsætningsvist vil det ikke være ønskeligt for 

parterne at udvise agtpågivenhed, såfremt der ikke fremgår nogen risiko af informationerne. Ved 

manglende eller mangelfuld information, vil det være optimalt for parterne at udvise et moderat 

niveau af agtpågivenhed, da de ikke er bekendte med den eventuelle risiko, der er for, at kunden 

fortryder aftalen160. Det vil sige, at muligheden for at søge information om risikoen, i sidste ende 

minimerer risikoen, da parterne derved indretter sig herefter. Heraf kan sluttes, at det er vigtigt for 

banken at undersøge kundens forhold, og ikke mindst økonomiske forhold, til bunds og ligeledes 

søge at formidle tilstrækkelig information til kunden. Dette vil i sidste ende eliminere mængden af 

aftaler, der fortrydes. 

Informationen omkring forholdene ved kontrakten og signalering om parternes typer er derfor 

ligeledes vigtig i forholdet mellem kreditgiver og kunde – lige meget om der er tale om en 
                                                            
160 Shavell (1992, 260) 
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låneaftale i en bank eller et finansieringsselskab. Det er vigtigt, at begge parter føler sig trygge, da 

det i sidste ende kan få betydning for udfaldet; hvorvidt låneaftalen underskrives og om aftalen 

efterfølgende fortrydes. I sagen om Hadley vs. Baxendale er kommunikationen afgørende for 

sagens udfald, og begrebet ”kommunikations-omkostninger” opstår heraf, da mangelfuld 

information kan blive aldeles omkostningskrævende161. I den nævnte sag blev det slået fast, at 

parterne kun kan blive gjort ansvarlige for modpartens tabte profit, hvis modparten havde 

informeret om de specifikke omstændigheder omkring kontrakten senest ved kontraktindgåelsen. 

Denne regel blev derfor slået fast ved denne dom, og kan derfor, overordnet set, findes anvendelig 

i forhold til parterne i en låneaftale. En kunde er derfor bedst stillet, hvis denne giver alle relevante 

informationer, og ligeledes sørger for at have indhentet tilstrækkelig information forinden 

underskrivelse af låneaftalen. Det samme gælder for kreditgiveren – informationsindsamling, 

kreditvurdering og formidling er en nødvendighed, og ligeledes udformningen af en fyldestgørende 

låneaftale. De mangler, der eventuelt kunne være i en låneaftale, som kommer kunden til 

kundskab inden fortrydelsesperiodens ophør, kan derfor medføre, at kunden vælger at gøre sig fri 

af aftalen, jf. Forbrugerkreditdirektivets artikel 14. Er fristen for fortrydelsesrettens anvendelse 

overskredet, og kunden finder ud af, at banken har overset et eller flere vigtige elementer i forhold 

til det optagede lån, og dette får økonomiske konsekvenser for kunden, har denne mulighed for at 

indgive en klage. Denne skal først gå igennem bankens klageansvarlige, og kan dernæst blive 

behandlet af Pengeinstitutankenævnet. Banken vil på den måde kunne blive stillet ansvarlig for 

mangelfuld udformning af kontrakten, hvis det har medført uhensigtmæssige økonomiske 

konsekvenser for kunden. Det er derfor vigtigt for begge parter, at informationen og udformningen 

af låneaftalen er korrekt. Dette medfører i sidste ende også færre kunder, der gør brug af 

fortrydelsesretten, og derfor minimerer det de omkostninger, der kan være forbundet hermed. 

3.5.1.3 Cooling-off perioder som led i opretholdelse af låneaftaler 

Et andet før omtalt tiltag långiver kan iværksætte, er anvendelse af en cooling-off periode. 

Normalvis er cooling-off perioder anset, blandt jurister, for at være et middel der kan tages i brug, 

for at eliminere problemer forårsaget af asymmetrisk forhandlingsstyrke mellem en sælger og en 

forbruger. I denne forbindelse vil dette dog være forholdet mellem låntager og långiver. Anderledes 

set er cooling-off perioder, set fra en økonomisk synsvinkel, et retsmiddel der kan eliminere 

irrationel opførsel hos forbrugerne, som kan forårsage markedsfejl grundet f.eks. asymmetrisk 

information og irrationel opførsel. På baggrund af dette kan cooling-off perioder ligeledes anses 

                                                            
161 Ayre Bebchuk og Shavell (1991, 285) 
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som værende efficiens-forstærkende162. Indførelse af en cooling-off periode i forhold til optagelse 

af lån kan derfor, ud fra en økonomisk betragtning, have flere fordele, specielt når det lægges til 

grund, at ikke alle økonomiske aktører handler rationelt i en lånesituation. Dette kan f.eks. være 

tilfældet ved optagelsen af et såkaldt ”hurtigt-lån”, hvor forbrugeren ikke giver sig selv tid til at 

tænke over de fremtidige følger.  

Forbrugeren står i en situation, hvor omkostninger og fordele ofte er opdelt og spredt ud over en 

tidsperiode på flere år, hvorfor det kan være svært at danne sig et overblik over situationen og 

konsekvenserne. Umiddelbart kan optagelsen af et forbrugslån synes som en god idé, men på sigt 

og ved nærmere eftertanke, kan fordelene blive forvandlet til ulemper og ikke-fordelagtige 

omkostninger. Den korte præ-kontraktuelle fase i forbindelse med optagelsen af et ”hurtigt-lån”, 

kan derfor være bekymringsfri og baseret på irrationel tankegang. Når forbrugeren efter et par 

dage får et andet syn på sagen, og måske bliver klar over, hvilke præferencer der vejer tungest, 

kan denne være tilbøjelig til at fortryde låneaftalen. Dette kan dog være et problem, når det lånte 

beløb allerede er anvendt. Ved låneaftaler er det vigtigt at have for øje, at det altså ikke kun er 

udefrakommende faktorer, der kan spille ind, når en forbruger fortryder en låneaftale – det er 

ligeledes hverdagens realiteter163. Colling-off perioder kan derfor være økonomisk fordelagtige, da 

fuldstændig information kun er en realitet i ekstremt få tilfælde, og dette medfører en yderligere 

risiko for kreditgiver, for at låntager fortryder aftalen.  

Der er ved cooling-off perioder ulemper såvel som fordele, og disse er vigtige at have in mente, da 

de kan tale imod anvendelsen af cooling-off perioder ud fra et økonomisk synspunkt. De 

væsentlige omkostninger, som cooling-off perioder medfører, ligesom periodens potentielle 

modsatte effekt, skal indregnes. Hvis forbrugeren let kan trække sig ud af låneaftalen, kan denne 

være fristet til at misbruge denne adgang, og det vil derfor medføre, at en stor del af låneaftalerne 

fortrydes. Ved aftaleindgåelsen skabes der forventninger fra både kreditgivers og forbrugers side, 

og kreditgiver har ligeledes et indtjeningsmæssigt perspektiv for øje. Ved fortrydelse af låneaftalen 

i cooling-off perioden mister kreditgiver derfor både de fremtidige renteindtægter, med ligeledes de 

allerede afholdte udgifter ved oprettelse af låneaftalen.  

En sådan cooling-off periode har derfor ikke den ønskede økonomiske effekt i forbindelse med 

låneaftaler, da det må sluttes, at de økonomiske ulemper for kreditgiveren står i misforhold til 

fordelene for både kreditgiveren selv og forbrugeren. 

                                                            
162 Rekaiti og Van den Bergh (2000, 372) 
163 Rekaiti og Van den Bergh (2000, 379) 
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3.5.2 Betydningen af implementeringen af direktivet – for bank og forbruger  
Forbrugerkreditdirektivets implementering og videre følger for optagelsen af lån rent økonomisk 

set, er derfor minimale af betydning, da de foranstaltninger der skal tages i brug parterne imellem, 

allerede er i anvendelse. Det er stadig de samme forhold som i dag, der gør sig gældende, men 

forskellen ligger dog i, at kreditgiver skal skærpe foranstaltningerne i den præ-kontraktuelle fase, 

samt i den efterfølgende 14 dages fortrydelsesperiode. Forbrugeren har derimod en lettere adgang 

til at fortryde en låneaftale, da det for denne stort set er omkostningsfrit, og har ligeledes en 

udvidet periode til at afstemme sit behov og økonomiske situation. 

Banken vil ved fortrydelse af en låneaftale, som tidligere nævnt, blive kompenseret for kapitalen og 

de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, jf. 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 3, litra b. Dog har kreditgiveren ikke ret til yderligere 

kompensation, og hæfter ligeledes selv for de afholdte stiftelsesomkostninger i forhold til lånet. 

Banken løber derfor en risiko ved udstedelse af lån, men sammenholdes størrelsen af de tabte 

stiftelsesomkostninger i forhold til bankens forretninger overordnet set, er beløbet forholdsmæssigt 

ubetydeligt. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt dette vil påvirke bankernes udstedelse af lån, og 

hvorvidt de eventuelt vil være tilbageholdende hermed. Dette kan man selvfølgelig udelukkende 

gisne om, men ud fra denne økonomiske analyse, og de fremtidige forventninger taget i 

betragtning, vil indførelsen af en fortrydelsesret i dansk ret ikke medføre, at bankerne bliver 

tilbageholdende med udstedelsen af lån. Dog kan bankerne blive tilbageholdende med at udbyde 

fastforrentede forbrugslån, såfremt fortrydelsesretten er gældende herfor, da det vil skabe 

mulighed for spekulation. Dette vil kunne medføre uønskede økonomiske omkostninger og tab for 

banken, og dette vil banken naturligvis søge at undgå, ved at undlade at udbyde pågældende 

produkt. 

Selvom bankerne højst sandsynligt ikke vil være tilbageholdende med udstedelse af lån, vil det alt 

andet lige kunne forventes, at de afholdte udgifter som banken hæfter for, vil blive tilvejebragt hos 

kunderne. Forbrugerne har ifølge Forbrugerkreditdirektivet en omkostningsfri adgang til at fortryde 

en aftale, men spørgsmålet er i sidste ende, om det egentligt kan siges at blive omkostningsfrit. 

Banken er en forretning, og som alle andre forretninger vil denne søge at få dækket sine udgifer på 

indirekte vis, såfremt der ikke er en direkte mulighed. Det må derfor forventes, at bankerne vil søge 

at dække sine øgede omkostninger hos kunderne selv – i form af en eventuelt højere rente. Dette 

vil dog ikke komme til udtryk i en markant højere rente, men blot en mindre stigning, der er 

tilsvarende det tab, som banken risikerer at få. Dette vil derfor få en marginal betydning for 

forbrugeren – men overordnet set, så forsvinder Forbrugerkreditdirektivets rationale omkring den 
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omkostningsfri adgang til fortrydelse af låneaftaler. Ligeledes skal det i denne forbindelse anføres, 

at det vil være alle kunderne, der kommer til at mærke den øgede pris for optagelse af lån – lige 

meget om det er en god og loyal kunde, eller om det er en ny og mindre kreditværdig kunde. 

Forbrugeren bliver derfor på kort og langt sigt tillagt en øget omkostning, da lånets i sidste ende vil 

blive dyrere. Dog vil dette højst sandsynligt blive en generel tendens – dvs. at samtlige 

pengeinstitutter og andre finansieringsselskaber vil føle sig nødsaget til at f.eks. hæve renten, så 

det vil derfor ikke give et øget konkurrenceelement på markedet. Forbrugeren vil blive stillet på 

samme måde som i dag, dog med den forskel, at denne har adgang til fortrydelse af låneaftalen. 

Ydermere må man formode, at lånet vil blive en smule dyrere. 

3.5.3 Implementeringens betydning for forbrugslån 
Danskernes låne- og opsparingsadfærd adskiller sig på flere måder fra den europæiske, da vi i 

Danmark har en høj opsparing set ud fra et livsforløb, som kommer til udtryk i bl.a. 

pensionsopsparinger. På den anden side, er vi også et af de lande med den største private 

gældssætning164. 

Af bilaget Figur 2 fremgår fordelingen af bankernes udlån de seneste år, og her kan man se en klar 

tendens til, at bankernes udlån til bolig er vokset kraftigt.  

Tilbage i år 2000 var forbrugslån den største post blandt husholdningernes gæld til bankerne, og 

denne låneform har siden da været stort set konstant, mens udlån til bolig har været stigende. 

Specielt siden 2004 er boliglån blevet en udtalt udlånspost for bankerne165. Hvis man ser på det 

årlige stigningstal fra primo 2008 og frem til nu, har pengeinstitutternes udlån til indenlandske 

husholdninger været faldende. Forbrugslån har været svagt faldende gennem det første halvår af 

2008, hvorefter der skete et større fald gennem det sidste halvår af 2008, hvilket blev endnu mere 

markant ved årsskiftet og frem til nu. Boliglån var derimod støt faldende gennem hele 2008 og 

ligeledes frem til i dag. Til trods for fald i udlån til både forbrug og bolig er boliglån det udlån, hvor 

bankerne har været mest tilbageholdende, da den årlige stigningstakt har været mest markant 

faldende i forhold til denne type udlån166. 

                                                            
164 Finansrådet: 
http://www.finansraadet.dk/danish/menu/faktaomsektoren/Banker+i+samfundet/bankerneiborgerneshverdag/Lån+og+opsparing/ - den 
12. april 2009  
165 Finansrådet: 
http://www.finansraadet.dk/danish/menu/faktaomsektoren/Banker+i+samfundet/bankerneiborgerneshverdag/Lån+og+opsparing/ - den 
12. april 2009 
166 Danmarks Nationalbank: http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/119733 - den 12. april 2009 
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Af bilaget Figur 1 viser niveauet for fortrydelsesretten i et historisk perspektiv. For at kunne vurdere 

hvorvidt fortrydelsesretten har haft indflydelses på pengeinstitutternes udlån til forbrugskreditter, 

kan figur 1 og 2 sammenholdes. Heraf ses det, at på trods af udvidelsen af fortrydelsesretten i år 

2000 og 2002, på baggrund af Fjernsalgsdirektiverne og Forbrugeraftaleloven, er der ikke sket 

markante stigninger i udlånet i perioden fra 2002 – 2005, jf. figur 2. Dette kan tolkes, som at 

forbrugeren ikke er blevet mere tilbøjelig til at optage forbrugskreditter, selv om adgangen til 

fortrydelse er blevet lettere. Endvidere er det også en indikator for, at ændringer i 

fortrydelsesrettens niveau ikke har forårsaget en ekspansiv udvikling i forbrugerens lånoptagelse. 

Denne betragtning er værd at overveje, når man ønsker at give et bud på, om 

Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret vil medføre en stigning i kundens interesse for 

forbrugskreditter optaget i banken, når adgangen til fortrydelsesretten bliver lovbestemt. Hvis de 

historiske tendenser gentages, vil den nye fortrydelsesret ikke påvirke bankernes udlån til 

forbrugskreditter synderligt. I relation til figur 2, er det væsentligt at bemærke, at stigningen fra 

2005 og frem ikke er forårsaget af Forbrugerkreditdirektivet. På trods af at direktivet er vedtaget i 

2008, vil det formodentligt ikke have en afsmittende effekt i Danmark, førend det er gennemført i 

dansk lovgivning.    

Da afhandlingen beskæftiger sig med forbrugskreditter, synes det relevant at give en fornemmelse 

af bankernes udlån til dette område. For at kunne illustrere det bedst muligt, er der lavet et 

cirkeldiagram på baggrund af statistisk materiale fra Danmarks Statistik fra juli 2000 til marts 2009.  

Figur 3 viser, at forbrugerkreditter udgør 29 % af det samlede udlån i perioden, og tendensen har 

som ovenfor nævnt været, at man i Danmark ikke har været tilbageholdende med at optage 

forbrugslån. Grundet i det sidste års finansielle problemer i landet, har mængden af udlån til 

forbrug dog været faldende. Når Forbrugerkreditdirektivet167 implementeres i dansk ret, vil 

fortrydelsesretten for låneaftaler i forhold til forbrugslån blive gældende. Dette vil få stor betydning, 

da forbrugslån stadig udgør en stor del af danskernes lån, og dermed må det formodes, at 

optagelsen af disse lån stadig vil være forholdsvis stor, når den finansielle krise er vendt. Som 

tidligere drøftet må det formodes, at bankerne ikke vil være tilbageholdende med at udstede 

forbrugslån, trods forbrugeren nu har en yderligere betænkningstid i forhold til lånet, og i sidste 

ende kan fortryde lånet inden den 14 dages fortrydelsesfrist. Det må dog forventes, at bankerne vil 

søge den øgede risiko, og de hermed forbundne omkostninger, dækket ved højere priser på 

forbrugslån. Dette vil dog ikke forventes at være en stor stigning, da stiftelsesomkostningerne på et 

forbrugslån ikke er af størrelsesmæssig betydning, i forhold til bankens øvrige forretninger. Dog 
                                                            
167 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
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ville det kunne få en økonomisk betydning, såfremt en større del af forbrugslånene fortrydes, idet 

29 % af bankernes udlån er forbrugskreditter. Dette vil kun fremtiden kunne vise, da det endnu er 

svært at spå om. 

Hvad angår de kunder, der optager et forbrugslån i en forretning, og dermed gennem et 

finansieringsselskab, ændres retsstillingen ikke mærkbart, da disse kunder allerede er omfattet af 

en 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens §§ 17 og 22168. Dog vil forskellen være, at 

forbrugeren er økonomisk bedre stillet i forhold til fortrydelsen af en låneaftale, da denne ikke 

længere er forpligtet til selv at hæfte for de afholdte stiftelsesomkostninger, jf. 

Forbrugeraftalelovens § 22. Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 5 fastslår, at pågældende 

direktivs bestemmelser om fortrydelsesret har forrang for gældende regler om fortrydelsesret, hvad 

angår fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Denne omkostningsfrie adgang til at fortryde aftalen, 

kan skabe et større incitament til eventuelt at fortryde aftalen, da forbrugeren ikke selv vil blive 

økonomisk dårligere stillet herved. Hvis de lånte penge ikke allerede er brugt, eller hvis 

forbrugeren har mulighed for at fortryde, så vil denne blive stillet som at optagelsen af lånet og 

selve købet, ikke havde fundet sted.  

Retsstillingen i forhold til forbrugslån vil derfor ikke ændre sig markant, men vil dog få en vis 

betydning for såvel banken som forbrugeren. Alt i alt vil den udvidede betænkningstid og adgangen 

til at fortryde låneaftalen medføre, at parterne bliver lidt mere usikre, og derfor vil have en øget 

tendens til at søge yderligere informationer. Specielt vil kreditgiver have en interesse i at føle sig 

mere sikker på låneaftalens fuldførelse, da fortrudte aftaler betyder øgede omkostninger og tab af 

renteindtægt på lang sigt. Forbrugeren kan derimod, med den omkostningsfrie og lette adgang til 

at fortryde en låneaftale, blive mere letsindig ved optagelsen af lån, da denne efter låneaftalens 

indgåelse har yderligere 14 dages betænkningstid. Hvorvidt dette vil få større betydning, kan der 

kun gisnes om, når det taget i betragtning, at de lånte penge ofte anvendes umiddelbart efter 

låneoptagelsen, hvilket besværliggør fortrydelsesrettens anvendelse, vil dette sikkert ikke påvirke 

låneadfærden markant. 

3.5.4 Implementerings betydning for boliglån  
Det er tidligere diskuteret i den juridiske analyse, hvorvidt lån med sikkerhed vil blive omfattet af 

fortrydelsesretten ved implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet i Kreditaftaleloven169. Boliglån 

og realkreditlån, der optages med pant i fast ejendom, er som udgangspunkt undtaget fra 

                                                            
168 Lov nr. 451 af 9. juni 2004 
169 Lov nr. 157 af 25. februar 2009 
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direktivets bestemmelser, jf. artikel 2, stk. 2, men er på samme tid omfattet af Kreditaftaleloven. 

Det står derfor åbent, om Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser ligeledes kommer til at gælde 

for boliglån, men som udgangspunkt vil dette højst sandsynligt ikke blive tilfældet, selvom der er en 

række gråzoneområder forbundet hermed. Argumenterne for ikke at lade boliglån være omfattet af 

bestemmelserne i Forbrugerkreditdirektivet, er, ud fra et økonomisk synspunkt, den 

spekulationsproblematik, der kan opstå. Både i forhold til fastforrentede lån, men ligeledes til kurs- 

og rentespekulation i forhold til obligationslån. Det vil blive uoverskueligt for bankerne at udstede 

boliglån med sikkerhed, såfremt forbrugerne ville have adgang til at fortryde de fastforrentede lån, 

da dette vil skabe en stor økonomisk byrde og ulempe for bankerne.  

Såfremt det antages, at implementeringen af Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser ikke 

kommer til at gælde for boliglån, vil fortrydelsesretten ikke få nogen betydning for parterne i en 

låneaftale. Dette gælder for boliglån med sikkerhed og realkreditlån. Dog er der et større 

gråzoneområde i forhold til, hvorledes retsstillingen bør være i forhold til lån optaget i friværdi i fast 

ejendom, da denne lånestørrelse kan falde ind under Forbrugeraftalelovens anvendelsesområde – 

men alligevel vil falde udenfor, da der stadig er tale om et lån med sikkerhed. Denne type lån vil 

højst sandsynligt også blive undtaget fortrydelsesrettens anvendelsesområde, grundet den 

spekulationsadgang der er behæftet hertil. 

