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Abstract 
In Danish caselaw the judiciary often refers to the term ‘closest to carrying the risk’, when ruling 

which contracting party should carry the cost incurred due to an unforeseen event.   

This thesis is a study in the field of Danish contract law and the interpretation of contracts. The 

thesis aims to clarify the use of the term ‘closest to carrying the risk’ and to classify the term amongst 

the Danish sources of law. The thesis deduces several underlying considerations used by the courts 

by doing an in-depth analysis of selected cases in which the courts explicitly use the term and cases 

where they do not, but where they still use the same considerations.   

The thesis finds that the term ‘closest to carrying the risk’ does not have the value of an independent 

source of law, as it often cannot be used as a basic legal principle on its own. Instead, the term 

‘closest to carrying the risk’ is viable in legal argumentation in support of other legal regulations or 

basic legal principles. In support of this the term is not viable in its own, but instead acts as a way 

for the courts and parties to subsume the underlying principles of efficient risk allocation.  

When the courts deduce which part is ‘closest to carrying the risk’ it looks at the underlying 

principles of prevention and pulverization seen in the law of torts. In contract law the principle of 

prevention implies that the contracting parties each do their part to reduce the risk of a loss. The 

contracting party with the option to undertake an economically efficient reduction of the risk is 

liable if the reduction was not taken, and the missing watchfulness from the contracting party lead 

to the loss. The courts use the principle in terms of which party, can at the most economically 

efficient cost either: obtain useful information, investigate the risk beforehand, draft the terms in 

the allocation or by the contracting party’s own actions reduce the risk. If the principle of prevention 

is not obvious, the courts instead base their risk allocation on which party has the chance to most 

easily pulverize the loss. This is often the most professional part since the most professional part 

often is least risk averse and can insure the risk to the lowest premium. 

Overall by doing an interdisciplinary analyses of selected case law, and applying theories from law 

and economics, the thesis finds that the courts often derives the efficient risk allocation amongst 

the contracting parties. However, the courts tend to weight the professional’s capability to carry 

the loss, higher than the consumer’s capability to prevent the loss.   
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Kapitel 1 – Introduktion til afhandlingen 

1.1 - Indledning 

Nærmest til at bære risikoen er som retskilde anvendt i en lang række domme på tværs af juridiske 

fagområder, men til tråds for begrebets brede anvendelse er nærmest til at bære risikoen relativt 

ubeskrevet i den juridiske litteratur. Trykt og udgivet på Karnov er nærmest til at bære risikoen som 

begreb nævnt 559 gange i retspraksis heraf 121 gange inden for aftale- og obligationsretten1. 

Begrebets anvendelse og placering inden for aftale- og obligationsretten er dog ikke afklaret.  

I dansk retspraksis anvendes en generel billighedstendens som ses udpræget i retspraksis2, hvor 

domstolene finder frem til det mest fair resultat, på en baggrund af faste juridiske regelsæt samt 

domstolens arbitrære skøn3. Dette rimelighedshensyn udmøntes i et krav om gensidighed og 

respekt blandt parterne. Gensidighedstanken resulterer i, at der skal være tale om en balance 

mellem parternes gevinstchancer og tabsrisiko4, hvilket er i overensstemmelse med overordnet 

obligationsretlige princip om ydelse mod ydelse5. I denne sammenhæng er risikovurderingen 

mellem parterne anerkendt som en argumentationsmetode i forhold til fortolkning og udfyldning af 

aftaler6, men hvorvidt der kan udledes en mere generel regel på baggrund af den store mængde 

retspraksis, er ikke beskrevet i den juridiske litteratur.  

Ved begrebet nærmest til at bære risikoen skal der udledt fra retspraksis og den juridiske litteratur 

forstås, hvilken en part der er nærmest til at bære risikoen for et forhold som medfører 

misligholdelse af kontrakt. I den sammenhæng skal nærmest til at bære risikoen forstås som den 

part, der er nærmest til at bære risikoen for, at der er opstået en misligholdelse, samt parten som 

har lettest ved at bære det økonomiske tab, som misligholdelsen har forsaget. Det er ikke klart, i 

hvilket omfang nærmest til at bære risikoen alene er et udslag af domstolenes rimelighedsvurdering, 

når ingen andre juridiske retsregler finder anvendelse, eller om der kan udledes en mere general 

juridisk retsregel på baggrund af sagens konkrete omstændigheder.  