Alt i alt vil implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet som udgangspunkt ikke få nogen 

økonomisk betydning for de involverede parter. Dog skal det tages i betragtning, at der på 

nuværende tidspunkt ikke foreligger nogen betænkning for direktivets implementering, hvilket lader 

forholdene omkring boliglån være meget åbent. 

3.6 Fortrydelsesrettens påvirkning 

3.6.1 Fortrydelsesrettens påvirkning af forbrugeren 
I forbindelse med et fjernsalgskøb af en fysisk vare, vil forbrugeren ikke kende varens kvalitet, 

udseende mv., idet forbrugeren ikke har haft mulighed for at se varen, før købsaftalen blev indgået. 

Dermed har forbrugeren en risiko ved at købe varen over fjernsalg, og i relation til dette kan 

fortrydelsesretten anses som en kompensation for denne risiko, idet forbrugeren herved ikke er 

bundet af købet, når fortrydelsesretten anvendes. Retten til at fortryde købet kan derfor anvendes, 
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når forbrugeren opdager, at produktet ikke lever op til det forventede, eller måske blot fordi 

forbrugeren har ombestemt sig170.  

Ud fra dette ræsonnement kan man dog trække en analogi til Fjernsalgsdirektivets bestemmelser 

om fortrydelsesret. Som det før er diskuteret, er markedet omkring forbrugerkredit og finansielle 

tjenesteydelser præget af asymmetrisk information. I den økonomiske teori er asymmetrisk 

information som udgangspunkt ikke ønskværdigt, idet det ofte kan lede til markedsfejl og 

markedsimperfektioner. Derfor søger man i høj grad at regulere området, således at denne 

asymmetriske information mindskes mest muligt, blandt andet ved at stille krav til de oplysninger 

forbrugeren skal have før aftaleindgåelsen. I og med at lovgivningen opstiller oplysningskravene, 

kan man argumentere for, at forbrugeren ikke har samme risiko, som den forbruger der køber en 

vare gennem et fjernsalgskøb, hvor denne ikke kender kvaliteten af varen. Forbrugeren i banken 

bærer dog en lignende risiko, idet denne kan blive ramt af dårlig rådgivning fra bankens side i 

forbindelse med låneoptagelsen. Det kan dog være vanskeligt at bevise, at der har været ydet 

dårlig rådgivning, og derfor har man de seneste år haft et øget fokus på dette gennem en øget 

regulering. Derfor skal kunden kompenseres for denne risiko ved at have en fortrydelsesret. 

I forhold til kunden der optager et lån direkte i en butik, modtager denne ikke rådgivning. Derfor 

kan der her være tale om, at kunden reelt ikke er klar over, hvilket låneprodukt denne har 

accepteret, før låneaftalen er indgået. Måske har det været en mere adfærdsstyret handling for 

forbrugeren, idet denne måske står i en butik, og bliver grebet af en stemning og køber den 63” 

fladskærm, som længe har været et ønske. Da forbrugeren ikke handler rationelt og ikke har fuld 

information, bliver markedet for alternative finansieringsformer ikke undersøgt nærmere, og dette 

kan medføre, at kunden ved nærmere eftertanke finder ud af, at denne har bundet sig af en aftale, 

der ikke er ønskværdig. Ligeledes har forbrugeren ikke samme kendskab til kreditgivers identitet, 

som ved et låneoptag i banken. For at opmuntre til at forbrugeren også benytter fjernsalg ved 

finansielle tjenesteydelser samt at kompensere for risikoen, gives der en fortrydelsesret. 

Dette leder hen til en retfærdighedsbetragtning af den risikokompensation som forbrugeren 

oplever. Retfærdighed er en motivationsfaktor for menneskers adfærd, og udgør også en vigtig del 

af lovgivningen. Generelt set forsøger reguleringen at forårsage, at folk afholder sig fra uønskede 

handlinger og motivere til ønskede handlinger, der også er retfærdige171. Forholdet mellem 

retfærdighed og lovgivningen er dog kompleks, idet lovgivningen med den ene hånd søger at 

                                                            
170 Rockenbach (2007, 106) 
171 Borges and Irlenbuch (2006, 1) 
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fremme retfærdigheden og med den anden fremtvinger individuelle rettigheder, som 

særrettigheder for forbrugere172.  

I Tyskland har fortrydelsesretten i forbindelse med Fjersalgsdirektivet173 være meget omdiskuteret, 

idet man kunne frygte at fortrydelsesretten blev misbrugt. En empirisk tysk undersøgelse har vist, 

at fortrydelsesretten bruges i meget høj grad på aftaler, der er indgået via fjernsalg174. For at få et 

overblik over forbrugerens anvendelse af fortrydelsesretten lavede man i Tyskland en 

undersøgelse175, hvor man satte 3 scenarier op og observerede forbrugerens adfærd. 

Undersøgelsen vil herefter blive omtalt som den tyske undersøgelse eller blot undersøgelsen. 

I det første scenarie var der ikke nogen lovhjemlet fortrydelsesret, men sælgeren kunne vælge, om 

denne ville tilbyde en fortrydelsesret eller ej. Her viste det sig, at forbrugeren tolker det som en 

venlig handling fra den erhvervsdrivendes side, når de tilbydes en fortrydelsesret176. Forbrugeren 

gengælder denne venlighed ved ikke at misbruge fortrydelsesretten177. I det andet tilfælde var der 

en lovhjemlet fortrydelsesret, hvilket betød, at sælgeren ikke kunne vælge, om der skulle tilbydes 

en fortrydelsesret eller ej. Den erhvervsdrivendes payoff var derfor udelukkende afhængigt af 

forbrugerens valg, om fortrydelsesretten skulle bruges. Det tredje scenarie var identisk med det 

andet scenarie - dog skulle forbrugeren bære en omkostning, hvis fortrydelsesretten blev 

anvendt178.  Observationerne viste dog, at skiftet fra en frivillig fortrydelsesret til en lovhjemlet 

fortrydelsesret ændrer forbrugerens adfærd, hvilket bevirker, at forbrugeren synes opmuntret til at 

maksimere egen nytte179. Ligeledes viste undersøgelsen, at forbrugeren ville undgå at benytte 

fortrydelsesretten, hvis der var en omkostning forbundet hermed180. 

Selv om undersøgelsen er bygget på empiriske studier i relation til Fjernsalgsdirektivet181, kan der 

trækkes en parallel til Forbrugerkreditdirektivet, idet begge direktiver regulerer fortrydelsesretten. 

Hvis man tænkte sig en situation som undersøgelsens første scenarie, hvor fortrydelsesretten var 

frivillig, ville kunden opfatte det som en venlighed fra kreditgiverens side, når de blev tilbudt en 

fortrydelsesret. Dermed ville kunden jf. undersøgelsen ikke have incitament til at misbruge 

fortrydelsesretten og ikke spekulere i den. Når fortrydelsesretten derimod gøres lovbestemt, såsom 

i Forbrugerkreditdirektivet, vil kunden få en øget interesse i at spekulere i maksimeringen af egen 
                                                            
172 Borges and Irlenbuch (2006, 2) 
173 Rådets direktiv (97/7/EF) af 20. maj 1997 
174 Borges and Irlenbuch (2006, 4) 
175 Borges and Irlenbuch (2006, 9)  
176 Borges and Irlenbuch (2006, 9) 
177 Rockenbach (2007, 106) 
178 Borges and Irlenbuch (2006, 10 - 11) 
179 Borges and Irlenbuch (2006, 19) 
180 Borges and Irlenbuch (2006, 13) 
181 Rådets direktiv (97/7/EF) af 20. maj 1997  
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nytte. Her kan man tænke sig, at forbrugeren vil benytte muligheden for fortrydelsesperioden til at 

afsøge markedet for alternative lånemuligheder, der vil være mere nyttemaksimerende. I relation til 

undersøgelsens tredje scenarie, blev det vist, at forbrugeren ville være afholdende med at benytte 

fortrydelsesretten, når der var en omkostning forbundet med det. Af reglerne i Det finansielle 

fjernsalgsdirektiv182 og Forbrugeraftalelovens183 § 22 fremgår det, at forbrugeren, der optager et 

lån uden for banken, hæfter for de afholdte stiftelsesomkostninger. Der kan derfor trækkes en 

parallel til undersøgelsen, hvor det blev vist, at forbrugeren benyttede fortrydelsesretten mindre, 

når der var en omkostning forbundet med dette. Hvis blikket vendes mod Forbrugerkreditdirektivet, 

fremgår det af artikel 14, stk. 5, at kunden efter disse regler kun hæfter for renterne samt kapital  i 

perioden. Denne ændring kan derfor anses som en måde, hvorpå man vil undgå undersøgelsens 

tredje scenarie, og dermed give forbrugeren incitament til at bruge fortrydelsesretten, da denne 

nærmest vil fremstå som gratis.  

På baggrund af dette kan det vises, at forbrugeren ikke vil være tilbageholdende med at benytte 

fortrydelsesretten jf. Forbrugerkreditdirektivet, da denne stort set vil være gratis. Dermed har man 

fra EUs side givet et større incitament for forbrugeren til at benytte fortrydelsesretten, end man 

gjorde i den tidligere regulering. Ud fra undersøgelsen kan man dog også drage den konklusion, at 

idet fortrydelsesretten gøres lovreguleret, vil forbrugeren have et større incitament til at misbruge 

fortrydelsesretten, idet forbrugeren søger at maksimere sin nytte mest muligt.  

3.6.1.1 Forbrugeradfærd i forhold til Moral Hazard incitamenter 

Undersøgelsen inddrager dog ikke problemstillingerne omkring asymmetrisk information og de 

dertilhørende PA-problemstillinger. Derfor vil disse problemstillinger blive diskuteret i forhold til 

konklusionerne fra den tyske undersøgelses andet scenarie. 

Som tidligere nævnt er lånemarkedet præget at asymmetrisk information, hvilket kan udnyttes, idet 

der kan opstå en interessekonflikt mellem kunden og banken. Denne relation kan belyses ud fra 

PA-teorien, idet kunden, der skal have et lån, er principalen og denne henvender sig til banken, 

som er agenten. I denne økonomiske teori følger det, at både principalen og agenten er 

nyttemaksimerende, og der eksisterer derfor en målkonflikt mellem principalen og agenten. 

Ligeledes har principalen og agenten ikke adgang til samme information, som derfor er 

asymmetrisk. Endvidere antages i teorien, at principalen ikke har den fulde viden om agentens 

handling, agenten er opportunistisk, handler kun delvist rationelt og er ikke risikovillig. Dermed er 

                                                            
182 Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002  
183 Lov nr. 451 af 9. juni 2004 
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forbrugeren den risikoaverse part, der vil løbe en risiko for at maksimere egen nytte. Man kan 

derfor overveje konsekvensen af at have en lovhjemlet fortrydelsesret, som var tilfældet i andet 

scenarie i den tyske undersøgelse. Ud fra PA-teorien vil forbrugeren som principal kunne vælge at 

tilbageholde vigtig information omkring intentionerne for optagelsen af lånet. Her tænkes der på 

forbrugeren, der optager et lån og begynder at afsøge markedet for alternative og bedre 

finansieringsmuligheder. Herved vælger forbrugeren at spekulere i fortrydelsesretten. Derfor kan 

man overveje, om konklusionen fra den tyske undersøgelse, der tilsiger at forbrugeren vil 

spekulere i fortrydelsesretten, når denne ikke tilbydes frivilligt, vil holde i den virkelige verden. Idet 

Forbrugerkreditdirektivet ligeledes er hjemmel for oplysningsgrundlaget der gives, kan det tænkes, 

at forbrugeren bliver bedre informeret, og derfor forinden vil afsøge markedet for alternative 

lånemuligheder. Endvidere gør oplysningskravet, at der er en højere grad af ensartethed, hvilket vil 

gøre det lettere for kunden at sammenligne og indsamle information. Derfor kan konklusionen af 

det andet scenarie i den tyske undersøgelse vise sig at holde stik, således at forbrugeren vælger 

at spekulere i anvendelsen af fortrydelsesretten. 

I relation til undersøgelsens første scenarie kan man dog frygte, at den frivillige fortrydelsesret ikke 

anses som optimal, idet forbrugeren herved kan få svært ved at gennemskue markedet. Her stilles 

der spørgsmål ved, om markedet reelt bliver for uigennemskueligt, hvis banken kan vælge at 

tilbyde fortrydelsesretten frivilligt. Herved vil forbrugeren måske kunne drages til tvivl om, hvorvidt 

de banker, der ikke tilbyder en fortrydelsesret, søger at skjule noget ved deres lån. Der vil derved 

opstå en form for Lemon-problem, idet forbrugeren ikke kan gennemskue lånemarkedet. For at 

kunne løse dette Lemon-problem, må der reguleres på området, således at der opstår en 

ensartethed mellem markedsdeltagerne. Derfor vil der netop på det finansielle marked være ekstra 

behov for regulering, således at forbrugeren vil have tillid til markedet.                      

3.6.2 Fortrydelsesrettens påvirkning af banken 

Som retsstillingen er nu, har forbrugeren fortrydelsesret indenfor almindeligt fjernsalg og fjernsalg 

af finansielle tjenesteydelser, som er reguleret i Forbrugeraftaleloven184 og bygger på de tidligere 

omtalte fjernsalgsdirektiver. Da direktiverne ikke regulerer lån optaget i banken, er der derfor i 

øjeblikket ikke en lovbundet fortrydelsesret for disse aftaler. Dette bevirker, at fortrydelsesretten 

kan anses som den tyske undersøgelses første scenarie, hvorfor det er frivilligt for banken at 

tilbyde en fortrydelsesret til låntager. Når fortrydelsesretten går fra at være frivillig til at være 

                                                            
184 Lov nr. 451 af 9. juni 2004 
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lovbunden, viser den tyske undersøgelse, at det øger muligheden for, at forbrugeren kan spekulere 

i fortrydelsesretten. Derfor skal banken være ekstra opmærksom på, om flere kunder begynder at 

fortryde deres låneaftaler, når Forbrugerkreditdirektivet implementeres. 

Hvis forbrugeren fortryder låneaftalen, vil denne, jf. Forbrugerkreditdirektivet artikel 14, stk. 2, litra 

b, udelukkende skulle betale kapitalen og de påløbne renter tilbage, når fortrydelsesretten 

anvendes. Derfor må det påregnes, at det påhviler banken at skulle afholde tabet på eventuelle 

stiftelsesomkostninger. Denne omkostning er dog, som tidligere nævnt, minimal i forhold til 

bankens samlede forretningsomfang, men såfremt at fortrydelsesretten anvendes i høj grad, vil 

dette selvfølgelig kunne mærkes økonomisk. Såfremt dette bliver realiseret, vil banken skulle 

modsvare dette tab et andet sted, idet denne også fungerer som en virksomhed, hvor der skal 

genereres indtjening. Derfor vil banken overføre denne øgede udgift til kunden, og der vil ligeledes 

være en højere risiko forbundet med kundeforholdet, idet der foreligger en risiko for, at kunden kan 

fortryde. Ud fra denne betragtning vil det synes logisk, at banken hæver renten, således at risikoen 

modsvares.  

Dette giver dog anledning til at diskutere, om fortrydelsesretten reelt er gratis, hvis renten hæves 

på grund af en øget risiko for fortrydelse. Forbrugerkreditdirektivet lægger op til, at 

fortrydelsesretten gøres ”billigere” i forhold til tidligere praksis, men spørgsmålet er, om 

forbrugeren reelt vil komme til at bøde for fortrydelsesretten, da kreditgiveren sætter renten op. 

Dette scenarie må anses som stærkt hypotetisk, og da fortrydelsesretten ikke er implementeret i 

dansk ret endnu, er det umuligt at forudse, hvor mange kunder, der reelt vil fortryde deres lån. 

Derfor er det alligevel en relevant faktor at have in mente, når den samlede påvirkning af 

fortrydelsesretten skal vurderes ud fra en efficiensbetragtning.  

En anden væsentlig overvejelse er administrationen omkring fortrydelsesretten. Hvis en 

bankrådgiver har lagt mange arbejdstimer i at udarbejde et lån til en kunde, som dernæst fortryder 

lånet, vil det blive et ressourcemæssigt problem. Men igen er dette en hypotese, hvor det er svært 

at spå om udfaldet efter direktivets implementering i dansk ret. 

3.6.3 Fortrydelsesrettens påvirkning af finansieringsselskabet  

De lån der optages i butikker, indgås via fjernsalg, og er derfor reguleret efter Det finansielle 

fjernsalgsdirektiv. I dansk ret er denne implementeret i Forbrugeraftaleloven, og der gives derfor en 

fortrydelsesret på 14 dage. Som før omtalt hæfter forbrugeren her også for 
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stiftelsesomkostningerne, men efter det nye direktiv vil det, jf. Forbrugerkreditdirektivet artikel 14, 

stk. 5, være fortrydelsesretten efter Forbrugerkreditdirektivets regler, der finder anvendelse. Dette 

bevirker, at fortrydelsesretten går fra at være lovhjemlet og forbundet med omkostninger, til at blive 

gratis, dog med forbehold for, at der stadig skal betales renter. Dermed går man fra den tyske 

undersøgelses tredje scenarie, til det andet, hvilket i henhold til konklusionerne vil medføre, at flere 

forbrugere vil benytte fortrydelsesretten.  

Denne hypotese vil medføre, at kreditgiver reelt mister stiftelsesomkostningerne, og det vil som 

ovenfor skitseret medføre, at renten stiger, da dette tab skal placeres et andet sted. Derfor kan 

man overveje, om Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret vil påvirke denne lånetype så meget, at 

forbrugeren ikke længere vil være interesseret i lånet. Ud fra denne overvejelse skal man have in 

mente, at den forbrugertype der benytter denne låneform, for det meste skal bruge pengene 

hurtigt, og derfor ikke lader sig påvirke af, at renten er en smule højere. 

3.6.4 Fortrydelsesrettens påvirkning af Realkreditudbyderen 

Forbrugerkreditdirektivets manglende præcisering af at lade lån med sikkerhed være omfattet  af 

direktivet, har tidligere været diskuteret. Hvis fortrydelsesretten fra Forbrugerkreditdirektivet blev 

implementeret således, at denne ville omfatte lån med sikkerhed, kunne det få store økonomiske 

konsekvenser. Forbrugeren ville have adgang til at spekulere i anvendelsen af fortrydelsesretten, 

både for så vidt angår renten og kursen. Hvis kunden f.eks. havde indgået en kursaftale med 

realkreditudbyderen og kursen så svingede til fordel for forbrugerens udbetalte provenu, ville dette 

kunne medføre, at kunden havde mulighed for at træde ud af låneaftalen. Da 

Forbrugerkreditdirektivet kun tilsigter, at forbrugeren hæfter for de påløbende renter, ville dette 

medføre, at realkreditudbyderen skulle bære kurstabet. Dette ville være til så stor økonomisk 

skade, at det vil få fatale konsekvenser for realkreditmarkedet. Ud fra et økonomisk rationale kan 

det derfor ikke tænkes, at dette vil blive omfattet. 

Der er dog en hage forbundet med at skille lån med sikkerhed helt ud af fortrydelsesrettens 

anvendelsesområde, idet man i Danmark har mulighed for at optage et realkreditlån til andre 

formål end køb og vedligeholdelse af boligen. Realkreditinstitutterne tilbyder belåning i friværdien, 

hvor der samtidig stilles sikkerhed i form af pant i boligen. Derfor kan man diskutere, om 

forbrugeren der låner pengene i sin egen friværdi, skal have en dårligere retsstilling end 

forbrugeren, der tager lånet i banken. Den afgørende betragtning må dog her være, at der er ved 

realkreditlånet er tale om en anden situation, hvor der handles obligationer på et reguleret marked, 
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og derfor er situationen en anden end ved banklånet. Ud fra ovenstående økonomiske betragtning, 

vil det være mest hensigtsmæssigt, at lån med sikkerhed helt blev undtaget fra fortrydelsesretten.  

3.7 Efficiensbetragtning af Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse om 
fortrydelsesret 
Udgangspunktet for store dele af denne økonomiske analyse er artikler indenfor kontraktrettens 

område, og det er tidligere i afhandlingen slået fast, at disse benyttes analogt i forhold til en 

låneaftale. Det er derfor nærliggende at lave en analyse ud fra en efficiensbetragtning af 

Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse om fortrydelsesret.  

Kontraktrettens overordnede formål er bl.a. at stimulere samarbejdet mellem parterne, skabe en 

optimal grad af opfyldelse, og skabe en optimal udformning af samt at minimere 

forhandlingsomkostningerne185. Dette formål kan ligeledes siges at gøre sig gældende i forhold til 

en låneaftale, da disse aspekter er grundlaget for et godt fundament, samt med til at nedsætte 

risikoen for at kunden fortryder låneaftalen. På denne måde skaber kontraktretten altså grobund for 

en samfundsøkonomisk optimal situation, som parterne samlet set kan nyde godt af. 

Det følger af Aftaleloven186, at aftaler skal overholdes, og derfor er bindende for de involverede 

parter. Når en af parterne i en kontrakt skal yde noget i fremtiden, opstår der usikkerhed om 

opfyldelsen, hvilket i forbindelse med en låneaftale vil være, hvorvidt kunden gør brug af 

fortrydelsesretten. Som tidligere nævnt kan der findes tilfælde, hvor det umiddelbart virker 

fordelagtigt for den ene part at bryde aftalen – trods dette er det dog sjældent at det sker. Faktorer 

som individuel moral, uoverskuelighed og økonomisk uforsvarlighed er afgørende for, om kunden 

bryder låneaftalen. Den ultimative situation er derfor, at begge parter samarbejder således, at 

aftalen i sidste ende opfyldes med tilfredshed. På den baggrund er det hensigtsmæssigt at indrette 

retsreglerne således, at både kreditgiverens og kundens ønsker og behov i størst mulig grad bliver 

opfyldt samlet set, da dette er værdiskabende187.  

I et samfund, hvor man på den ene side har en kreditgiver, og på den anden side har en forbruger, 

er det svært at indrette retsregler, så begge parter bliver helt tilfredse, da det er svært ikke at 

tilgodese den ene part mere end den anden. Forbrugerkreditdirektivet188 indeholder en række 

forbrugerbeskyttende bestemmelser, og har det overordnede sigte at beskytte forbrugerne og 
                                                            
185 Eide og Stavang (2001, 165) 
186 Lovbekedntgørelse nr. 781 af 26. august 1996 
187 Eide og Stavang (2001, 21) 
188 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
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skabe et velfungerende marked. Det har derfor været et bevidst valg, at store dele af direktivets 

bestemmelser varetager forbrugerens interesser – dog med kreditgiverens behov og ønsker taget i 

betragtning. Ud fra dette kan man derfor lave en betragtning af bestemmelsen om fortrydelsesret – 

er den at foretrække for begge parter i låneaftalen, eller tilgodeser den blot forbrugeren? 

3.7.1 Kaldor-Hicks betragtning af bestemmelsen om fortrydelsesret  
Når man skal vurdere, hvorvidt en retsregel er at foretrække, eller om den overordnet set ikke 

tjener sit formål, kan man vurdere reglen ud fra Kaldor-Hicks kriteriet. Dette kriterium går ud på, at 

en retsregel er ønskelig, hvis den værdi den skaber for den ene part, er stor nok til at kompensere 

for det tab, den anden part kan få i den forbindelse. Kriteriet går ud på at maksimere værdien af 

det, ressourcerne bruges til189. Kaldor-Hicks kriteriet benyttes i de situationer, hvor der er to 

tilstande, der skal sammenlignes i forbindelse med et nyt tiltag, og karakteriserer resultatet af en 

ændring i situationen. Det er derfor som oftest dette kriterium, der benyttes, når man skal 

sammenligne to situationer – med og uden en bestemt retsregel, da det er det relevante kriterium i 

forhold til samfundsøkonomisk effektivt ressourcebrug.  

Det er interessant at benytte dette kriterium i forhold til indførelsen af en fortrydelsesret, da man 

kan sammenligne to situationer, hvor retstilstanden er forskellig, alt afhængig om fortrydelsesretten 

er gældende eller ej. På den ene side vil situationen være, som den er i dag – altså 

Kreditaftaleloven190 uden bestemmelse om fortrydelsesret, og på den anden side tilstanden efter 

implementeringen af fortrydelsesretten. I de fleste tilfælde vil der findes både tabere og vindere 

som følge af forandringer i retsreglerne eller retstilstanden, og det er klart, at indføres der 

forbrugerbeskyttende lovgivning, så tilgodeses forbrugerne heri. Det skal selvfølgelig modsvares 

af, at denne beskyttelse anses for et rimeligt tiltag også for modparten, selvom denne eventuelt 

bliver stillet værre. Såfremt forbrugerne vinder mere end hvad kreditgiverne taber, i forbindelse 

med indførelsen af en fortrydelsesret, så kan bestemmelsen siges at være Kaldor-Hicks efficient. 

Det vil sige, at en fortrydelsesret er at foretrække, såfremt forbrugerne vinder så meget ved den, at 

det kan kompensere det tab, som kreditgiverne eventuelt står overfor. Det er altså en 

samfundsmæssig optimal situation, hvor ressourcerne samlet set er udnyttet bedst muligt. 

Det er tidligere slået fast, at Forbrugerkreditdirektivet har et forbrugerbeskyttende element for øje, 

og ligeledes et harmoniseringsaspekt der skal søge at danne et velfungerende marked for 

forbrugerkredit, jf. Forbrugerkreditdirektivets præambel 7. Forbrugeren er den svage part i et 

                                                            
189 Eide og Stavang (2001, 22) 
190 Lovbekendtgørelse nr. 157 af 25. februar 2009 
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låneforhold, da denne ikke besidder samme mængde information, som kreditgiver gør, og derfor 

søger man fra lovgivers side at beskytte forbrugerens interesser. Markedet kan på mange måder 

være uigennemsigtigt og uoverskueligt for en forbruger, da man ikke kan forudsætte, at denne i 

alle tilfælde besidder en evne til at kunne gennemskue og forstå alle dele af en låneaftale. Trods 

bestemmelserne om oplysninger forud for aftaleindgåelsen, og oplysninger og rettigheder i 

forbindelse med kreditaftaler, skal der derfor gælde en udvidet beskyttelse af forbrugeren. Dette er 

en politisk beslutning, for selvom det i høj grad er forbrugeren der tilgodeses, bliver det på sin vis 

også en beskyttelse af kreditgiveren. Dog synes dette ikke altid åbenlyst, men niveauet af 

forbrugerbeskyttelse eliminerer på mange måder risikoen for omkostningsfulde brud på låneaftaler, 

gældssanering og klagesager. På den baggrund kan man derfor opstille et scenarium, hvor man 

på den ene side har reglen om fortrydelsesret, og på den anden side ikke har. Dette ville se ud 

som følger: 

Situation 1: Der eksisterer ikke nogen fortrydelsesret i Kreditaftaleloven – dvs. at retstilstanden er, 

som den er i dag, hvor Forbrugerkreditdirektivet endnu ikke er implementeret i dansk ret. Dog 

eksisterer der en fortrydelsesret for fjernssalgsaftaler, jf. Forbrugeraftalelovens § 17, hvilket også 

gælder for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Forbrugeren i banken er derfor bundet af sin 

låneaftale, der er omfattet af Kreditaftaleloven, og har ikke nogen mulighed for at fortryde aftalen. 

Økonomisk set giver dette banken en sikkerhed, idet de ved, at når låneaftalen er underskrevet, så 

er aftalen gældende, og de er dermed sikret den indtjening, som de havde ventet. Forbrugeren er 

bundet af aftalen, og skulle der opstå udefrakommende hændelser eller ske økonomiske 

forandringer de første 14 dage efter aftaleindgåelsen, så har forbrugeren ikke mulighed for at 

fortryde lånet. Dette er derfor til skade for forbrugerens økonomiske interesser, da det kan betyde, 

at denne må ændre sine økonomiske prioriteringer, og i værste fald ikke har mulighed for at betale 

den månedlige ydelse. Dette er som udgangspunkt også en gene for banken, da denne har et 

ønske om at få tilbagebetalt de udlånte penge, men på den anden side påløber der renter på lånet, 

og banken får derfor en form for kompensation på den måde. I værste fald kan det dog ende med 

gældssanering, hvor kunden må få eftergivet dele af sin gæld, eller helt går konkurs. Samme 

forhold vil kunne gøres gældende, hvis kunden finder et billigere lån et andet sted. Når dette er 

sagt, skal det selvfølgelig tages i betragtning, at disse hændelser kan opstå gennem hele lånets 

løbetid, og derfor er en risiko der kalkuleres med, og derfor er noget, som kunderne indirekte 

betaler for. Ydermere skal det også tilføjes, at kunden til enhver til har ret til førtidig indfrielse af sit 

lån, jf. Kreditaftalelovens §§ 26 og 27. På den måde har forbrugeren adgang til at indfri sit lån, 

såfremt denne finder et billigere lån andetsteds, eller kommer i besiddelse af en formue, og 
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dermed får mulighed for at betale lånet ud. Retten til førtidig indfrielse har dog ikke nogen positiv 

betydning for den forbruger, der er kommet i økonomisk bekneb. I denne forbindelse er det vigtigt 

at anføre, at der kan siges at være et gråzoneområde omkring, hvornår der egentlig er tale om et 

fjernsalg. De fleste bankretlige forretninger om kreditter og mindre forbrugslån foretages ofte 

telefonisk, hvilket besværliggør adskillelsen af, hvornår der er tale om fjernsalg. Denne sondring 

medfører, at det ikke kan klarlægges præcist, hvornår et lån er omfattet af fjernsalgsreglerne, og 

derfor allerede har en fortrydelsesret. Når Forbrugerkreditdirektivet bliver implementeret i dansk 

ret, bliver denne sondring overflødig, da der vil gælde en fortrydelsesret også for mindre 

forbrugslån m.v., der ikke bunder i en fjernsalgsaftale. 

Situation 2: I denne situation er der implementeret en fortrydelsesret i Kreditaftaleloven, og 

forbrugeren har derfor en adgang til at fortryde sin låneaftale, lige meget om der er tale om en 

fjernsalgsaftale eller ej. De første 14 dage efter låneaftalen er indgået, er dermed en forlængelse af 

den præ-kontraktuelle fase, og kreditgiveren befinder sig i en usikker situation, da denne ikke ved, 

om kunden vil gøre brug af sin fortrydelsesret. Denne risiko er derfor en risiko, der kommer oveni 

den, der allerede eksisterer, som følge af de forhold belyst i situation 1. Dette medfører derfor, at 

kreditgiver højst sandsynligt ønsker kompensation for at skulle løbe denne yderligere risiko, og 

derved vil dette komme til syne i højere priser på udlån. Forbrugeren har på den anden side ekstra 

betænkningstid, og ligeledes mulighed for at gennemgå sine økonomiske forretninger helt til 

bunds, samt afsøge markedet for eventuelt billigere lån. For denne er perioden på de 14 dage 

derfor en fordel, og ikke til nogen umiddelbar økonomisk ulempe. Når dette er sagt, så betaler 

forbrugeren for friheden i denne periode, igennem f.eks. en højere rente på sit lån, og 

fortrydelsesretten kan derfor ikke anses for en omkostningsfri foranstaltning. Forbrugeren står 

overfor en større frihed og en adgang til at fortryde, men betaler selv for det. Det som man så skal 

vurdere i denne sammenhæng, er hvorvidt denne ekstra omkostning i form af en mindre stigning i 

renten på lånet, er værd at betale for kunden, for derimod at have en 14 dages fortrydelsesfrist. Vil 

dette økonomisk set kunne svare sig for forbrugeren, eller er denne rentestigning en 

forholdsmæssig ulempe i forhold til, hvor meget fortrydelsesretten reelt vil blive anvendt? Denne 

sondring er selvfølelig meget teoretisk på nuværende tidspunkt, da svaret på dette spørgsmål reelt 

kun kan foreligge, når der er gået noget tid efter fortrydelsesrettens implementering.  

Rent økonomisk set er der også en anden faktor forbundet med fortrydelsesrettens 

implementering, og det er, at banken selv hæfter for de afholdte stiftelsesomkostninger, jf. 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 2, litra b. Forbrugeren skal derfor udelukkende betale 

kapitalen og de påløbne renter tilbage, så banken har derfor, ud over tabet på de forventede 
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renteindtægter, tabet på de afholdte stiftelsesomkostninger. Som tidligere nævnt er 

størrelsesordnen af stiftelsesomkostningerne i forhold til resten af bankens forretninger minimal, 

men vil selvfølgelig få en større betydning, såfremt flere aftaler fortrydes. Økonomisk set er der for 

kreditgiver derfor ikke nogen større gevinst forbundet med implementeringen af en fortrydelsesret. 

Det eneste positive økonomiske gevinst er, at kreditgiver måske får frasorteret nogle af de 

dårligere betalere fra starten af – og at kreditgiver på denne måde, trods den manglende 

forventede renteindtjening, faktisk bliver stillet bedre. 

Når nu de to retstilstande og situationer er fastlagt, skal det vurderes, hvorvidt en implementering 

af fortrydelsesretten vil medføre, at forbrugerne vinder så meget ved bestemmelsen, at 

kreditgiverne kan kompenseres, og bestemmelsen i sidste ende derfor giver en samfundsmæssig 

optimal situation. Det vil sige, om situation 2 er at foretrække frem for situation 1, da forbrugerne 

stilles så meget bedre, at det samlet set er samfundsmæssigt efficient ud fra en Kaldor-Hicks 

betragtning.  

Forbrugeren bliver som udgangspunkt bedre stillet efter Forbrugerkreditdirektivets implementering i 

dansk ret, da fortrydelsesretten er udtryk for en forbrugerbeskyttende foranstaltning. Selvom 

kreditgivers udvidede risiko i forhold til den 14 dages fortrydelsesfrist, højst sandsynligt vil komme 

til udtryk i en højere rente, når det også indregnes, at kreditgiver hæfter for de afholdte 

stiftelsesomkostninger, antages renten ikke at blive markant forhøjet. Når man som sagt betragter 

stiftelsesomkostningernes størrelse, og det forventede antal aftaler hvor fortrydelsesretten 

anvendes, i forhold til bankens øvrige forretninger, kan dette ikke siges at udgøre nogen stor del. 

Det er minimalt, hvor meget banken vil blive påvirket rent økonomisk set, da det sammenlignet 

med andre udgiftsposter er en bagatel. Dette er dog forudsat, at fortrydelsesretten ikke vil blive 

anvendt særlig meget, grundet i de forhold der er belyst tidligere i opgaven. Når man ser på den 

udvidede risiko banken løber, så kan denne ikke tillægges så stor betydning, da banken på 

nuværende tidspunkt også bærer en risiko, da kunden altid kan indfri sit lån – også inden for de 

første 14 dage efter låneaftalen er underskrevet. Banken bliver derfor ikke stillet bedre efter 

implementeringen, men derimod en lille smule ringere – i form af hæftelsen for de afholdte 

stiftelsesomkostninger og risikoen for at kunden fortryder aftalen. Dette er dog ikke nogen markant 

forværring. Forbrugeren derimod må siges at være bedre stillet, for denne har nu adgang til at 

fortryde låneaftalen, og dermed får 14 dages frit råderum. Da fortrydelsesrettens implementering 

har en minimal økonomisk betydning for banken, vil rentestigningen blive tilsvarende minimal, og 

det vil derfor ikke være af større økonomisk betydning for forbrugeren. På den baggrund vil det 
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kunne svare sig for forbrugeren at betale den lille smule højere rente, for at nyde godt af den 

beskyttelse der er ved fortrydelsesretten.  

Implementeringen af en fortrydelsesret i dansk ret, giver dermed forbrugeren en forbedring i 

forhold til retsstillingen i dag, og forbrugeren vinder dermed ved den nye bestemmelse. 

Kreditgiveren er taberen i dette forhold, og selvom tabet ikke synes forholdsmæssigt stort, så 

eksisterer det. Forbrugerens gevinst ved bestemmelsen, altså det denne vinder, er mere end det 

kreditgiveren taber. Bestemmelsen om fortrydelsesret er derfor Kaldor-Hicks efficient, og skaber på 

den måde en situation, som er samfundsmæssig optimal. 

I denne forbindelse kan sondringen med lån med sikkerhed inddrages, da det som sagt endnu er 

uvist, hvorvidt denne lånetype vil blive omfattet af fortrydelsesretten. Såfremt man lader lån med 

sikkerhed været omfattet af fortrydelsesretten, vil dette give forbrugeren en øget beskyttelse, og 

dermed stille forbrugeren en del bedre end ved nuværende retstilstand. Ydermere vil det kunne 

medføre en spekulationsadgang for forbrugeren, og dette kan blive meget omkostningsfuldt for 

kreditgiveren, da det her er større summer, låneaftalen vedrører. Kreditgiveren vil dermed blive 

ringere stillet end tidligere, og står overfor at kunne blive økonomisk belastet, og må ligeledes løbe 

en risiko, som ikke er tilfældet for forbrugeren. Samlet set vil denne tilstand medføre, at 

forbrugeren bliver bedre stillet – både rent økonomisk men også i forhold til den tilhørende risiko. 

Kreditgiveren bliver derimod dårligere stillet, da han løber en større risiko, og i nogle tilfælde kan 

lide økonomiske tab. Det forbrugeren vinder i forhold til det kreditgiver taber, er derfor 

uforholdsmæssigt stort, og man kan umiddelbart ikke slutte, at forbrugeren vinder mere end 

kreditgiveren taber. Bestemmelsen for fortrydelsesretten i forhold til lån med sikkerhed, er derfor 

ikke Kaldor-Hicks efficient, og medfører dermed en situation, der ikke er samfundsmæssig optimal. 

Økonomisk set er en fortrydelsesret for lån med sikkerhed derfor ikke at foretrække. 

3.8 Forbrugerkreditdirektivets påvirkning af den finansielle situation 
Som det tidligere er nævnt, vil det ikke være efficient at lade realkreditten være omfattet af 

Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret, hvorfor denne betragtning ikke medtages i følgende 

perspektivering.  

Den finansielle situation har ændret sig væsentligt i Danmark og i resten af EU indenfor det 

seneste år, idet der er sket en opbremsning i økonomien, og bankerne har været inde i en meget 
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turbulent periode. De seneste tal fra Nationalbanken191 tyder på, at bankerne har strammet deres 

udlåns- og kreditpolitik, hvilket kan skyldes en mindsket risikovillighed, som ses i form af højere 

priser og skærpede krav til sikkerhedsstillelse. Ligeledes er efterspørgslen på udlånet faldet for 

både eksisterende og nye kunder i bankerne. Alle disse faktorer bevirker, at bankernes samlede 

udlån også er faldet192. 

 

Ud fra denne betragtning er det interessant at fokusere på, om implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret kan tænkes at få en påvirkning af den økonomiske 

situation i Danmark og i resten af EU.     

 

Når Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret effektueres, bliver forbrugerens adgang til at fortryde 

aftalen nemmere og billigere, end den er i dag. Som det er skildret i de foregående afsnit, vil dette 

få en begrænset økonomisk effekt i bankerne, da stiftelsesomkostningerne er relativt små i forhold 

til det samlede forretningsomfang. På baggrund af dette kan nogle forbrugere måske øjne en 

mulighed for at ville optage et lån, de måske alligevel fortryder, når de har gennemtænkt idéen. 

Derfor kan det tænkes, at man vil opleve en øget interesse i udlån, da adgangen til fortrydelsen er 

blevet lettere. Her kan der dog opstå et problem, idet bankerne er blevet mere påpasselige med 

deres udlånspolitik, hvorfor forbrugeren der ønsker et lån, ikke kan få det. Derved opstår der en 

situation, hvor banken ikke vil låne kunden pengene, og hvis de endelig vil låne, er det med risiko 

for, at kunden fortryder. Dette kan synes som en ond spiral, men hvorvidt det bliver en realitet, er 

uvist.  

 

I relation til finansieringsselskabet kan bankernes tilbageholdenhed for udlån medføre, at 

interessen for hurtige butikslån stiger, idet forbrugeren vil vælge at finansiere gennem disse i 

stedet for banken. Dette vil medføre at kreditgiveren, der tilbyder lån i en butik, vil få en øget 

udlånsaktivitet. Endvidere er det værd at bemærke, at denne form for kreditgivning er reguleret 

gennem fjernsalgsreglerne, og der stilles dermed mindre restriktive krav til forbrugeren her, end i 

banken. Idet Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 5 overtrumfer fortrydelsesretten i 

fjernsalgsdirektiverne, vil dette betyde, at forbrugeren bliver bedre stillet, idet denne i stedet får 

fortrydelsesretten efter Forbrugerkreditdirektivets regler, hvilket er billigere for forbrugeren.  

                                                            
191 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/C6FC1290C6FD4C4DC1257598004F17B1/$file/NU20090415Nyt.pdf - 
den 21. april 2009 
192 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/C6FC1290C6FD4C4DC1257598004F17B1/$file/NU20090415Nyt.pdf, 
side 3 og 4 - den 21. april 2009 
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Set i lyset af den finansielle situation kan man forvente, at de fleste forbrugere vil skrue ned for 

forbruget, og dette vil også have en afsmittende effekt på lysten til at optage lån. På baggrund af 

dette kan det afslutningsvist vise, at Forbrugerkreditdirektivet ikke kommer til at have en 

revolutionerende indflydelse på den finansielle situation, hverken i Danmark eller i resten af 

Europa.  

3.9 Delkonklusion 
Afhandlingen påpeger behovet for regulering af de finansielle virksomheder, idet der ikke er tale 

om et marked i fuldkommen konkurrence, men et marked der er præget af uigennemsigtighed og 

asymmetrisk information. Endvidere er den finansielle forbruger ikke fuldt rationel, og derfor skal 

denne beskyttes gennem regulering, således at der korrigeres for markedsimperfektioner. 

Afhandlingen stiller ligeledes spørgsmålstegn ved, hvorfor der skal være en særlig fortrydelsesret 

for varen penge, og om fortrydelsesretten er et tilstrækkeligt redskab til at øge 

forbrugerbeskyttelsen. Det findes, at der er behov for ekstra beskyttelse, men at der ikke er et 

nytænkende og revolutionerende aspekt i fortrydelsesretten i Forbrugerkreditdirektivet. 