                                                           
1 Søgning på www.Karnov.dk d. 13-05-2018. 
2 Andersen & Madsen (2017), s 387.  
3 Vahlén (1966), s. 219 og 249. 
4 Andersen (2013), s. 466. 
5 jf. U 1975.788 H, hvor det havde formodningen imod sig at sagsøgte var berettiget til væsentligt mere end 
sagsøgeren 
6 Andersen (2013), s.468. 
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Denne afhandling vil specifikt undersøge nærmest til at bære risikoen inden for kontraktretten. I 

den juridiske litteratur argumenterer Kim Østergaard og Christian Frank Madsen for, at der på 

baggrund af retspraksis kan udledes to risikoretlige retsfigurer henholdsvis en professionsrisiko og 

en forudsætningsrisiko7, uden dog at udlede en klar regel for anvendelse af retsfiguren. Østergaard 

og Frank Madsen argumenterer for to særskilte risikoretlige grundsætningers anvendelse i 

specifikke tilfælde, hvorimod denne afhandling vil forsøge at placere bregrebet nærmest til at bære 

risikoen som retskilde, for deraf at udlede begrebets anvendelse i kontraktretten.  

I afhandlingens juridiske analyse forsøges det at udlede begrebets anvendelse på baggrund af 

retspraksis, hvor nærmest til at bære risikoen forsøges placeret hos den part, der har lettest ved at 

reducere risikoen for hændelsens indtræden (præventionshensynet), eller den part som har 

nemmest ved at forsikre sig imod følgerne heraf (pulveriseringshensynet), som er risikoretlige 

hensyn kendt fra erstatningsretten8.  

I afhandlingens retsøkonomiske analyse vil de to hensyn blive undersøgt nærmere for at undersøge, 

hvilken vægt domstolene bør tillægge de to hensyn. Ved at vægte det første tilfælde reduceres 

risikoen for skadens indtræden, fordi parterne handler optimalt i forhold til at reducere risikoen for 

kontraktens misligholdelse, hvilket skal vejes op imod hvilken en part, der har bedst mulighed for at 

pulverisere risikoen. I den integrerede analyse vil afhandlingen forsøge at sammenholde de to 

analyser for at vurdere om domstolenes anvendelse af begrebet nærmest til at bære risikoen er 

økonomisk efficient.  

1.2 - Formål og synsvinkel 
Nærmest til at bære risikoen bliver som begreb fortsat anvendt i aftale- og obligationsretten jf. U 

2017.2945 H. Afhandlingen vil forsøge klarlægge begrebets retlige indhold ved fortolkning og 

udfyldning af aftaler under aftale- og obligationsretten, samt at afklare begrebets retlige placering i 

dansk ret, så begrebet fremtidigt kan anvendes korrekt ud fra den juridiske retskildelære. 

Afhandlingen vil undersøge, i hvilken grad domstolenes praksis på nuværende tidspunkt lever op til 

de retsøkonomiske teorier vedrørende fordelingen af risikoen for at skabe parternes optimale 

                                                           
7 Madsen & Østergaard (2017), s. 35-43. 
8 Eyben & Isager (2015), s. 49 og s. 51 vedrørende tabsspredning.  
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ageren inter partes sammenholdt med den optimale fordeling af risikoen ved misligholdelsens 

faktiske indtræden.  

1.3 - Problemformulering 
Hvordan anvendes begrebet nærmest til at bære risikoen i dansk kontraktret, og i hvilken grad er 

denne anvendelse efficient ud fra et retsøkonomisk synspunkt? 

1.4 - Struktur 
I nærværende kapitel introduceres afhandlingen, afhandlingens opbygning og afhandlingens 

metodiske tilgang.  

Kapitel 2 er en juridisk analyse af juridisk litteratur vedrørende nærmest til at bære risikoen samt en 

retsdogmatisk analyse af retspraksis omhandlende nærmest til at bære risikoen. Da nærmest til at 

bære risikoen som begreb ikke er beskrevet i den juridiske litteratur, men til trods anvendes i stor 

grad i retspraksis, vil en stor del af den juridiske analyse bestå af en juridisk analyse af begrebets 

anvendelse i retspraksis. Den juridiske analyse vil desuden gennemgå almindelige risiko-

betragtningers generelle anvendelse i kontraktretten for at fastlægge og herefter se, hvordan 

risikobetragtninger generelt er anvendt under forskellige forhold og som supplement til andre 

retsregler. Til sidst vil nærmest til at bære risikoens retlige placering i dansk ret forsøges udledt, for 

at besvare, hvordan begrebet bør anvendes i dansk ret ud fra almindelige risikobetragtninger eller 

som selvstændig retskilde.   