Implementering af Forbrugerkreditdirektivet medfører væsentlige ændringer for de berørte parter, 

og det vises, at kundens incitamenter ændres til mere nyttemaksimerende, når fortrydelsesretten 

går fra at være frivillig til lovhjemlet. Endvidere kan det gennem teorien om optimale kontraktbrud 

vises, at det kan være efficient, at forbrugeren anvender fortrydelsesretten. Da fortrydelsesretten 

bliver billigere og mere omfattende end den er i dag, har det ligeledes været nødvendigt at belyse 

de økonomiske konsekvenser ved implementeringen. For forbrugeren i banken betyder 

Forbrugerkreditdirektivet, at kunden får en fortrydelsesret, der ikke før har været der, mens kunden 

i finansieringsselskabet får en billigere fortrydelsesret. På trods af at forbrugerkreditter udgør 

næsten 30 % af bankernes udlån, vil den meromkostning, der er forbundet med fortrydelsesretten 

ikke være af en væsentlig betydning, når det samlede forretningsomfang tages i betragtning. Med 

hensyn til Forbrugerkreditdirektivets gråzoneområde omkring anvendelsen for fortrydelsesretten på 

lån med pant i fast ejendom, konkluderes det ud fra en økonomisk betragtning, at det ikke bør 

omfattes, da det vil medføre for store tab for långiverne. På baggrund af en samlet vurdering 

konkluderes det afslutningsvist, at fortrydelsesretten anses som Kaldor-Hicks optimal, og at der 

derfor er hold i det økonomiske rationale for fortrydelsesretten.   
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Kapitel 4 

4.1 Indledning 
I de foregående kapitler er forskellige problemstillinger i forbindelse med implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivets193 bestemmelse om fortrydelsesret, blevet drøftet. Disse har dannet 

grundlag for en række diskussioner og analyser af såvel juridisk som økonomisk karakter, og vil 

søges sammenholdt i dette afsnit. Endvidere vil afhandlingens foregående kapitler blive bearbejdet 

og diskuteret i forhold til de interviews, der er blevet foretaget blandt et udsnit af markedets 

aktører. På den måde vil de foregående kapitlers teoretiske tilgang til den overordnede 

problemstilling blive belyst ud fra en mere praktisk synsvinkel. Denne analyse vil i sidste ende 

danne grundlag for en drøftelse af implikationerne ved fortrydelsesrettens implementering i dansk 

ret og dennes betydning for forbrugerbeskyttelsen.  

4.2 Fortrydelsesrettens betydning samlet set 
På baggrund af det samlede europæiske ønske om at indføre totalharmoniserende regler om 

forbrugerkreditter og lån og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, er Forbrugerkreditdirektivet 

blevet udarbejdet. Fortrydelsesretten er et led i denne forbrugerbeskyttelse, og lægger sig nært op 

ad den fortrydelsesret, der allerede er eksisterende i fjernsalgsdirektiverne. Der er dog visse 

forskelle blandt fortrydelsesretten i fjernsalgsdirektivernes forstand og Forbrugerkreditdirektivets 

forstand, og disse forskelle samt de problemstillinger der er forbundet med implementeringen af 

bestemmelsen i Kreditaftaleloven194, er overordnet set baggrunden for de juridiske 

problemstillinger. De juridiske problemstillinger er i afhandlingens kapitel 3 blevet drøftet ud fra en 

økonomisk tilgang, hvori yderligere økonomiske og adfærdsmæssige ændringer af betydning for 

fortrydelsesretten og forbrugerbeskyttelsen er blevet belyst. 

4.2.1 Lån med sikkerhed 
Først med ikke mindst, har fortrydelsesrettens anvendelsesområde været til diskussion, da det 

endnu er uklart, om fortrydelsesretten også vil blive gældende for lån med sikkerhed. Direktivets 

præambler og selve bestemmelsen om anvendelsesområdet er formuleret meget vagt, og åbner 

dermed op for, at medlemsstaterne kan vælge at lade lån med sikkerhed være omfattet af 

fortrydelsesretten. Efter nærmere juridisk analyse blev det dog konkluderet, at det ikke kan siges at 

                                                            
193 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 
194 Lov nr. 157 af 25. februar 2009 
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være fordelagtigt at lade lån med sikkerhed være omfattet af bestemmelsen, da det vil åbne op for 

en adgang til spekulation, og at det overordnet set heller ikke er det, Forbugerkreditdirektivet har 

tilsigtet. Økonomisk set blev samme problemstilling belyst, og ud fra en Kaldor-Hicks betragtning 

kunne sluttes, at det ikke vil være efficient at lade lån med sikkerhed være omfattet af 

fortrydelsesretten. Såfremt man ved implementeringen af fortrydelsesretten i Kreditaftaleloven 

lader lån med sikkerhed være omfattet, vil det medføre en række juridiske problemstillinger, der vil 

kræve yderligere regulering, for at lånemarkedet ikke bliver tilbageholdende med at udstede lån. 

Økonomisk set vil det blive uhensigtsmæssigt byrdefuldt for bankerne, da de risikerer store 

økonomiske tab, der ikke vil være ønskelige, i forhold til den gevinst der er for forbrugerne. Det vil 

blive for økonomisk byrdefuldt at opretholde en forbrugerbeskyttende bestemmelse i den 

henseende, og det vil medføre større omkostninger på lån, som forbrugeren alligevel i sidste ende 

kommer til at betale for. Formålet med en forbrugerbeskyttelse på det område falder derfor til 

jorden, og vil ikke være samfundsmæssigt optimal. Det vil derfor alt i alt være en samfundsmæssig 

uønsket situation, hvis man lader lån med sikkerhed være omfattet af fortrydelsesretten. 

4.2.2 Forbrugslån – i bank og ved finansieringsselskab  
Det vil efter Forbrugerkreditdirektivets implementering være muligt at fortryde et forbrugslån, der 

ligger indenfor direktivets anvendelsesområde, uden at det får nogen økonomisk betydning for 

forbrugeren. Banken hæfter selv for stiftelsesomkostningerne, og forbrugeren er derved bedre 

stillet end tidligere. Risikofordelingen mellem banken og kunden ændres derved, og banken bærer 

en øget risiko i forhold til før fortrydelsesretten var en realitet, da banken vil blive økonomisk 

mærket, såfremt en låneaftale fortrydes. Ud fra en økonomisk betragtning vil den øgede risiko og 

de øgede omkostninger for banken ikke have nogen afgørende betydning i forhold til bankens 

øvrige forretninger, så indførelsen af en fortrydelsesret antages ikke at påvirke markedet negativt. 

Dog må det forventes, at den øgede omkostning der vil være for banken, vil blive pålagt kunden 

indirekte, da banken vil søge sit tab dækket. Ud fra en Kaldor-Hicks betragtning anses 

fortrydelsesrettens implementering i dansk ret for at være efficient, da det forbrugerne vinder ved, 

at der indføres en fortrydelsesret, overskygger og kompenserer for det, som bankerne vil tabe. 

Fortrydelsesrettens implementering er derfor både ud fra en juridisk og økonomisk betragtning at 

foretrække, selvom dens betydning og anvendelse formodes at blive minimal. 

Det samme gør sig gældende for forbrugslån optaget i en butik gennem et finansieringsselskab. 

Der gælder allerede i dag en fortrydelsesret for fjernsalgsaftaler, men efter 

Forbrugerkreditdirektivets implementering i dansk ret vil Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse 
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om fortrydelsesret have forrang for Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser195. Det 

betyder, at fortrydelsesretten for forbrugslån optaget i gennem et finansieringsselskab ved køb i en 

butik gælder på lige fod med den, der gælder for et forbrugslån optaget i banken, jf. 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk. 5. Andre aspekter, som implementeringen af 

fortrydelsesretten bevirker, er, at man søger at eliminere og kompensere for den asymmetriske 

information, der er mellem kreditgiveren og forbrugeren, og ligeledes skabe ensartethed mellem 

parterne. En fortrydelsesret der er lovreguleret, og dermed giver forbrugeren adgang til at fortryde 

en låneaftale, er derfor et godt redskab, og skaber en god balance mellem parterne.  

Som tidligere nævnt er der forskel på den i dag eksisterende fortrydelsesret i 

fjernsalgsdirektiverne, og den der er gældende i Forbrugeraftaleloven – og derfor den 

fortrydelsesret der vil blive implementeret. Et vigtigt moment er Forbrugerkreditdirektivets adgang 

til, at forbrugeren omkostningsfrit kan fortryde en låneaftale. I den forbindelse er det relevant at 

påpege, at fortrydelsesretten ikke altid er lige til, da det lånte beløb som oftest er brugt, og 

forbrugeren derved står overfor at skulle fortryde både en købs- og en låneaftale. 

Forbrugerkreditdirektivet foreskriver, at det er kreditgiveren der skal bære tabet ved de allerede 

afholdte stiftelsesomkostninger, til forskel fra fjernsalgsdirektiverne hvor der er forbrugeren, og 

dette ændrer selvfølgelig på retsstillingen. Forbrugerens incitamenter til at fortryde en låneaftale 

ændres, adfærden påvirkes, informationerne mellem parterne skærpes, og parterne søger hver 

især at maksimere deres egen nytte. Kreditgiveren ønsker kompensation for den øgede risiko – og 

forbrugeren har mulighed for at søge det bedst mulige lån. Disse aspekter taget i betragtning vil 

situationen stadig være samfundsmæssig optimal og indførelsen af bestemmelsen være Kaldor-

Hicks efficient. Overordnet set er fortrydelsesrettens indførelse ved forbrugslån og kreditter derfor 

optimal set ud fra et økonomisk og juridisk synspunkt.   

Der har i forbindelse med fortrydelsesretten været spekuleret i alternative forbrugerbeskyttende 

foranstaltninger, der både skulle sikre kreditgiverens og forbrugerens retsstilling. Dette har været 

drøftet i forlængelse af cooling-off perioders anvendelse i forhold til låneaftaler, som den 

Forbrugerkreditdirektivet regulerer. Ved en cooling-off periode kan man juridisk set argumentere 

for, at det vil være til skade for forbrugeren såvel som kreditgiveren. Forbrugslån og andre 

forbrugskreditter er lån møntet på forbrug, og forbrugerne forventer at få lånet udbetalt med det 

samme, da pengene er lånt til et bestemt formål. Lånemarkedet for forbrugslån og kviklån vil blive 

begrænset, såfremt der indføres en cooling-off periode i forhold til det låneprodukt, da meningen 

med optagelsen af lånet forsvinder. Dette vil medføre en økonomisk ulempe for kreditgiver, da 
                                                            
195 Direktiv (2002/65/EF) af 23. september 2002 
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lånemarkedet påvirkes i negativ grad, og bankerne og finansieringsselskaberne mister dermed 

indtjening. Cooling-off perioder har i et økonomisk perspektiv flere fordele, med når ulemperne i 

forhold til låneaftaler indregnes, modificeres den positive indstilling. Ved indførelsen af en cooling-

off periode vil forbrugeren få en udvidet betænkningstid, og idet denne ikke får mulighed for at 

realisere det ønskede køb, denne har for øje, kan det forventes, at et større antal låneaftaler vil 

blive fortrudt. Kreditgiver stilles dermed i en meget usikker situation med udsigt til at miste de 

fremtidige renteindtægter og de allerede afholdte udgifter i forbindelse med låneoptagelsen. Derfor 

kan cooling-off perioder ikke siges at være et fordelagtigt alternativ til en fortrydelsesret – hverken 

ud fra et juridisk eller økonomisk perspektiv. 

4.2.3 Forbrugerbeskyttelsen og fortrydelsesretten generelt  
Fortrydelsesretten er som tidligere nævnt et led i den øgede forbrugerbeskyttelse, der søges 

harmoniseret medlemslandene imellem. I forhold til national lovgivning og de eksisterende 

bestemmelser i forhold til forbrugerbeskyttelsen, vil forbrugeren der har optaget lån gennem et 

finansieringsselskab, ikke opleve en yderligere beskyttelse. Den eneste forskel er, at det bliver 

omkostningsfrit for forbrugeren at fortryde låneaftalen. Hvad angår de forbrugere, der har optaget 

lån i banken, vil disse anse fortrydelsesretten som et nyt forbrugerbeskyttende element og derved 

føle en øget forbrugerbeskyttelse. Det har gennem de seneste år været kommissionens ønske at 

øge niveauet for forbrugerbeskyttelse, og dermed også forbrugertilliden, og som led i denne plan 

er fortrydelsesretten blevet en realitet. Når man vurderer situationen samlet set, så kan man fristes 

til at stille sig kritisk overfor det forbrugerbeskyttende element i fortrydelsesretten. Ved 

implementeringen af fortrydelsesretten bliver forbrugeren i en fjernsalgsaftale ikke bedre stillet som 

sådan, det vil ikke have nogen indflydelse for forbrugeren med lån med sikkerhed – men vil skabe 

en bedre retsstilling for forbrugeren, der optager et forbrugslån i banken. Når man har dette in 

mente, og ligeledes tager i betragtning, hvor meget fortrydelsesretten forventes anvendt, så 

fremstår fortrydelsesretten ikke som banebrydende i forhold til forbrugerbeskyttelsen. I forhold til 

en retsøkonomisk betragtning er formålet med forbrugerbeskyttelsen at beskytte den svage part, 

og sikre at denne modtager de nødvendige informationer for dermed at eliminere asymmetrisk 

information. Forbrugeren bliver derved mere sikker på låneaftalen, og mængden af rådgivning og 

vejledning, samt tilhørende kreditvurdering, der følger i forbindelse med den pre-kontraktuelle fase, 

skulle kunne udgøre det for en fortrydelsesret. Dog forholder det sig således i praksis, at 

forbrugeren sjældent kan anses for fuldt informeret, hvorfor en fortrydelsesret kan anses for 

økonomisk fordelagtig for forbrugeren. Hvis denne kunne agere rationelt og  være fuldt informeret, 

ville der ikke være behov for en fortrydelsesret, men da dette ikke er tilfældet i praksis, er det ud fra 
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en økonomisk betragtning et forbrugerbeskyttende element at implementere en fortrydelsesret i 

dansk ret. På den baggrund kan man slutte, at juridisk set vil retstilstanden være tilnærmelsesvis 

uændret i de fleste tilfælde, men dog stiller fortrydelsesretten ikke parterne dårligere end hidtil. 

Implementeringen af fortrydelsesretten i dansk ret må derfor anses for at være 

forbrugerbeskyttende – men kan ikke tillægges revolutionerende nytænkning og fremskridt i forhold 

til forbrugerbeskyttelsen, og får derfor mere karakter af værende en flot tanke, end et direkte 

brugbart tiltag.  

4.3 Baggrunden for aktørundersøgelse 
For at kunne belyse de ovennævnte problemstillingers omfang i praksis, inddrages de aktører, der 

berøres af fortrydelsesretten, når denne implementeres i Danmark i 2010. For at kunne foretage 

undersøgelsen bedst muligt, har alle aktører svaret på de samme spørgsmål, således at der kan 

foretages sammenligninger af aktørernes svar. Da aktørerne er udvalgt på baggrund af ønsket om 

at belyse fortrydelsesretten fra den bredeste mulige vinkel, er det derfor ikke alle aktører, der er i 

stand til at besvare alle spørgsmål. Alle deltagere i undersøgelsen har accepteret, at deres svar 

bruges til en nærmere diskussion af de i afhandlingen nævnte problemstillinger. Deltagernes svar 

findes i afhandlingens bilag, hvor aktørernes svar er markeret med kursiv. Svarerne fra Danske 

Bank og BRFkredit er skrevet af repræsentanten, og de resterende svar er skrevet på baggrund af 

et interview. Alle disse nedskrevne svar er godkendt og redigeret af aktørerne efterfølgende.  

Aktørerne er følgende: 

 Finansrådet – Interesseorganisation for pengeinstitutter, repræsenteret af Jeanne Blyt 

 Danske Bank – Bank, repræsenteret af Rigmor Ansdal 

 Forbrugerrådet – Forbrugerorganisation, der varetager forbrugeres interesser overfor 

erhvervsliv og myndigheder, repræsenteret af Troels Hauer Holmberg    

 Finans & Leasing – Interesseorganisation for danske registrerede virksomheder, der 

beskæftiger sig med finansiering, repræsenteret af Christian Brandt 

 BRFkredit – Realkreditinstitut og bank (BRFbank) repræsenteret af Steen Jul Petersen 
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4.4 Empiriske resultater 

4.4.1 Fortrydelsesrettens anvendelse i dag 
Danske Bank tilbyder allerede i dag en fortrydelsesret for langt de fleste af deres aftaler, dog med 

undtagelse af realkreditlån, fastforrentede lån samt værdipapirhandel. Årsagen til at disse aftaler er 

undtaget, er, at denne aftaletype vil åbne op for, at kunderne kan spekulere i kurs og 

renteændringer. Endvidere er det Danske Banks fornemmelse, at fortrydelsesretten kun anvendes 

sjældent196. 

I modsætning til Danske Bank har BRFbank ikke produkter, hvor kunderne har fortrydelsesret. Dog 

kan de fleste lån og kreditter indfries uden varsel og til kurs 100 uanset årsag, og dette kan anses 

som en slags fortrydelsesret. Omfanget for de kunder, der benytter denne mulighed som en 

fortrydelsesret, er dog ukendt. I forhold til BRFkredits produkter er der heller ikke en 

fortrydelsesret, idet realkreditlån er undtaget fortrydelsesretten jf. Forbrugeraftaleloven § 17, stk. 2. 

I praksis anses først den endelige aftale vedr. realkreditlånet indgået, når lånet er udbetalt eller 

kurssikret. Derfor kan kunden på trods af et underskrevet pantebrev, måske tilmed tinglyst, 

meddele BRFkredit, at lånet ikke ønskes udbetalt. Dog skal kunden tilbagebetale evt. 

omkostninger, som BRFkredit har betalt på kundens vegne, f.eks. tinglysningsomkostninger. 

Denne omkostning kan dog søges tilbage fra SKAT. Derfor har kunden de facto en slags 

fortrydelsesret. Der eksisterer ikke et præcist tal for, hvor tit kunderne fortryder før 

kurssikring/udbetaling, men det sker jævnligt. Når lånet er udbetalt eller kurssikret, har kunden dog 

ikke længere mulighed for at benytte fortrydelsesretten197.   

Danske Bank og BRFbank adskiller sig dermed fra hinanden ved, at Danske Bank allerede tilbyder 

en fortrydelsesret, hvorimod BRFbank anser muligheden for førtidig indfrielse som en slags 

fortydelsesret. Dette rejser igen spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en fortrydelsesret, når 

forbrugeren har muligheden for førtidig indfrielse.  

Medlemmerne af Finans & Leasing adskiller sig fra Danske Bank og BRFbank, idet der er tale om 

finansieringsselskaber, hvor deres kunder tilbydes blanco-forbrugslån og billån med sikkerhed. De 

låneaftaler, som medlemmerne af Finans & Leasing beskæftiger sig med, er finansielle 

fjernsalgsaftaler, hvorfor disse allerede er underlagt reglerne for fortrydelsesret fra Det finansielle 

                                                            
196 Bilag 1, se svar til 1 og 2    
197 Bilag 2, se svar til 1 og 2    



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 95 af 137 
 

fjernsalgsdirektiv. Finans & Leasings medlemmer oplever dog marginalt sjældent, at 

fortrydelsesretten anvendes198.         

På baggrund af dette kan det statueres, at fortrydelsesretten i dag anvendes sjældent i bankerne 

og finansieringsselskaberne, men dog anvendes jævnligt i realkreditten. I forbindelse med dette 

kan man derfor overveje, hvorfor fortrydelsesretten bruges så sjældent. Det kan måske skyldes, at 

forbrugeren i dag ikke har en fortrydelsesret, der er lovhjemlet. Måske vil billedet se anderledes ud, 

når fortrydelsesretten bliver en ret og ikke kun en frivillig mulighed, bankerne kan tilbyde.  

4.4.2 Aktørernes vurdering af fortrydelsesrettens påvirkning og anvendelse  
Implementeringen af direktivet vil medføre, at kunden gives en fortrydelsesret, hvor der kun skal 

tilbagebetales renter og kapital, jf. Forbrugerkreditdirektivet art 14, stk. 3, litra b. For så vidt angår 

Danske Bank, der allerede i dag tilbyder en fortrydelsesret, vil det ikke påvirke banken i 

nævneværdigt omfang199. For så vidt angår ”normale” bankprodukter, der kan indfries til pari, 

lægger BRFbank dog vægt på, at man i forbindelses med implementeringen skal være 

opmærksom på, at bankens omkostninger i forbindelse med produktet ikke kan forlanges betalt af 

kunden200. Denne sondring er vigtig at bemærke, da det herved udtrykkes, at fortrydelsesretten 

gøres billigere for forbrugeren, end den er i dag. Herved skal både banker, der allerede tilbyder 

fortrydelsesretten, og dem der skal til det, være klar over, at forbrugeren ikke kan afkræves 

yderligere beløb for anvendelsen af fortrydelsesretten. Forbrugerrådet anser det som en fordel, at 

fortrydelsesretten bliver gratis, men mener også, det kan have afledte konsekvenser201.  

I forlængelse af dette mener Finansrådet, at implementeringen af fortrydelsesretten vil give 

Finansrådets medlemmer mere administrativt arbejde, i forbindelse med at lånekontrakterne skal 

rettes til. Hvorvidt fortrydelsesretten vil medføre en økonomisk forandring, vil man dog først kunne 

se, når man finder ud af graden af fortrydelsesrettens anvendelse. Endvidere mener Finansrådet, 

at medlemmernes kunder er bevidste, allerede på forhånd har undersøgt markedet, og derfor ikke 

vil fortryde deres låneaftale202. 

I relation til finansieringsselskaberne mener Finans & Leasing ikke, at Forbrugerkreditdirektivets 

fortrydelsesret vil få nogen betydning i praksis. Dette skyldes, at forbrugerens formål med lånet 

gennem finansieringsselskabet er, at det skal være nemmere og mere bekvemt end at optage 

                                                            
198 Bilag 3, se svar til 1 og 2    
199 Bilag 1, se svar til 3 
200 Bilag 2, se svar til 3 
201 Bilag 4, se svar til 4 
202 Bilag 5, se svar til 3 
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lånet i banken. På baggrund af dette er forbrugeren villig til at betale en højere rente, end den der 

kan opnås i banken. Finans & Leasing påpeger også, at pengene fra lånet ofte benyttes hurtigt, og 

det taler for, at fortrydelsesretten anvendes marginalt sjældent203. I modsætning til dette mener 

Finansrådet, at det muligvis bliver anderledes, idet hurtiglåns-kunderne kan tænkes at finde 

billigere alternativer, og dernæst fortryde deres oprindelige lån. Finansrådet bemærker dog, at 

forbrugeren også har den mulighed i dag, idet det står kunderne frit for at indfri deres lån204. 

Forbrugerrådet mener, at idet fortrydelsesretten kommer til at fremgå af låneaftalen, er der rig 

mulighed for at fortryde en aftale. I forhold til bestemmelsen i Forbrugerkreditdirektivet ser 

Forbrugerrådet specielt en fordel i forhold til hurtiglån, idet forbrugeren træffer en hurtig beslutning 

om et lån, der tillige er et dyrt lån. Overordnet set mener Forbrugerrådet dog ikke, at 

fortrydelsesrettens anvendelse vil blive markant, men er meget tilfredse med, at adgangen til at 

fortryde en låneaftale bliver indført205.  

På denne baggrund kan det sluttes, at aktørerne samlet set ser en fordel i, at fortrydelsesretten 

gøres billigere for forbrugeren, trods det vil medføre administrativt arbejde i bankerne. På trods af 

at Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret eliminerer fortrydelsesretten fra fjernsalgslovgivningen, 

således at kunden, der optager lån via fjernsalg, nu ikke længere afkræves andre omkostninger 

end kapitalen og renter, vurderer Finans & Leasing at fortrydelsesretten ikke vil have den store 

påvirkning af finansieringsselskaberne. Alle aktører er dog enige om, at fortrydelsesrettens 

anvendelse ikke vil blive markant, når denne implementeres i dansk ret.    

4.4.3 Fortrydelsesrettens påvirkning og anvendelse i forhold til lån med 
sikkerhed 

Forbrugerkreditdirektivets gråzoneområde omkring lån med sikkerhed er også blevet belyst af 

deltagerne i undersøgelsen. BRFkredit mener, at såfremt fortrydelsesretten kombineres med en 

overgrænse for, hvad kunden skal betale ved udnyttelsen af fortrydelsesretten, idet denne kun kan 

afkræves kapitalen og renter, kan det være ødelæggende for nogle realkreditprodukter. BRFkredit 

påpeger, at dette skyldes, at realkreditlån fondes ved udstedelsen af realkreditobligationer, og at 

disse tilsvarende skal indfries/opkøbes, hvis lånet indfries ved fortrydelse. Opkøbet af 

obligationerne sker til markedskurs, og hvis kundens vilkår ved udnyttelsen af fortrydelsesretten 

ikke forpligter denne til at betale minimumsprisen for at skaffe obligationerne, vil realkreditinstituttet 

bære denne risiko, hvilket ikke er acceptabelt. Dette vil bevirke, at nogle af de nuværende 
                                                            
203 Bilag 3, se svar til 3 
204 Bilag 5, se svar til 3 
205 Bilag 4, se svar til 3 
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produkter ikke længere kan udbydes, eller alternativt må risikoen afdækkes og tilsvarende 

prissættes overfor kunderne206. 

Danske Bank mener ligeledes, at såfremt kunden gives mulighed for at fortryde realkreditlån, vil 

kunden kunne spekulere i udnyttelsen af fortrydelsesretten, hvilket vil kunne påføre banken en stor 

risiko207. 

Finans & Leasing påpeger ligeledes forholdet omkring spekulationen i fortrydelsesretten, idet den 

nuværende fjernsalgslovgivning tager forbehold for udsving på kapitalmarkedet. 

Forbrugerkreditdirektivet regulerer ifølge Finans & Leasing ikke lån med pant i fast ejendom, men 

lægger op til, at medlemslandene selv kan regulere på områder, der ikke er omfattet af direktivet.  

Endvidere påpeger Finans & Leasing, at den nuværende Kreditaftalelov omfatter realkreditten, og 

da Forbrugerkreditdirektivet skal implementeres i denne lov, vil Forbrugerkreditdirektivets 

bestemmelser også komme til at omfatte realkreditten208. Finans & Leasing påpeger vigtigheden af 

ens konkurrencevilkår på markedet, og da forbrugslån er i konkurrence med realkreditlån og 

banklån med pant i fast ejendom, bør Kreditaftaleloven i en eller anden form gælde alle lån, 

ligesom den gør i dag209. Dette vil bevirke, at der skal indsættes en bestemmelse om, at 

fortrydelsesretten ikke finder anvendelse på realkreditten, således at man kan undgå spekulation i 

fortrydelsesretten. Ydermere påpeger Finans & Leasing, at der mangler et spekulationsforbud i 

direktivet, idet der ligeledes kan opstå spekulationsproblemer i relation til fastforrentede 

forbrugslån210. 

Forbrugerrådet har ikke endeligt taget stilling til, hvorledes de forholder sig til problemstillingerne 

omkring Forbrugerkreditdirektivet og lån med pant i fast ejendom, men kan ikke forestille sig, at 

fortrydelsesretten vil omfatte obligationslån211. 

Finansrådets holdning til lån med pant i fast ejendom er, at dette ikke skal omfattes af direktivets 

bestemmelser, da det udelukkende er et små-låns direktiv212. 

På baggrund af dette kan det sluttes, at aktørerne ikke mener, at Forbrugerkreditdirektivets 

fortrydelsesret skal omfatte lån med pant i fast ejendom. Set ud fra den nuværende Kreditaftalelov, 

                                                            
206 Bilag 2, se svar til 3 
207 Bilag 1, se svar til 9 
208 Bilag 3, se svar til 4 
209 Bilag 3, se svar til 9 
210 Bilag 3, se svar til 4 
211 Bilag 4, se svar til 9 
212 Bilag 5, se svar til 9 
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er det dog tænkeligt, at Forbrugerkreditdirektivets øvrige regler vil vedrøre alle låntyper. Aktørerne 

er dog opmærksomme på, at der kan opstå problemer i forhold til lån med fast rente.  

4.4.4 Forholdet mellem låntager og långiver 
Idet låntageren får lovhjemlet ret til at fortryde låneaftalen, vil det påvirke forholdet mellem låntager 

og långiver. Deltagerne i undersøgelsen er derfor blevet spurgt omkring risikofordelingen mellem 

låntager og långiver samt påvirkningen af kreditgivningspolitikken. 

Danske Bank tilbyder allerede fortrydelsesret i vidt omfang, og på denne baggrund kan det 

vurderes, at fortrydelsesretten ikke kommer til at påvirke långivningen i nævneværdigt omfang. 

Dog overvejer Danske Bank konsekvenserne af fortrydelsesretten i relation til fastforrentede lån. 

På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at vurdere fortrydelsesrettens indflydelse på 

bankens kreditgivningspolitik.213 

Umiddelbart vurderer BRFbank, at fortrydelsesretten ikke vil have nogen særlig effekt på 

kreditgivningspolitikken. Ændringerne af risikofordelingen mellem låntager og långiver vil dog 

afhænge af de produkter, der udbydes. Såfremt produktviften er uændret, vil der for visse banklån 

og realkreditlån ske en forskydning af risikoen fra kunden til instituttet. Det vides dog ikke, hvordan 

den øgede risiko vil blive fordelt mellem låntager og långiver, men BRFbank anser det for givet, at 

risikoen vil blive prissat overfor kunderne i forhold til højere priser, hvilket dog afhænger af 

risikoens karakter214.   

Finans & Leasing vurderer ligeledes, at fortrydelsesretten ikke vil få indflydelse på 

kreditgivningspolitikken. Långiveren vil dog have en øget risiko, idet forbrugeren ikke kan afkræves 

yderligere omkostninger i forbindelse med anvendelsen af fortrydelsesretten. Dette bevirker, at 

renten hæves. Finans & Leasing forventer dog ikke, at fortrydelsesretten anvendes mere efter 

direktivets implementering, hvorfor det ikke menes at ville påvirke renten. Endvidere mener Finans 

& Leasing, at alle låntagere vil betale for den øgede risiko - også dem der ikke benytter sig af 

fortrydelsesretten215.  

Forbrugerrådet mener ligeledes, at den ekstra omkostning, der er forbundet med 

fortrydelsesretten, vil blive fordelt på kunderne og ejerne af virksomheden. Hvis der havde været 

tale om et marked med fuldkommen konkurrence, ville den højere risiko hos udbyderne, blive 

afspejlet direkte i priserne. Dette er dog teoretisk, og derfor svært at spå om i praksis. 

                                                            
213 Bilag 1, se svar 5-8 
214 Bilag 2, se svar 5-7 
215 Bilag 3, se svar til 5-7 



Fortrydelsesretten – forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?  
Sommeren 2009 

 

Side 99 af 137 
 

Forbrugerrådet vil dog vælge at kommunikere informationer om fortrydelsesretten ud, således at 

den på denne måde markedsføres216.  

På baggrund af de hidtidige erfaringer med at fortrydelsesretten ikke anvendes betydeligt, mener 

Finansrådet, at fortrydelsesretten næppe vil få betydning for risikofordelingen. Såfremt det viser 

sig, at fortrydelsesretten vil blive brugt mere end forventet, vil denne omkostning blive pålagt 

kunderne. Finansrådet mener, at dette vil indgå i bankens vurdering af 

omkostningsfastsættelsen.217 

Alt i alt kan det sluttes, at aktørerne ikke mener, at fortrydelsesretten får indflydelse på 

kreditgivningspolitikken. Långiver vil dog have en øget risiko, idet låntager kan fortryde lånet. Idet 

man ikke kan spå om omfanget af fortrydelsesrettens anvendelse efter Forbrugerkreditdirektivets 

implementering i dansk ret, er det svært at vurdere, om forholdet vil medføre en øget omkostning 

hos kunden. Hvis anvendelsen af fortrydelsesretten bliver mere udtalt, vil det være kunden, der 

bærer denne ekstra omkostning.   

4.4.5 Kundens incitamenter i forbindelse med optagelsen af lån ved mulighed 
for fortrydelse 
Efter Forbrugerkreditdirektivets implementering er det relevant at belyse, om kundens incitamenter 

for lånoptagelsen ændres, når denne har en mulighed for at fortryde.  

BRFkredit mener, at nogle måske kan blive fristet til at indgå en aftale uden nærmere overvejelse i 

tiltro til fortrydelsesretten. Hvis man i kapitalen kan indregne evt. omkostninger, vil dette nok gå lidt 

imod sådanne overvejelser. BRFkredit mener dog, at risikoen for et mærkbart stigende antal 

låneaftaler i tillid til fortrydelsesretten nok er beskeden218. 

Finans & Leasing tror heller ikke, at incitamenterne for optagelsen af lån vil ændres, idet de 

kunder, der benytter finansiering gennem medlemmerne af Finans & Leasing, ved, hvad de går ind 

til219.   

Forbrugerrådet mener dog, at fortrydelsesretten betyder, at risikoen ved lånoptagelsen er mindre, 

og at dette giver et større incitament til at optage lån. Ligeledes påpeger Forbrugerrådet, at prisen 

på lånet kun er én af mange parametre i låntagerens valg af låneudbyder. Endvidere er det de 

færreste forbrugere, der optager et lån for dernæst at undersøge markedet for at finde et billigere 
                                                            
216 Bilag 4, se svar til 4-7 
217 Bilag 5, se svar til 6-7  
218 Bilag 2, se svar til 8 
219 Bilag 3, se svar til 8 
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lån. Forbrugerrådet mener dog, at dette kunne være tilfældet, hvis kunden har optaget et hurtiglån i 

en butik, og efterfølgende får et billigere tilbud fra banken220. 

Finansrådet er af den opfattelse, at kunderne undersøger markedet, inden de optager lån, og at de 

ikke anser lån som et forbrugsgode, hvor incitamenterne ikke ændres. Medlemmernes kunder 

optager ikke impulslån, men anderledes er det for kviklånskunderne. Endvidere gives lånene i 

bankerne på baggrund af kreditvurdering og rådgivning, og opfattes ikke som et forbrugsgode, der 

afhænger af impuls. Derfor elimineres tendensen til benyttelse af fortrydelsesretten allerede her221. 

Afhandlingen drøfter direktivets mulighed for at indføre en cooling-off periode, jf. 

Forbrugerkreditdirektivet artikel 14, stk. 2, nr. 7. I relation til dette, mener Forbrugerrådet ikke, at 

der er en idé i at optage et langsomt hurtiglån222. For f.eks. SMS-lån finder Forbrugerrådet dog en 

periode med betænkningstid mere anvendelig end en fortrydelsesret, idet man herved giver 

forbrugeren en betænkningstid på f.eks. 24 timer223. 

Finans & Leasing ser ikke indførslen af en cooling off periode som en god løsning, da det ligger i 

låneformen, at forbrugeren skal have umiddelbar adgang til pengene med det samme224.  

Ej heller Finansrådet finder alternativet med en betænkningsperiode eller cooling-off periode som 

et godt forslag, idet kunden har fået rådgivning, og har besluttet sig for lånet, hvorfor det ikke vil 

være relevant med en sådan periode225. 

På baggrund af dette kan det sluttes, at aktørerne ikke synes om alternativet med at indføre en 

cooling off periode. 

4.5 Forholdet mellem teori og aktørerne 
For at kunne foretage en endelig vurdering af fortrydelsesretten, når denne implementeres i dansk 

ret, sammenholdes aktørernes svar med de problemstillinger, afhandlingen rejser i de foregående 

kapitler.  

Gennem afhandlingens juridiske afsnit er det blevet vist, at kunden, der optager et lån i banken, får 

en fortrydelsesret efter Forbrugerkreditdirektivet, som denne ikke har haft før. Kunden der optager 

lånet i en butik via et finansieringsselskab, får også en ændret retsstilling, idet fortrydelsesretten 
                                                            
220 Bilag 4, se svar til 9 
221 Bilag 5, se svar til 8 
222 Bilag 4, se svar til 4 
223 Bilag 4, se svar til 3 
224 Bilag 3, se svar til 5 
225 Bilag 5, se svar til 9 
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gøres billigere end den er i dag, idet kunden kun kan afkræves kapitalen og påløbende renter i 

forbindelse med anvendelsen af fortrydelsesretten. Dermed får Forbrugerkreditdirektivets 

fortrydelsesret forrang for de regler, der gælder fra fjernsalgsreglerne, jf. artikel 14, stk. 3, nr. 5. 

Forbrugeren bliver dog bedre stillet, idet fortrydelsesretten gøres gratis. 

Som det tidligere er omtalt, er der et gråzoneområde i finansielt fjernsalg, idet det kan være svært 

at afgøre, hvornår der er tale om et sådant. Situationen kan opstå, når bankkunden har elektronisk 

kontakt med banken, og blot afleverer det underskrevne lånedokument i banken. Denne 

problemstilling medfører endvidere, at forbrugeren, der optager lånet via fjernsalg i sin bank, har 

en bedre forbrugerbeskyttelse, end kunden i banken, der indgår låneaftalen med bankrådgiveren. 

Danske Bank har løst denne problemstilling ved at tilbyde en fortrydelsesret for en lang række af 

deres produkter226 til alle deres kunder, således at der ikke sker forskelsbehandling mellem 

kunderne. I relation til den tyske undersøgelse227, der tidligere er anvendt i det økonomiske kapitel, 

kan det overvejes, om der reelt er tale om en situation, som første scenarie i undersøgelsen. Her 

blev det vist, at når fortrydelsesretten var frivillig, opfattede forbrugeren det som en ekstra service 

fra den erhvervsdrivendes side. Dette medførte, at forbrugeren ikke ville misbruge 

fortrydelsesretten. Ud fra dette kan man overveje, om det er det, Danske Bank også opnår, idet de 

reelt bruger fortrydelsesretten som en ekstra service, da fortrydelsesretten ikke er reguleret i dansk 

ret endnu. 

I modsætning til Danske Bank har BRFbank ikke produkter med en fortrydelsesret. BRFbank 

påpeger, at kunderne har mulighed for førtidig indfrielse jf. Kreditaftaleloven §§ 26 og 27. Denne 

mulighed for førtidig indfrielse adskiller sig fra Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret, idet 

kunden, jf. Kreditaftaleloven § 27, stk. 3, kan afkræves omkostninger. Efter 

Forbrugerkreditdirektivets artikel 14, stk.3, litra 5, hæfter forbrugeren kun for kapitalen og renter. 

Dette giver anledning til at diskutere, om førtidig indfrielse reelt er en fortrydelsesret. Idet førtidig 

indfrielse er lovhjemlet, og forbrugeren kan bryde aftalen mod at betale omkostninger til 

kreditgiveren, kan det anses som den tyske undersøgelses tredje scenarie. Undersøgelsen viste, 

forbrugerne blev mere tilbageholdende med at benytte fortrydelsesretten, når dette medførte en 

omkostning. På baggrund af dette kan det sluttes, at Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret giver 

en billigere fortrydelsesret, hvilket er med til at maksimere forbrugerens samlede nytte.  

I relation til dette er det relevant at inddrage aktørernes betragtninger, da de alle, undtagen 

realkreditten, ser fortrydelsesrettens anvendelse meget sjældent i dag. Forventningen til 
                                                            
226 Bilag 1, se svar til 1 
227 Borges and Irlenbuch (2006,4) 
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Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret er også, at denne ikke vil anvendes markant. Dette er 

dog en modstridende konklusion i forhold til den tyske undersøgelse, hvor det blev vist, at 

forbrugerens adfærd ændres, når fortrydelsesretten både gøres lovhjemlet og gratis. Forbrugerens 

adfærd ændres i denne undersøgelse til en mere nyttemaksimerende adfærd end før, hvorfor dette 

kan tale for, at fortrydelsesretten vil blive anvendt mere end den bliver i dag. Hvorvidt dette bliver 

tilfældet, er dog svært at spå om. En anden væsentlig faktor for udfaldet er også kundens 

incitamenter for at bryde aftalen med banken. Når kunden antages at være nyttemaksimerende, og 

eksempelvis tilbydes en billigere rente i en anden bank, vil kundens incitament til at fortryde en 

allerede indgået aftale være større, idet denne herved vil maksimere egen nytte. Et sådant 

kontraktbrud vil ikke anses som værende inefficient, idet den sociale velfærd maksimeres i sidste 

ende228.                

Såfremt teorien viser sig at holde, på trods af at praktikerne mener noget andet, vil det have en 

økonomisk bagside, når fortrydelsesretten går fra at være betalt af forbrugeren til nu at være betalt 

af banken. Som før omtalt, ændrer det teoretisk set risikofordelingen mellem banken og kunden, 

da banken bærer en øget risiko i forhold til før, fortrydelsesretten var en realitet, idet banken vil 

blive økonomisk mærket, såfremt en låneaftale fortrydes. Forbrugerrådet er af den opfattelse, at 

den ekstra omkostning, der er forbundet med fortrydelsesretten, vil blive fordelt på kunderne og 

ejerne af virksomheden229. Finans & Leasing mener, at alle forbrugere, også dem der ikke benytter 

sig af fortrydelsesretten, vil betale for denne øgede risiko230. Såfremt der havde været tale om et 

marked med fuldkommen konkurrence, ville den øgede risiko blive afspejlet i en højere rente. Set i 

lyset af størrelsen på de omkostninger der er tale om, er det uden afgørende betydning i forhold til 

bankens øvrige forretninger, så indførelsen af en fortrydelsesret antages ikke at påvirke markedet 

negativt.  

Hvis fortrydelsesretten vil blive anvendt mere end den gør i dag, når Forbrugerkreditdirektivet 

implementeres, er det dog relevant at overveje, hvorledes denne stigning vil være fordelt mellem 

låneudbyderne.  

Juridisk set bliver fortrydelsesretten billigere for forbrugeren, der optager lån gennem et 

finansieringsselskab, idet kunden kan komme billigere ud af aftalen end tidligere. Dette giver 

kunden et større incitament til at finde et billigere alternativ, som f.eks. de lånemuligheder banken 

kan tilbyde. Finans og Leasing mener, at forbrugeren, der låner gennem et finansieringsselskab, 

                                                            
228 Shavell (Breach of contract immoral) 
229 Bilag 4, se svar til 4 
230 Bilag 3, se svar til 7 
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ved, hvad de går ind til, hvorfor kundens incitamenter ikke vil ændres231. Hvorvidt kunden på den 

baggrund vil søge efter et billigere lån, er derfor svært at spå om. Forbrugerrådet mener, modsat 

Finans & Leasing, at forbrugerne vil være tilbøjelige til at optage lån, for dernæst at afsøge 

markedet for et billigere lån232.  

Hvis denne sondring viser sig at holde, og fortrydelsesretten anvendes mere efter 

Forbrugerkreditdirektivets implementering, vil både finansieringsselskaber og banker hæve renten 

for at modsvare omkostningen til fortrydelsesretten. Derfor vil det ikke ændre 

konkurrencesituationen mellem bankerne og finansieringsselskaberne, hvorfor forbrugeren ikke vil 

opleve større forskelle mellem bank og finansieringsselskab, end den, der er i dag.  

4.5.1 Forbrugerbeskyttelsen i forhold til banker og finansieringsselskaber. 
Ved implementeringen af fortrydelsesretten bliver forbrugeren i en fjernsalgsaftale ikke bedre stillet 

som sådan, idet denne vil have samme ret som før, bare billigere. Fortrydelsesretten vil dog skabe 

en bedre retsstilling for forbrugeren, der optager et forbrugslån i banken. Bankkunden har allerede 

før implementeringen af fortrydelsesretten en slags fortrydelsesret, idet der jf. Kreditaftaleloven er 

mulighed for førtidig indfrielse, hvilket Finansrådet også påpeger233. Aktørerne, undtagen 

BRFkredit, argumenterer for, at fortrydelsesretten anvendes sjældent i dag, og når dette 

sammenholdes med aktørernes forventninger til den minimale anvendelse i fremtiden, fremstår 

fortrydelsesretten ikke som banebrydende i forhold til forbrugerbeskyttelsen. Forbrugerrådet 

påpeger dog, at det ikke er hvor meget fortrydelsesretten anvendes, der er det centrale – men at 

det i stedet er muligheden herfor234. 

I afhandlingens juridiske del gøres opmærksom på et andet væsentligt aspekt ved 

fortrydelsesretten, idet kunden, der optager et lån i en bank eller i et finansieringsselskab, er 

bundet af den bagvedliggende aftale, jf. Forbrugerkreditdirektivet artikel 14, stk. 4 og artikel 15. 

Dette påpeger Finansrådet ligeledes, idet de finder det problematisk, at pengene som oftest er 

brugt235. Denne problemstilling rejser yderligere spørgsmålstegn ved at indføre en fortrydelsesret 

på forbrugskreditter, idet kunden, der har optaget et lån og brugt lånebeløbet, skal finde 

finansieringen et andet sted, da kunden ikke rent lovgivningsmæssigt kan kræve købet af den 

bagvedliggende fordring går tilbage. Forbrugeren står dermed tilbage med en fordring, som denne 

har erhvervet, og efter Forbrugerkreditdirektivets regler om fortrydelsesret får forbrugeren blot 

                                                            
231 Bilag 3, se svar til 8 
232 Bilag 4, se svar til 8 
233 Bilag 5, se svar til 3 
234 Bilag 4, se svar til 10 
235 Bilag 5, se svar til 4 
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mulighed for at ændre finansiering. Hvorvidt dette kan ses som banebrydende 

forbrugerbeskyttelse, er et åbent spørgsmål, men umiddelbart synes det ikke at være tilfældet.      

Set ud fra en økonomisk synsvinkel vil den øgede omkostning, der ved fortrydelsesretten bliver 

pålagt forbrugeren, være af så minimal betydning, at det ikke vil påvirke den enkelte långiver. 

Aktørerne forventes at ikke benytte fortrydelsesretten i et større omfang, og meromkostningen ved 

den sparsomme anvendelse er forholdsmæssig lille. Dog påpeger Finansrådet, at 

implementeringen af fortrydelsesretten vil give Finansrådets medlemmer administrativt arbejde, i 

forbindelse med at lånekontrakterne skal rettes til, men hvorvidt det vil medføre en økonomisk 

forandring, vil man først kunne se, når man finder ud af graden af fortrydelsesrettens 

anvendelse236. Hvis det derimod viser sig, at fortrydelsesretten vil blive anvendt mere end 

forventet, vil man stadig kunne argumentere for, at det maksimerer forbrugerens nytte og dermed 

maksimerer den samlede velfærd.  

4.5.2 Cooling off 
Som et alternativ til fortrydelsesretten, er muligheden for en cooling-off periode blevet drøftet. 

Gennem afhandlingen er der blevet argumenteret for, at en cooling-off periode ikke vil være 

fordelagtigt, hverken juridisk eller økonomisk set, både for så vidt angår lån i 

finansieringsselskaber og i banken. Denne konklusion støttes af Finans & Leasing237. der 

argumenterer for, at det ligger i låneformen hos finansieringsselskaberne, at kunden kan disponere 

over det lånte beløb med det samme. Finansrådet er ligeledes enig i, at det i forhold til bankerne 

heller ikke er en god idé, idet kunden har modtaget rådgivning, og allerede har besluttet sig for 

lånet238.    

4.5.3 Lån med pant i fast ejendom 
I forhold til lån med pant i fast ejendom, har fortrydelsesrettens anvendelsesområde været til 

diskussion, da det endnu er uklart, om fortrydelsesretten også vil blive gældende for lån med 

sikkerhed. I den forbindelse mener Forbrugerrådet, at det er åbent, hvad vi i Danmark vælger at 

gøre239, men i lighed med de øvrige aktører ikke kan forestille sig, at det bliver omfattet. 

Juridisk set konkluderer afhandlingen, at der åbnes op for en spekulationsmulighed i 

fortrydelsesretten, hvilket aktørernes udmeldinger understøtter. Finansrådet omtaler endvidere 

                                                            
236 Bilag 5, se svar til 3 
237 Bilag 3, se svar til 5 
238 Bilag 5, se svar til 9 
239 Bilag 4, se svar til 9 
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Forbrugerkreditdirektivet som et små-låns direktiv240, og dette synes at være en fornuftig 

betragtning. Den juridiske konklusion er ligeledes i overensstemmelse med den økonomiske 

betragtning om, at det ikke er efficient ud fra en Kaldor-Hicks betragtning at lade lån med sikkerhed 

være omfattet af bestemmelsen. Derfor må det endeligt konkluderes, at når både den juridiske og 

økonomiske konklusion sammenholdes med aktørernes svar, skal lån med pant i fast ejendom 

ikke omfattes af fortrydelsesretten. 

Set ud fra et historisk perspektiv af Kreditaftaleloven har denne dog hidtil omfattet lån med pant i 

fast ejendom. Ligeledes er Danmark et eksempel på et land, hvor lån med pant i fast ejendom 

også bruges til andet end boligkøb og boligforbedringer, idet friværdien også benyttes til 

finansiering af forbrugsrelaterede goder. Derfor kan man argumentere for, at der er konkurrence 

imellem finansieringsselskaber, banker og realkreditten, hvorfor det synes rimeligt, at alle er 

underlagt de samme krav, som selve Forbrugerkreditdirektivet hjemler. Her tænkes på f.eks. 

oplysningskrav og beregning af ÅOP. Derfor kan man tænke sig, at realkreditten også omfattes af 

Forbrugerkreditdirektivet, men undtages bestemmelsen om fortrydelsesret, hvilket Finans og 

Leasing tilslutter sig241. 

4.5.4 Lån med fast rente 
I forlængelse af ovenstående afsnit om realkredit er der nogle beslægtede problemstillinger i 

forhold til lån med fast rente. Afhandlingen statuerer ligeledes, at der juridisk set også kan opstå 

spekulation i forhold til denne lånetype. Derfor kan det tænkes, at denne lånetype også skal 

fritages fra fortrydelsesretten. Danske Bank påpeger, at de også er opmærksomme på denne 

problemstilling242. I relation til dette, nævner Finans & Leasing, at de ligeledes er opmærksomme 

på spekulationsproblemet, idet den nuværende fjernsalgslovgivning tager forbehold for lån med 

fast rente243, men det gør Forbrugerkreditdirektivet ikke.  Endvidere anser Finans & Leasing 

fortrydelsesretten som en hindring i at tilbyde fastforrentede forbrugslån i 

finansieringsselskaberne244.  

Når dette sammenfattes, tyder det på, at der opstår både juridiske og økonomiske problemstillinger 

i forhold til lån med fast rente. Finans & Leasing mener i den forbindelse, at der mangler et 

spekulationsforbud i direktivet245, hvilket synes at give mening. 

                                                            
240 Bilag 5, se svar til 9 
241 Bilag 3, se svar til 4 
242 Bilag 1, se svar til 8 
243 Bilag 3, se svar til 4 
244 Bilag 3, se svar til 4 
245 Bilag 3, se svar til 4 
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4.6 Forbrugerkreditdirektivets implementering – problemer og løsninger 
I de foregående kapitler er aktørernes holdninger og forventninger til Forbrugerkreditdirektivets 

implementering blevet belyst, samt disse er blevet sammenholdt med afhandlingens juridiske og 

økonomiske perspektiver og problemstillinger. Der er i den forbindelse fundet en række 

problemstillinger, som dermed er blevet drøftet ud fra en teoretisk og praktisk tilgang. Hvorvidt de 

ovenfor nævnte forhold og problemstillinger ved Forbrugerkreditdirektivets implementering vil få en 

betydning i praksis, er dog mest baseret på gisninger. Den endelige praksis på området, vil først 

foreligge, når fortrydelsesretten har været anvendt over en længere periode. Det skal dog haves in 

mente, at der allerede foreligger praksis i forhold til fortrydelsesretten i Forbrugeraftaleloven og 

ligeledes fra pengeinstitutter, der frivilligt har valgt at udbyde en fortrydelsesret som en ekstra 

service til deres kunder. 

De aspekter, der er blevet belyst, har alle betydning for Forbrugerkreditdirektivets implementering i 

dansk ret, og er dermed alle vigtige faktorer, når man skal vurdere, hvorvidt indførelsen af en 

fortrydelsesret er at foretrække. 

Når Forbrugerkreditdirektivet implementeres i dansk ret, forventes det som sagt at blive i 

Kreditaftaleloven, og dette skaber nogle problemer i forhold til den gældende fortrydelsesret i 

forbrugeraftaleloven. I Forbrugerkreditdirektivet fremgår det, at direktivet har forrang for 

fjernsalgsdirektiverne, og dette må betyde, at Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse om 

fortrydelsesret har forrang for fortrydelsesretten i Forbrugeraftaleloven. Dette betyder, at der vil 

blive en kollision mellem Forbrugeraftaleloven og Kreditaftaleloven, da fortrydelsesretten i 

Kreditaftaleloven ligeledes gælder for de aftaler, der er omfattet af Forbrugeraftaleloven. Ydermere 

har dette betydning i forhold til betaling af afholdte stiftelsesomkostninger, da 

stiftelsesomkostningerne afholdes af kreditgiver i Forbrugerkreditdirektivets forstand, og ikke af 

låntager selv. For at eliminere problemer af denne karakter kunne man forestille sig, at en samlet 

dansk finansaftalelov kunne være at foretrække, da man heri kunne tage højde for ovenfor nævnte 

problemstillinger. Man ville på den måde kunne sammenskrive regler mellem kunden og finansielle 

virksomheder, og dermed undgå den forvirrende retstilling, som givetvis vil opstå. En sådan 

finansaftalelov er bl.a. eksisterende i Norge246, og fungerer på bedste vis – og denne kunne på 

flere måder efterlignes i dansk ret, dog med det forbehold, at Norge ikke er med i EU, og derfor 

ikke på samme måde skal implementere EU-retlige bestemmelser. Umiddelbart er der ikke noget 

der taler for, at der vil blive udarbejdet en sådan lov i Danmark, men eftersom der på nuværende 

                                                            
246 Hveem (2008, 140) 
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tidspunkt endnu ikke er udarbejdet en betænkning, må man formode, at denne tanke er med i 

udvalgets overvejelser. En sådan ændring og sammenskrivning af lovene vil medføre en lang 

række tiltag og ændringer, der skal tages op til overvejelse og drøftelse, og er dermed tidsmæssigt 

krævende. På den baggrund vil udarbejdelsen af en dansk finansaftalelov ikke kunne ske inden 

Forbrugerkreditdirektivet skal implementeres i dansk ret, men være et alternativ på længere sigt. 

Fortrydelsesrettens betydning for forbrugerne må, som tidligere nævnt, siges at blive minimal, da 

forbrugerne i dag stort set ikke benytter fortrydelsesretten i Forbrugeraftaleloven, og derfor ikke 

kan forventes at benytte den, der bliver gældende i Kreditaftaleloven. Kundens incitament til 

optagelsen af lån og fortrydelse af aftaler, forventes ikke at ændres af betydning. Flere af 

aktørerne mener dog, at kunderne i finansieringsselskaberne måske kan forventes at fortryde 

låneaftaler, men da der allerede for disse kunder gælder en fortrydelsesret i dag, og denne stort 

set ikke anvendes, vil det være usandsynligt, at dette ændres. Fortrydelsesretten bliver som sagt 

næsten omkostningsfri for forbrugeren, og dette, sammenholdt med selve indførelsen af en 

fortrydelsesret, stiller både bankkunder og fjernsalgskunder bedre, selvom dette kun er marginalt 

for hvad angår fjernsalgskunderne. I sidste ende kan man diskutere, hvor omkostningsfrit det 

egentlig bliver for forbrugeren, da det må forventes, at såfremt det viser sig, at flere benytter sig af 

fortrydelsesretten, så bliver omkostningerne dækket hos forbrugeren alligevel. Det kan derfor 

sluttes, at såfremt fortrydelsesretten vil blive benyttet ud over forventning, vil den finansielle 

virksomhed søge sine omkostninger og sin risiko dækket ved at sætte renten op. Derfor vil det 

blive dyrere for forbrugerne at optage et lån, da renten vil blive højere. Når disse aspekter tages i 

betragtning, er Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret derfor ikke banebrydende i forhold til, 

hvad tilsigtet var. Fortrydelsesrettens implementering i dansk ret kan ikke siges at stille forbrugeren 

værre, men overordnet set så forventes fortrydelsesretten ikke at få nogen betydning – og viser det 

sig modsætningsvist, at fortrydelsesretten vil blive brugt jævnligt, så kommer forbrugerne til at 

betale for det.  Samlet set vil det EU-retlige forsøg på beskyttelse af forbrugerne derfor blive 

ubetydeligt, og fortrydelsesretten blot blive en skygge af den hidtil anvendte lovgivning på området. 

Der er på nuværende tidspunkt adgang til førtidig indfrielse, hvilket må siges at være mere 

anvendeligt i forhold til forbrugslån, da forbrugslån ofte tages i anvendelse med det samme. 

Forbrugeren har dermed brugt pengene, og vil derfor ikke fortryde låneaftalen, såfremt denne fandt 

et billigere lån andetsteds – men derimod indfri det dyre lån. Den forbrugerbeskyttende tanke bag 

begrebet fortrydelsesret holdes derfor intakt ved implementeringen af bestemmelsen, men selve 

den praktiske betydning er nærmest ikke eksisterende. Fortrydelsesretten får dermed karakter af 
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værende et populistisk forslag, der blot er en flot tanke – men i sidste ende bliver ord uden egentlig 

handling og betydning.  

Et andet vigtigt element i forhold til Forbrugerkreditdirektivets implementering, er gråzoneområdet 

omkring lån med pant i fast ejendom og fastforrentede lån. Disse lånetyper er i dag omfattet af 

Kreditaftaleloven, men samtlige af de adspurgte aktører mener, at det på ingen måde vil være 

hensigtsmæssigt at lade pågældende lånetyper være omfattet en fortrydelsesret i 

Forbrugerkreditdirektivets forstand. Trods både teorien og praktikerne taler for, at 

fortrydelsesretten ikke skal gælde for lån med sikkerhed, er det endnu uvist, hvorledes man fra 

dansk side ønsker at implementere fortrydelsesretten. Det står på nuværende tidspunkt åbent, 

men man må dog formode, at man fra lovgivers side, indarbejder en undtagelse i Kreditaftaleloven, 

der undtager lån med pant i fast ejendom og fastforrentede lån fra bestemmelsen om 

fortrydelsesret. Såfremt fortrydelsesretten kommer til at gælde for hele Kreditaftalelovens 

anvendelsesområde, vil man åbne op for spekulation, og det medfører et mere forsigtigt 

udlånsmarked. Dette kan siges ikke at være tilsigtet i forhold til den økonomiske situation. Man 

kunne forestille sig, at der ville være adskillige finansieringsselskaber og pengeinstitutter, der helt 

ville undgå at udbyde fast forrentede lån. For at undgå pågældende problemstillinger kunne man 

foreslå, at en helt ny lov, i form af evt. en finansaftalelov, ville være at foretrække. I en sådan lov 

kunne alle bestemmelserne, der nu er spredt ud i mange andre retskilder, samles i én lov. Loven 

ville derfor være en sammenfatning af den adfærdsbetingede regulering, der er mellem 

forbrugeren og de finansielle virksomheder, og kunne opbygges således, at fortrydelsesretten blev 

indarbejdet, der hvor den er tilsigtet. Som tidligere nævnt, er der intet, der umiddelbart tyder på, at 

man i Danmark har i sinde at udarbejde en finansaftalelov, og derfor forventes det, at 

fortrydelsesretten blot bliver implementeret i Kreditaftaleloven.  

Overordnet set kan man vurdere, hvorvidt Forbrugerkreditdirektivets sigte med totalharmonisering 

egentlig er at foretrække frem for minimumsharmonisering. Det gamle forbrugerkreditdirektiv var et 

minimumsdirektiv, hvilket åbnede adgangen til at Danmark kunne vælge at udforme 

Kreditaftalelovens anvendelsesområde, som det er i dag. Når Danmark skal implementere 

Forbrugerkreditdirektivet, skal det ske ved en fuldstændig harmonisering, hvor der skal følges en 

fastsat standard, og hvor der hverken må indgå strengere eller lempeligere regler inden for 

anvendelsesområdet. Såfremt man fra EUs side havde valgt, at Forbrugerkreditdirektivet skulle 

være en minimumsharmonisering, ville medlemslandene skulle indføre fastsatte 

minimumsstandarder, og dette ville give et andet råderum for de finansielle virksomheder. Det ville 

måske på den måde kunne gøres valgfrit, om de finansielle virksomheder selv ønskede at udbyde 
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en fortrydelsesret på forbrugslån og -kreditter, ligesom f.eks. Danske Bank gør det i dag. En sådan 

valgfrihed ville medføre, at det enkelte institut selv kunne bestemme, hvorvidt de ville lade 

bestemmelsen om fortrydelsesret gælde for fastforrentede lån og lån med pant i fast ejendom. Man 

ville dermed eliminere lovgivers problemer i den henseende. Når det nu er sagt, så ville der også 

være en ulempe ved dette, da en sådan implementering ville medføre, at forbrugernes retsstilling 

ville forværres. Reglerne iblandt de finansielle virksomheder ville højst sandsynligt blive meget 

forskelligartede, og dette ville ikke være en ønsket situation, da forbrugeren let kunne blive forvirret 

og misledt af de mange forskellige institutters service på området. Lovgiver står derfor overfor en 

stor opgave, når Forbrugerkreditdirektivet skal implementeres i dansk ret og specielt i forhold til 

reglerne omkring fortrydelsesrettens anvendelse. 

Det formodes, at fortrydelsesretten implementeres i Kreditaftaleloven, som den foreligger i dag, og 

at denne ikke ændres på andre måder, end det, der er nødvendigt i forhold til 

totalharmoniseringsbestemmelserne. Ydermere må det antages, at lovgiver vælger at lade 

fortrydelsesretten gælde for de låneaftaler, der er omfattet af Forbrugerkreditdirektivets 

anvendelsesområde, og yderligere låneaftaler omfattet af Kreditaftaleloven bliver undtaget. Når 

den nye Kreditaftalelov ligger klar til næste år, forventes fortrydelsesrettens betydning og 

anvendelse at blive minimal, og det kan derfor synes at være en stor administrativ byrde, at 

fortrydelsesretten skal implementeres. Selvom betydningen vil blive minimal, kan der dog 

argumenteres for, ud fra den teoretiske del i afhandlingen og aktørernes svar, at indførelsen af en 

lovfæstet fortrydelsesret er et forbrugerbeskyttende tiltag. Kunden får en ret, denne ikke har haft 

tidligere – og der kommer en mere ensartet linje mellem alle de finansielle virksomheder. Hvorvidt 

det økonomisk set og rent administrativt kunne svare sig at totalharmonisere området for 

fortrydelsesret i EU, vil tiden dog vise, da det endnu er usikkert, om fortrydelsesretten overhovedet 

vil få nogen betydning. Dette understøtter ligeledes den førnævnte påstand, at fortrydelsesretten 

mere er en flot tanke, end den reelt vil blive en mærkbar hjælp og beskyttelse af forbrugeren.  

4.7 Delkonklusion  
Integrationen mellem juraen og økonomien opstår, når aktørernes svar sammenholdes i den 

juridiske og økonomiske analyse. Heraf vises, at bankkunden får en ændret retsstilling, idet denne 

får en lovhjemlet fortrydelsesret for forbrugskreditter, som der ikke har været der før. For 

bankaktørerne har det dog forskellig betydning, idet Danske Bank allerede tilbyder en 

fortrydelsesret for en lang række af deres produkter. BRFbank har derimod ikke en fortrydelsesret, 

men anser muligheden for førtidig indfrielse som en slags fortrydelsesret. Ud fra en kobling mellem 
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bankaktørernes svar og den tyske undersøgelse, der omtales i det økonomiske kapitel, vises det 

dog, at kundens incitamenter for at nyttemaksimere stiger, når fortrydelsesretten gøres lovhjemlet. 

På trods af dette finder alle aktørerne, at fortrydelsesretten vil blive anvendt i et begrænset 

omfang, når denne implementeres i Kreditaftaleloven. I den juridiske analyse er det vist, at kunden 

i finansieringsselskabet også opnår en ændret retstilling, idet fortrydelsesretten gøres billigere. 

Finans & Leasing mener ikke, at dette vil få en væsentlig indflydelse på kundens valg af 

finansieringsform. Den økonomiske analyse har dog vist, at kunden ikke altid handler rationelt, 

hvorfor man kan overveje, om forbrugeren vil handle anderledes, når der gives en gratis 

fortrydelsesret. Alle aktører nævner, at risikoen for fortrydelsesretten vil flyttes over til långiver, der 

så vil lade denne øgede risiko afspejles i en højere rente. For så vidt angår en cooling-off periode, 

er der ingen aktører, der foretrækker dette, hvilket også er i overensstemmelse med afhandlingens 

juridiske og økonomiske konklusion omkring emnet. Alle aktører påpeger, at lån med pant i fast 

ejendom ikke skal omfattes af Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret, hvilket også er i 

overensstemmelse med afhandlingens juridiske og økonomiske konklusion. Afslutningsvist har 

integrationen mellem juraen og økonomien givet en mulighed for at give en vurdering af, hvorledes 

problemstillingerne i forhold til Forbrugerkreditdirektivet kan løses. En løsning kunne være en 

finansaftalelov, som der kendes fra Norge, men der er dog ikke noget, der tyder på, at dette vil ske. 

Såfremt Forbrugerkreditdirektivet havde været et minimumsdirektiv, ville medlemsstaterne have 

haft større råderum omkring fortrydelsesretten. Dog ligger det fast, at Forbrugerkreditdirektivet skal 

implementeres i dansk ret inden maj 2010, hvilket vil blive i Kreditaftaleloven. Når alle aktørernes 

forventninger til fortrydelsesretten sammenholdes med afhandlingens juridiske og økonomiske 

argumentationer for, at fortrydelsesretten er en smuk, men ikke en ny og revolutionerende tanke, 

kan det konkluderes, at denne argumentation holder stik.  

5. Konklusion 
Som led i implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet i dansk ret søger afhandlingen at 

undersøge, om fortrydelsesretten er et element i forbrugerbeskyttelsen, eller om der er tale om et 

populistisk forslag fra EUs side. For at kunne tage stilling til dette er der blevet fokuseret på de 

problemstillinger, der opstår når Forbrugerkreditdirektivet implementeres, og fortrydelsesretten 

anvendes. Fokus er blevet lagt på forholdet mellem kunde og bank, når lånet indgås i banken, 

samt mellem kunde og finansieringsselskab, når lånet optages i en butik. 

Forbrugerkreditdirektivet er udarbejdet på baggrund af et ønske om at øge forbrugerbeskyttelsen 

og ensrette reguleringen i medlemslandene, således at der gives incitamenter til en øget 
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grænseoverskridende låneaktivitet. Set i lyset at dette har en retshistorisk analyse af 

Kreditaftaleloven og Forbrugeraftaleloven vist, at der ikke har eksisteret en lignende fortrydelsesret 

i Danmark hidtil. Den retsdogmatiske analyse har vist, at bankkunden på nuværende tidspunkt ikke 

har en lovreguleret fortrydelsesret. Denne betragtning har medført, at Kreditaftalelovens 

bestemmelser om førtidig indfrielse i afhandlingen er blevet overvejet som en fortrydelsesret. 

Kunden, der optager et lån direkte i en butik, har i modsætning til bankkunden en 14 dages 

fortrydelsesret, idet denne låneaftale er omfattet af fjernsalgsreglerne. Når fortrydelsesretten i 

Forbrugerkreditdirektivet implementeres, medfører det, at retsstillingen ændres, således at 

forbrugeren i banken får en fortrydelsesret. For forbrugeren, der optager lån via fjernsalg i et 

finansieringsselskab, betyder ændringen en billigere fortrydelsesret, idet forbrugeren ikke hæfter 

for de afholdte stiftelsesomkostninger, når fortrydelsesretten anvendes. Herved opstår den 

væsentlige diskussion, om Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret egentligt giver en bedre 

forbrugerbeskyttelse. I afhandlingen argumenteres der for, at kunden i banken opnår en bedre 

retstilling, idet denne får en fortrydelsesret, der ikke er eksisterende i dag, hvor der udelukkende er 

mulighed for førtidig indfrielse. For kunden i finansieringsselskabet eksisterer der allerede en 

fortrydelsesret, som blot bliver billigere. Derfor konkluderes det, at Forbrugerkreditdirektivet ikke er 

til skade for forbrugerbeskyttelsen, men dog synes næsten meningsløs, da der stort set ikke 

ændres ved retsstillingen. Endvidere påpeger afhandlingen, at der ved implementeringen vil opstå 

en kollision mellem Forbrugeraftaleloven og Kreditaftaleloven, når Forbrugerkreditdirektivet 

implementeres i Kreditaftaleloven. Dette sker som følge af, at Forbrugerkreditdirektivet omfatter 

den finansielle forbruger, der før var underlagt fjernsalgs- og dørsalgsreglerne.  

Gennem en analyse af Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser og præambler er det vist, at der er 

et gråzoneområde omkring direktivets anvendelse på lån med pant i fast ejendom. Afhandlingen 

belyser fortolkningsmuligheder, der både taler for og imod at bestemmelsen om fortrydelsesret 

anvendes på denne låneform. I denne forbindelse inddrages den historiske betragtning omkring 

Kreditaftalelovens anvendelse på lån med pant i fast ejendom. Der påvises ydermere, at der vil 

opstå en spekulationsmulighed i anvendelsen af fortrydelsesretten, hvis lån med pant i fast 

ejendom omfattes. I lyset af dette konkluderes det derfor, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at 

lade denne låneform være omfattet af fortrydelsesretten. 

I afhandlingens økonomiske del vises det, at der de seneste år har været et øget fokus på den 

finansielle regulering, idet der i relationen mellem kunde og långiver er tale om et forhold, der er 

præget af asymmetrisk information. Herved opstår PA-relaterede problemstillinger, såsom Moral 

Hazard. På denne baggrund sluttes det, at der er behov for regulering af området, således at 
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forbrugerbeskyttelsen øges. Denne konklusion medfører dog en overvejelse af, hvorvidt 

fortrydelsesretten er et tilstrækkeligt redskab til dette, da man kan overveje, om forbrugeren i 

stedet skulle informeres bedre i fasen før aftaleindgåelsen. Endvidere påpeger afhandlingen også 

problemet omkring kundens begrænsede rationalitet, som er en væsentlig faktor i forbindelse med 

optagelsen af lån.   

Gennem teorier om optimale kontraktbrud, er det vist, at det vil være efficient at fortryde en 

låneaftale, når kunden ikke er i stand til at tilbagebetale lånet. Det samme vil gøre sig gældende i 

situationen, hvor kunden har fundet et billigere lånealternativ, såfremt visse forudsætninger er 

opfyldt. Da fortrydelsesretten ændrer på retsstillingen parterne imellem, har det været relevant at 

belyse påvirkningen af parternes incitamenter i forbindelse med optagelsen af lån. Gennem en 

analogibetragtning af en tysk undersøgelse er det vist, at kundens incitamenter for fortrydelse 

ændres, når fortrydelsesretten går fra at være frivillig til at være lovbundet, som er tilfældet for 

kunden i banken. Her vil kunden i højere grad spekulere i brugen af fortrydelsesretten, da kundens 

egen nytte hermed maksimeres. Af undersøgelsens analogier vises det ligeledes, at når 

fortrydelsesretten går fra at koste noget til at være gratis, vil kundens incitament for at anvende 

fortrydelsesretten stige. Således forholder det sig for kunden, der optager lån gennem et 

finansieringsselskab. Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret vil i pågældende forhold finde 

anvendelse, og dermed bevirke, at kreditgiver ikke kan forlange stiftelsesomkostninger 

tilbagebetalt, når fortrydelsesretten anvendes. Det er svært at spå om, hvorvidt fortrydelsesrettens 

anvendelse vil blive markant i fremtiden, trods Forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret medfører 

et tab i forhold til långivers mistede kompensation for stiftelsesomkostninger i forbindelse med 

anvendelsen. Dog anses disse stiftelsesomkostninger, som en så minimal del af det samlede 

forretningsomfang, at det ikke er af væsentlig betydning for långiver, hvis fortrydelsesretten ikke 

anvendes i højere grad. Såfremt den anvendes mere end forventet, vil det medføre, at de tabte 

stiftelsesomkostninger skal indhentes på anden vis, hvilket kan tænkes afspejlet i en højere rente.  

I forhold til lån med pant i fast ejendom åbnes der op for en spekulationsmulighed hos forbrugeren, 

hvis fortrydelsesretten finder anvendelse på denne lånetype. Ligeledes vil det medføre store 

økonomiske tab for kreditgiveren, og derfor konkluderes det, at lån med pant i fast ejendom ikke 

bør omfattes af fortrydelsesretten.  

Ud fra en Kaldor-Hicks betragtning, er der opstillet to situationer, der viser retstillingen parterne 

imellem før og efter Forbrugerkreditdirektivets implementering. Af dette konkluderes 
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fortrydelsesretten at være efficient, da forbrugeren stilles bedre, og vinder mere end kreditgiver 

taber.  

For at kunne fastlægge den endelige vurdering af fortrydelsesretten, er der foretaget en 

undersøgelse blandt udvalgte aktører på det relevante marked. Svarene er sammenholdt med den 

juridiske og økonomiske analyse. Af denne sammenfatning kan det konkluderes, at den øgede 

omkostning i form af tabte stiftelsesomkostninger vil forventes pålagt forbrugeren. I relation til dette 

mener ingen af aktørerne dog, at der vil ske en stigning i anvendelsen af fortrydelsesretten. 

Ydermere er det aktørernes holdning, at forbrugeren efter optagelsen af et lån ikke vil afsøge 

markedet for billigere alternativer - men viser det sig ikke at være tilfældet, vil forbrugerens nytte og 

den samlede velfærd maksimeres. I lighed med afhandlingens juridiske og økonomiske konklusion 

anser aktørerne ikke cooling-off perioden som et fordelagtigt alternativ, idet der ikke er grundlag for 

et langsomt hurtiglån. Endvidere mener aktørerne ikke, at lån med pant i fast ejendom skal 

omfattes af fortrydelsesretten, idet aktørerne anser spekulationsproblematikken værende behæftet 

med stor risiko. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at implementeringen af fortrydelsesretten økonomisk set er 

efficient, men juridisk set ikke kan tilegnes noget nytænkende element. Fortrydelsesretten er ikke 

revolutionerende for forbrugerbeskyttelsen, og fremstår derfor som værende et populistisk forslag, 

der på overfladen indikerer velgennemarbejdet forbrugerbeskyttelse, men i virkeligheden blot er 

gammel vin på nye flasker.  
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Figur 1  
(Eget design) 
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Bilag 1 – Danske Bank  
(Rigmor Ansdal) 

I forbindelse med vores kandidatafhandling på cand.merc.(jur.) studiet har vi valgt at skrive om 

fortrydelsesretten, idet denne står for en større ændring i forbindelse med implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet.  

Afhandlingens overordnede problemstilling er, hvilken betydning implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet får i dansk ret, for de parter der optræder i en låneaftale ved anvendelse 

af fortrydelsesretten.  

 

”Forbrugerkreditdirektivet: 

Indledningsvist bemærkes, at besvarelsen alene omfatter Danske Bank i Danmark, og at der 

således ikke er taget højde for vores udenlandske brands og koncernforbundne selskaber.”  

 

1. Hvorledes anvendes fortrydelsesretten i din organisation/virksomhed i dag? 

 

”Danske Bank har allerede i dag fortrydelsesret for langt de fleste af vores aftaler. 

Bankens regler for fortrydelsesret fremgår af et bilag til bankens almindelige 

forretningsbetingelser, som er vedhæftet mailen. Som det fremgår, har bankens 

kunder fortrydelsesret på de fleste aftaler, men undtaget er f.eks. aftaler om 

optagelse af realkreditlån og fastforrentede lån samt værdipapirhandel. Årsagen 

hertil er, at fortrydelsesret på disse typer aftaler vil åbne for, at kunderne kan 

spekulere i kurs- og renteændringer.”  

 

2. Hvor mange kunder i din organisation/virksomhed fortryder i dag deres låneaftaler indenfor 

14 dage?  

 

”Det har ikke umiddelbart været muligt at skaffe en statistik for dette, men det er 

vores fornemmelse, at fortrydelsesretten anvendes sjældent.” 
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3. Ved implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet indføres en 14 dages fortrydelsesret, 

hvor låntager har mulighed for at fortryde låneaftalen. Hvilken påvirkning vil det have af din 

organisation/virksomhed?  

 

”Da bankens kunder i vidt omfang allerede har fortrydelsesret, vurderes det ikke at 

påvirke virksomheden i nævneværdigt omfang. (Forudsat at realkreditlån holdes 

uden for implementeringen af direktivet i dansk ret).” 

 

4. Når fortrydelsesretten udøves iflg. Forbrugerkreditdirektivet, skal kunden betale kapitalen 

og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, 

hvor kapitalen er betalt tilbage. Hvilke problemstillinger ser du ud fra din 

organisation/virksomhed, at dette vil medføre? 

 

”Se ovenfor.”  
 

5. Hvorledes vil indførelsen af den 14 dages fortrydelsesret ændre din 

organisation/virksomheds kreditgivningspolitik? 

 

”Det er desværre ikke muligt at vurdere på nuværende tidspunkt.” 

 

6. Hvorledes vil risikofordelingen mellem låntager og långiver ændres, når låntager gives en 

mulighed for at fortryde låneaftalen? 

 

7. Hvordan vil denne øgede risiko blive fordelt økonomisk mellem låntager og långiver? 

 

8. Vil kundens incitamenter for optagelsen af et lån ændres, når der er en mulighed for 

fortrydelse af låneaftalen?  

 

”Svar på spm. 6-8: Da bankens kunder i vidt omfang allerede har fortrydelsesret, 

vurderes det ikke at påvirke långivningen i nævneværdigt omfang, dog overvejes 

konsekvenserne i relation til de fastforrentede lån.” 

 

9. Forbrugerkreditdirektivet definerer ikke endeligt, hvorvidt lån med pant i fast ejendom 

omfattes af fortrydelsesretten. Hvordan vurderer du de mulige problemstillinger, dette 

medfører for din organisation/virksomhed?  
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”Såfremt kunden gives mulighed for at fortryde realkreditlån, vil kunden kunne 

spekulere i at udnytte fortrydelsesretten. Det vil påføre banken en stor risiko.” 

 

10. Hvilke fremtidsforventninger har din organisation/virksomhed til implementeringen af 

fortrydelsesretten på 14 dage? 

 

”Se ovenfor.”   

 

Med venlig hilsen 

Danske Bank  

Rigmor Ansdal 

 

Bilag 2 – BRFkredit & BRFbank  
(Steen Jul Petersen) 

I forbindelse med vores kandidatafhandling på cand.merc.(jur.) studiet har vi valgt at skrive om 

fortrydelsesretten, idet denne står for en større ændring i forbindelse med implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet.  

Afhandlingens overordnede problemstilling er, hvilken betydning implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet får i dansk ret, for de parter der optræder i en låneaftale ved anvendelse 

af fortrydelsesretten.  

”Jeg vil forsøge at svare for hhv. BRFkredit (realkredit) og BRFbank (pengeinstitut), da jeg 

er ansvarlig for begge institutter.” 

Ud fra dette ønskes en vurdering af følgende spørgsmål: 

1. Hvorledes anvendes fortrydelsesretten i din organisation/virksomhed i dag? 

 

”Hverken BRFkredit eller BRFbank har i dag produkter, hvor kunderne har 

fortrydelsesret. Bemærk, at realkreditlån er undtaget fra fjernsalgsdirektivets 

fortrydelsesregler, jf. forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2.” 
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2. Hvor mange kunder i din organisation/virksomhed fortryder i dag deres låneaftaler indenfor 

14 dage?  

 

”BRFkredit. I praksis anser man først den endelige aftale vedr. realkreditlån indgået, 

når lånet er udbetalt/kurssikret. Dvs, at selvom kunden har underskrevet 

pantebrevet, der måske tilmed er tinglyst, så vil kunden kunne meddele BRFkredit, at 

lånet ikke ønskes udbetalt. Dette kan ske uanset tidspunktet for underskrift eller 

tinglysning. I dette tilfælde kan kunden træde tilbage, men han skal dog betale evt. 

omkostninger, som BRFkredit har betalt på kundens vegne, fx tinglysningsafgifter 

(der imidlertid kan søges tilbage fra SKAT). Så i denne situation har kunden de facto 

en slags fortrydelsesret. Hvis lånet er udbetalt hhv. kurssikret har kunden ikke 

fortrydelsesret. Jeg har ikke et tal for, hvor tit kunder ”fortryder” i den beskrevne 

situation før udbetaling/kurssikring, men det sker jævnligt.” 

 

”BRFbank. Bankkunderne har ikke fortrydelsesret. De fleste lån/kreditter kan 

imidlertid indfries uden varsel til kurs 100. Dette gælder uanset årsag, og en 

indfrielse før perioden for aftalen er gået, kan anses for en slags fortrydelse. Omfang 

er ukendt.” 

 

3. Ved implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet indføres en 14 dages fortrydelsesret, 

hvor låntager har mulighed for at fortryde låneaftalen. Hvilken påvirkning vil det have af din 

organisation/virksomhed?  

 

”BRFkredit. Hvis fortrydelsesretten kombineres med en overgrænse for, hvad 

kunden skal betale ved udnyttelse af fortrydelsesretten, jf. spm. 4, kan det være 

decideret ødelæggende for nogle realkreditprodukter. Dette skyldes, at realkreditlån 

fundes ved udstedelse af realkreditobligationer, og at disse realkreditobligationer 

tilsvarende skal indfries/opkøbes, hvis lånet indfries ved fortrydelse. Opkøbet af 

obligationer sker til markedskurs, og hvis kundens vilkår ved udnyttelse af 

fortrydelsesretten ikke forpligter ham til at betale minimumprisen for at skaffe 

obligationerne, vil instituttet blive pålagt denne risiko, hvilket ikke er acceptabelt. I 

givet fald vil der være risiko for, at nogle af de nuværende produkter ikke længere 

kan udbydes. Alternativt må risikoen afdækkes og tilsvarende prissættes over for 

kunderne.” 
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”BRFbank.  I det omfang har produkter – fx visse prioritetslån og fastforrentede 

produkter - der fungerer på samme måde som realkreditlån, jf. oven for, gælder 

samme effekt for disse bankprodukter. For ”normale” bankprodukter, der kan 

indfries uden varsel til pari, vil man formentlig være særlig opmærksom på bankens 

omkostninger i forbindelse med produktet, idet disse måske ikke, jf. udtrykket i 

artikel 14, stk. 3, litra b ”kapitalen og renter”, kan forlanges betalt af kunden, 

medmindre de er trukket via kreditten. Hvis der er fortrydelsesret vil man have 

særligt fokus på at undgå unødige omkostninger, som ikke kan kræves betalt af 

kunden, når fortrydelsesretten udnyttes.”  

 

4. Når fortrydelsesretten udøves iflg. Forbrugerkreditdirektivet, skal kunden betale kapitalen 

og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, 

hvor kapitalen er betalt tilbage. Hvilke problemstillinger ser du ud fra din 

organisation/virksomhed, at dette vil medføre? 

 
”Se under spm. 3.” 

 

5. Hvorledes vil indførelsen af den 14 dages fortrydelsesret ændre din 

organisation/virksomheds kreditgivningspolitik? 

 

”Vides ikke. Men umiddelbart vurderet vil der næppe være nogen særlig effekt på 

kreditpolitiken.” 

 

6. Hvorledes vil risikofordelingen mellem låntager og långiver ændres, når låntager gives en 

mulighed for at fortryde låneaftalen? 

 

”Se oven for under spm. 2 og især spm. 3. Ændringen i risikofordelingen vil afhænge 

af produkterne og disses vilkår. Ved uændret produktvifte, vil der for realkreditlån og 

visse banklån ske en forskydning af risikoen fra kunden til instituttet, hvis indfrielsen 

alene er ”kapitalen” tillagt renter. Noget afhænger også af, hvordan ordet ”kapitalen” 

fortolkes. Er det fx det beløb, låntager får udbetalt/stillet til rådighed (lyder 

sandsynligt) eller er det indfrielsesværdien (fx værdien af udstedte obligationer), og 

hvordan tages hensyn til, at der ud af lånet/kreditten er trukket omkostninger. Er de 

også en del af ”kapitalen”.”  
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7. Hvordan vil denne øgede risiko blive fordelt økonomisk mellem låntager og långiver? 

 

”Vides ikke. Men jeg anser det for givet, at risikoen vil blive prissat over for 

kunderne, dvs. højere priser, men det afhænger naturligvis helt af risikoens 

karakter.” 

 

8. Vil kundens incitamenter for optagelsen af et lån ændres, når der er en mulighed for 

fortrydelse af låneaftalen?  

 

”Måske, da nogle kan blive fristet til at indgå en aftale uden nærmere overvejelse i 

tiltro til fortrydelsesretten. Hvis man i kapitalen kan indregne evt. betalte 

omkostninger vil dette nok gå lidt imod sådanne uovervejede handlinger.  

Men risikoen for et mærkbart stigende antal låneaftaler i tillid til en fortrydelsesret er 

nok beskeden.” 

 

9. Forbrugerkreditdirektivet definerer ikke endeligt, hvorvidt lån med pant i fast ejendom 

omfattes af fortrydelsesretten. Hvordan vurderer du de mulige problemstillinger, dette 

medfører for din organisation/virksomhed?  

 
”Se spm. 3.” 

 

10. Hvilke fremtidsforventninger har din organisation/virksomhed til implementeringen af 

fortrydelsesretten på 14 dage? 

 

”Uændrede, idet vi jo skal håndtere en evt. fortrydelsesret i lighed med vores 

konkurrenter. Konkurrenceforholdene vil reelt set være uændrede i forhold til andre 

långivere, der er underlagt samme regelsæt. Hvis der er konkurrerende långivere af 

betydning, som ikke underlægges tilsvarende regler, kan der ske en ændring af 

konkurrenceforholdene til fordel for disse andre långivere. Men det vil nok have 

beskeden indflydelse på det samlede konkurrencebillede.” 
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Bilag 3 – Finans og Leasing  
(Christian Brandt) 

I forbindelse med vores kandidatafhandling på cand.merc.(jur.) studiet har vi valgt at skrive om 

fortrydelsesretten, idet denne står for en større ændring i forbindelse med implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet.  

Afhandlingens overordnede problemstilling er, hvilken betydning implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet får i dansk ret, for de parter der optræder i en låneaftale ved anvendelse 

af fortrydelsesretten.  

 

1. Hvorledes anvendes fortrydelsesretten i din organisation/virksomhed i dag? 

”Finans & Leasing er en interesseorganisation for danske registrerede 

virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. Medlemmerne af Finans & 

Leasing tilbyder deres kunder blanco forbrugslån og billån med sikkerhed. 

Låneaftalerne indgås kun som fjernsalgsaftaler, og dermed er medlemmerne 

underlagt reglerne fra Det finansielle fjernsalgsdirektiv med en fortrydelsesret på 

fjorten dage.  Af direktivet følger det, at forbrugeren kun kan afkræves for de 

omkostninger, denne er blevet informeret om inden aftalens indgåelse.”  

 

2. Hvor mange kunder i din organisation/virksomhed fortryder i dag deres låneaftaler indenfor 

14 dage? 

”Finans & Leasings medlemmer oplever, at det er marginalt sjældent, at 

fortrydelsesretten anvendes.” 

 

3. Ved implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet indføres en 14 dages fortrydelsesret, 

hvor låntager har mulighed for at fortryde låneaftalen. Hvilken påvirkning vil det have af din 

organisation/virksomhed?  
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”Finansieringsselskaberne er som førnævnt allerede underlagt fortrydelsesretten fra 

Det finansielle fjernsalgsdirektiv, og derfor vil det i praksis ikke få nogen betydning. 

Når forbrugeren optager et lån gennem at finansieringsselskab, er formålet ofte, at 

det er hurtigere, nemmere og mere bekvemt, end at optage det i banken. På 

baggrund af denne fordel er forbrugeren villig til at betale en højere rente, end den, 

der kan opnås i banken. De lån der tilbydes, er med en kort løbetid, og det bevirker 

også en højere ÅOP.  Endvidere benyttes pengene fra lånet oftest hurtigt, og dette 

taler for, at fortrydelsesretten anvendes marginalt sjældent. I forbindelse med billån 

med sikkerhed vil fortrydelsesrettens anvendelse medføre, at de omkostninger, der 

er afholdt til sikkerhedsstillelsen, er tabt for forbrugeren. Dette rejser dog en 

interessant problemstilling i forhold til, om man som forbruger kan få 

ejerpantebrevet med sig og bruge dette igen, således at man undgår gebyrerne til 

sikkerhedsstillelsen ved den nye finansiering.”  

 

4. Når fortrydelsesretten udøves iflg. Forbrugerkreditdirektivet skal kunden betale kapitalen og 

de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, 

hvor kapitalen er betalt tilbage. Hvilke problemstillinger ser du ud fra din 

organisation/virksomhed, dette vil medføre? 

”Et af hovedproblemerne er, at fortrydelsesretten er modstridende med 

retsgrundsætningen om, at en aftale er bindende. Dette rejser spørgsmålet om, 

hvorfor der skal gælde en særlig fortrydelse for varen ”penge”. Hvis man kan 

indføre en fortrydelsesret på forbrugerkredit, kan denne i teorien også videreføres 

på almindelige varer.” 

”Et andet væsentligt problem er forholdet omkring spekulation i anvendelsen af 

fortrydelsesretten. Problemet opstår, idet fjernsalgslovgivningen i dag tager 

forbehold for lån, der er afhængige af udsving på kapitalmarkedet, herunder 

fastforrentede lån. Forbrugerkreditdirektivet regulerer ikke lån med pant i fast 

ejendom, men lægger dog op til, at medlemslandene selv kan regulere på områder, 

der ikke er omfattet af direktivet.  Som kreditaftaleloven er i dag, er realkreditten 

omfattet af loven, og Forbrugerkreditdirektivets regler skal også implementeres i 

denne. Derfor vil det tænkes, at realkreditten også bliver omfattet af 

Forbrugerkreditdirektivets regler, hvilket vil bevirke, at der skal indsættes en 
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bestemmelse om, at fortrydelsesretten ikke finder anvendelse på realkreditten, 

således at spekulation i fortrydelsesretten undgås.”  

”Fortrydelsesretten forhindrer, at det vil være muligt at lave et fastforrentet 

forbrugslån, idet der også her kan opstå et spekulationsproblem. Derfor mangler der 

et spekulationsforbud i direktivet.”   

  

5. Hvorledes vil indførelsen af den 14 dages fortrydelsesret ændre din 

organisation/virksomheds kreditgivningspolitik? 

”Indførslen af fortrydelsesretten vil ikke få indflydelse på kreditgivningspolitikken. 

En løsning omkring indførselen af en cooling-off periode vil ikke give mening, da det 

ligger i låneformen, at forbrugeren skal have umiddelbar adgang til pengene med 

det samme.” 

 

6. Hvorledes vil risikofordelingen mellem låntager og långiver ændres, når låntager gives en 

mulighed for at fortryde låneaftalen? 

”Risikofordelingen i direktivet er mellem långiver og låntager, og da forbrugeren 

ikke kan afkræves yderligere omkostninger i forbindelse anvendelsen af 

fortrydelsesretten, vil långiveren have en øget risiko, som bevirker, at renten hæves. 

Finans & Leasing forventer dog ikke, at fortrydelsesretten vil blive anvendt mere 

efter Forbrugerkreditdirektivets implementering, og regner derfor ikke med, at dette 

vil få en virkning på renten.” 

 

7. Hvordan vil denne øgede risiko blive fordelt økonomisk mellem låntager og långiver? 

”Alle forbrugere, også dem som ikke benytter sig af fortrydelsesretten, vil som 

låntagere betale for den øgede risiko.” 

 

8. Vil kundens incitamenter for optagelsen af et lån ændres, når der er en mulighed for 

fortrydelse af låneaftalen? 
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”Finans & Leasing tror ikke, at incitamentet for optagelsen af lån vil ændres, idet de 

kunder, der benytter den form for finansiering, som medlemmerne tilbyder, ved, 

hvad de går ind til. En undersøgelse har vist, at de forbrugere, der optager denne 

form for finansiering, matcher sammensætningen af Danmarks befolkning, og 

tilbageviser, at det udelukkende er de arbejdsløse og mindrebemidlede, der låner på 

denne måde.” 

 

9. Forbrugerkreditdirektivet definerer ikke endeligt, hvorvidt lån med pant i fast ejendom 

omfattes af fortrydelsesretten. Hvordan vurderer du de mulige problemstillinger, dette 

medfører for din organisation/virksomhed?  

 

”Det er vigtigt med ens konkurrencevilkår, og da forbrugslån er i konkurrence med 

realkreditlån og banklån med pant i fast ejendom, bør kreditaftaleloven i en eller 

anden form gælde for alle lån ligesom i dag.”  

 

10. Hvilke fremtidsforventninger har din organisation/virksomhed til implementeringen af 

fortrydelsesretten på 14 dage? 

”Finans & Leasing forventer, at markedet vil være uændret efter implementeringen.” 
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Bilag 4 – Forbrugerrådet 
(Troels Hauer Holmberg) 

I forbindelse med vores kandidatafhandling på cand.merc.(jur.) studiet har vi valgt at skrive om 

fortrydelsesretten, idet denne står for en større ændring i forbindelse med implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet.  

Afhandlingens overordnede problemstilling er, hvilken betydning implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet får i dansk ret, for de parter der optræder i en låneaftale ved anvendelse 

af fortrydelsesretten.  

Ud fra dette ønskes en vurdering af følgende spørgsmål: 

1. Hvorledes anvendes fortrydelsesretten i din organisation/virksomhed i dag? 

 

”Forbrugerrådet har desværre ikke mulighed for at svare på dette.” 

 

2. Hvor mange kunder i din organisation/virksomhed fortryder i dag deres låneaftaler indenfor 

14 dage?  

 
”Forbrugerrådet har desværre ikke mulighed for at svare på dette.” 

 

3. Ved implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet indføres en 14 dages fortrydelsesret, 

hvor låntager har mulighed for at fortryde låneaftalen. Hvilken påvirkning vil det have af din 

organisation/virksomhed?  

 

”Fortrydelsesretten kommer til at fremgå af låneaftalen, så der er derfor rig mulighed 

for at fortryde en aftale. Forbrugerrådet mener, at det er en fordel at bestemmelsen er 

kommet – specielt i forhold til hurtiglån, da beslutningen træffes på kort tid, og 

hurtiglånene er de dyre lån. Ligeledes mener Forbrugerrådet, at der er en gråzone 

omkring fjernsalg.”  

 

”Forbrugerrådet finder en betænkningstid mere anvendelig end en fortrydelsesret – 

f.eks. en betænkningstid på 24 timer efter aftaleindgåelsen. Dette vil være i strid med 
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direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, men Forbrugerkreditdirektivet 

åbner op for en mulighed herfor, jf. direktivets artikel 14, stk. 7.” 

 

”Overordnet set mener Forbrugerrådet dog ikke, at fortrydelsesrettens anvendelse 

vil blive markant, men er tilfreds med, at adgangen til at fortryde bliver indført.” 

 

4. Når fortrydelsesretten udøves iflg. Forbrugerkreditdirektivet skal kunden betale kapitalen og 

de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, 

hvor kapitalen er betalt tilbage. Hvilke problemstillinger ser du ud fra din 

organisation/virksomhed, dette vil medføre? 

 

”Forbrugerrådet mener, at det er en fordel at fortrydelsesretten bliver gratis – selvom 

det dog kan have afledte konsekvenser. Grundlæggende er der ikke nogen idé ved at 

optage et langsomt hurtiglån, hvilket giver en øget risiko for udbyderne, men på 

samme tid en mindre risiko for forbrugerne.” 

 

”Der er ikke nogen konkurrence mellem finansieringsselskaberne – hvilket 

finansieringsselskab der benyttes, afhænger mere af, hvor man låner og køber varer. 

Den ekstra omkostning der er forbundet med fortrydelsesretten, vil blive pålagt 

kunderne på anden vis. Ved fuldkommen konkurrence vil den højere risiko hos 

udbyderne blive afspejlet i priserne – dette er dog teoretisk og er svært at spå om i 

praksis.” 

 

5. Hvorledes vil indførelsen af den 14 dages fortrydelsesret ændre din 

organisation/virksomheds kreditgivningspolitik? 

 
”Forbrugerrådet vil kommunikere informationer om fortrydelsesretten ud – og på den 

måde markedsføre fortrydelsesretten.” 

 

6. Hvorledes vil risikofordelingen mellem låntager og långiver ændres, når låntager gives en 

mulighed for at fortryde låneaftalen? 

 
”Se svaret til spørgsmål 4.” 

 

7. Hvordan vil denne øgede risiko blive fordelt økonomisk mellem låntager og långiver? 
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”Se svaret til spørgsmål 4.” 

 

8. Vil kundens incitamenter for optagelsen af et lån ændres, når der er en mulighed for 

fortrydelse af låneaftalen?  

 
”Tendensen er, at risikoen ved lånoptagelser er mindre, og incitamentet til at optage 

lån bliver større. For mange kunder betyder den månedlige ydelse mere, og denne 

afgør om de optager lånet, uden at tænke så meget over ÅOP-satsens størrelse. 

Dette bunder i uvidenhed, og medfører, at beslutningen ikke træffes på et rationelt 

grundlag. Omvendt kan man også sige, at hvis forbrugerne var fuldt oplyste og 

velvidende, forudsat fuldkommen konkurrence, hvorfor ville de så optage de dyre 

lån. På den baggrund kan man ikke forudsætte, at forbrugeren er velvidende, men 

derimod lægge et mere nuanceret aktørbillede til grund.”  

 

”Ydermere mener Forbrugerrådet, at det er de færreste, der optager et lån for 

dernæst at undersøge markedet for at finde et billigere lån. Dette kunne dog være 

tilfældet, hvis kunden havde fået et lån i Fona, og derefter tog et billigere tilbud fra 

egen bank.” 

 

9. Forbrugerkreditdirektivet definerer ikke endeligt, hvorvidt lån med pant i fast ejendom 

omfattes af fortrydelsesretten. Hvordan vurderer du de mulige problemstillinger dette 

medfører for din organisation/virksomhed?  

 
”Forbrugerrådet mener, at det er åbent, hvad vi vælger at gøre i Danmark, og har ikke 

taget endelig stilling til, hvorledes de forholder sig til dette. Forbrugerrådet kan ikke 

forestille sig, at fortrydelsesretten vil omfatte obligationslån. Direktivet om fjernsalg 

af finansielle tjenesteydelser afgrænser allerede dette, og derfor bør man tillægge 

dette betydning ved implementering af Forbrugerkreditdirektivet. Sidstnævnte er 

personlig holdning – ikke udtryk for Forbrugerrådets overordnede holdning.” 

 

10. Hvilke fremtidsforventninger har din organisation/virksomhed til implementeringen af 

fortrydelsesretten på 14 dage? 
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”I en række andre lande har der eksisteret en fortrydelsesret, og erfaringerne viser, 

at denne sjældent bliver brugt. Forbrugerrådet mener dog ikke, at det er et 

succeskriterium, om fortrydelsesretten bliver brugt mere eller mindre – det vigtigste 

er, at den eksisterer, så forbrugeren har mulighed for at gøre brug af den. Det er 

derfor mere trygt og sikkert for forbrugeren, at den eksisterer.”  

 

I den forbindelse blev Troels spurgt til indførelsen af en frarådningspligt: 

 

”Indførelsen af en frarådningspligt vil skabe for mange interessekonflikter, da det vil 

være svært at håndtere, i forhold til den der skal rådgive og fraråde.” 
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Bilag 5 – Finansrådet 
(Jeanne Blyt) 

I forbindelse med vores kandidatafhandling på cand.merc.(jur.) studiet har vi valgt at skrive om 

fortrydelsesretten, idet denne står for en større ændring i forbindelse med implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet.  

Afhandlingens overordnede problemstilling er, hvilken betydning implementeringen af 

Forbrugerkreditdirektivet får i dansk ret for de parter der optræder i en låneaftale ved anvendelse 

af fortrydelsesretten.  

Ud fra dette ønskes en vurdering af følgende spørgsmål: 

1. Hvorledes anvendes fortrydelsesretten i din organisation/virksomhed i dag? 

 

”Finansrådet har ikke mulighed for at svare på dette.” 

 

2. Hvor mange kunder i din organisation/virksomhed fortryder i dag deres låneaftaler indenfor 

14 dage? 

 

”Finansrådet har ikke mulighed for at svare på dette”. 

 

3. Ved implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet indføres en 14 dages fortrydelsesret, 

hvor låntager har mulighed for at fortryde låneaftalen. Hvilken påvirkning vil det have af din 

organisation/virksomhed?  

 

”Overordnet set vil implementeringen ikke få nogen betydning for Finansrådet. 

Implementeringen af fortrydelsesretten vil give Finansrådets medlemmer en række 

administrative opgaver, i forbindelse med at lånekontrakter m.m. skal rettes til. 

Hvorvidt det vil medføre en økonomisk konkurrence, vil man først kunne se, når man 

finder ud af, i hvilket omfang kunderne vil benytte fortrydelsesretten.  Finansrådet 

mener, at kundene er bevidste, og allerede på forhånd har undersøgt markedet og i 

forbindelse med låneoptagelsen vil modtage en indgående rådgivning. Finansrådet 

forventer derfor ikke, at mange kunder vil fortryde den indgåede låneaftale.” 
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”Anderledes vil det muligvis blive for kviklånskunderne – de optager dyre lån, og kan 

derfor tænkes at finde billigere alternativer, og dernæst fortryde deres oprindelige 

lån. Dette er der dog også mulighed for i dag, da det står kunderne frit for at indfri 

deres lån til enhver tid. Dette kræver dog selvfølgelig betaling af långivers 

omkostninger.” 

 

4. Når fortrydelsesretten udøves iflg. Forbrugerkreditdirektivet skal kunden betale kapitalen og 

de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, 

hvor kapitalen er betalt tilbage. Hvilke problemstillinger ser du ud fra din 

organisation/virksomhed, dette vil medføre? 

 

”For Finansrådets medlemmer er det selvfølgelig problematisk, at de har ydet en 

arbejdsindsats, der ikke bliver honoreret. Hvis mange kunder benytter sig af 

fortrydelsesretten, vil det i sidste ende betyde, at disse omkostninger skal dækkes 

ind. Det kan betyde, at medlemmerne er nødt til at øge priserne.” 

 

5. Hvorledes vil indførelsen af den 14 dages fortrydelsesret ændre din 

organisation/virksomheds kreditgivningspolitik? 

 

”Finansrådet har ikke mulighed for at svare på dette.” 

 

6. Hvorledes vil risikofordelingen mellem låntager og långiver ændres, når låntager gives en 

mulighed for at fortryde låneaftalen? 

 

”Det vil afhænge af, hvor mange kunder der vil benytte fortrydelsesretten. De 

hidtidige erfaringer er, at fortrydelsesretten ikke anvendes betydeligt, og det må på 

den baggrund formodes, at det næppe vil få nogen betydning for risikofordelingen. 

Såfremt det vil vise sig, at fortrydelsesretten vil blive brugt mere end forventet, vil 

også denne omkostning indgå i bankens vurdering af omkostningsfastsættelsen.” 

 

7. Hvordan vil denne øgede risiko blive fordelt økonomisk mellem låntager og långiver? 

 

”Se svaret til spørgsmål 6.” 
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8. Vil kundens incitamenter for optagelsen af et lån ændres, når der er en mulighed for 

fortrydelse af låneaftalen?  

 

”Kunderne vil undersøge forholdene inden optagelsen af lånet, og vil ikke opfatte lån 

som et forbrugsgode, hvorfor Finansrådet ikke mener, at kundernes incitamenter 

ændres. Finansrådets medlemmers kunder optager ikke impulslån – anderledes er 

det for de kunder, der optager for kviklån. Derfor vil det være denne kundegruppe, 

der måske fortryder deres lån. Lånene i bankerne gives på baggrund af 

kreditvurdering og rådgivning - allerede her elimineres tendensen til benyttelse af 

fortrydelsesretten.” 

 

9. Forbrugerkreditdirektivet definerer ikke endeligt, hvorvidt lån med pant i fast ejendom 

omfattes af fortrydelsesretten. Hvordan vurderer du de mulige problemstillinger, dette 

medfører for din organisation/virksomhed?  

 

”Det er Finansrådets holdning, at lån med pant i fast ejendom ikke skal omfattes af 

direktivets bestemmelser, da det udelukkende er et små-låns direktiv.” 

 

”Ligeledes finder Finansrådet ikke alternativet med en betænkningsperiode eller 

cooling-off periode som et godt forslag i denne sammenhæng. Kunden har fået 

rådgivning, og har besluttet sig for lånet, så det ville ikke være relevant med en 

sådan periode.” 

 

10. Hvilke fremtidsforventninger har din organisation/virksomhed til implementeringen af 

fortrydelsesretten på 14 dage? 

 
”Finansrådet formoder ikke, med det kendskab der er til den eksisterende 

fortrydelsesret i fjernsalgsreglerne, at Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse om 

fortrydelsesret får nogen større betydning.” 

 