Kapitel 3 omfatter den økonomiske analyse af de i kapitel 2 udledte juridiske principper. Analysen 

vil inddrage Shavells teorier om indhentelse af information og koncipering af aftaler. I kapitel 3 vil 

parternes optimal ageren desuden analyseres ud fra Shavells teori om den optimale erstatnings-

retlige regulering. Gennemgående gennem analysen vil spilteori desuden anvendes, for at belyse 

parternes ageren under forskellige scenarier. Nærmest til at bære risikoen vil blive undersøgt ud fra 

retsøkonomiske efficiensbetragtninger, hvor præventionshensynet og pulveriseringshensynet vil 

blive opvejet imod hinanden for at finde den optimale risikoallokering.  

Kapitel 4 indeholder en retsøkonomisk tilgang til begrebet nærmest til at bære risikoen. På baggrund 

af den juridiske og økonomiske analyse, vil det analyseres, om den nuværende anvendelse af risiko-

betragtninger af domstolene er efficient. Afhandlingens kapitel 4 vil derfor bestå af en rets-
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økonomisk analyse af en række udvalgte domme fra kapitel 2, hvor det analyseres om domstolenes 

afgørelse er samfundsmæssig efficient ud fra teorierne udledt i kapitel 3.  

Kapitel 5 indeholder afhandlingens konklusion, som vil forsøge at besvare problemstillingen i 

afhandlingen på baggrund af de udledte pointer fra de forskellige analyser.  

1.5 - Juridisk metode  
Afhandlingens juridiske analyse har til formål at gennemgå og belyse, hvordan og hvornår begrebet 

nærmest til at bære risikoen anvendes i dansk kontraktret. Den retsdogmatiske fortolkning vil 

anvendes i analysen for at udlede gældende ret (de lege lata) for anvendelsen af begrebet nærmest 

til at bære risikoen.  

I den juridiske analyse vil den retsdogmatiske fortolkning anvendes. Den retsdogmatiske fortolkning 

bruges til at analysere sagens faktum og anvendelse af retskildelæren til at udlede gældende ret i 

den pågældende situation9. Alf Ross inddelte retskilderne i fire hovedgrupper: regulering, 

retspraksis, retssædvaner og forholdets natur10,  hvilket sidenhen har udmøntet sig til den generelle 

konsensus i dansk ret11. Afhandlingen vil ikke begrænse sig til alene at anvende dansk retspraksis og 

litteratur, men anvende praksis samt litteratur fra hele norden, da der i Norden findes et tydeligt 

fælles perspektiv på kontraktretten12.   

Restkildelæren fortæller, at alle retskilder i dansk ret har samme rangorden under anvendelse og 

har lige hjemmel i arbejdet med at udlede gældende ret13. Den retsdogmatiske fortolkning går 

systematisk igennem retskilderne i en bestemt orden for effektivitetens skyld, hvilket er følgende: 

regulering, retspraksis, retssædvane og forholdets natur. Dette afspejler dog ikke et billede af 

rangering mellem retskilderne, blot hyppigheden af brugen af de respektive retskilder14.  

Den juridiske analyse vil gennemgå både ældre og nye domme, hvor begrebet nærmest til at bære 

risikoen specifikt ses anvendt, samt domme som anvender en generel risikovurdering for at 

analysere baggrunden for valget af nærmest til at bære risikoen som analogi. Dette skal skabe en 

                                                           
9 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 56-57. 
10 Ross (1971), s. 119. 
11 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 56-57. 
12 Wilhelmsen (1995), s. 13. 
13 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 30. 
14 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 34.  
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bredere forståelse for begrebets opstandelse og baggrunden for benyttelsen i de specifikke 

situationer.  

For at afklare om begrebet nærmest til at bære risikoen kan anvendes som selvstændig retskilde, vil 

afhandlingen, ud over begrebets anvendelse i dansk kontraktret, analysere risikobetragtningers 

anvendelse i kontraktretten. Begrebet nærmest til at bære risikoen optræder i retspraksis, men 

benyttes oftest ikke med henvisning til tidligere domme eller regulering, men alene ud fra en klar 

vurdering af den pågældende situation. Dette kan tyde på, at begrebet nærmest til at bære risikoen 

desuden kan udgøre en billighedsvurdering og kan anvendes eller henvises til som forholdets natur. 

På den baggrund er det relevant at uddybe grundlaget for forholdets natur. Forholdets natur er 

traditionelt set en retskilde, hvor dommere og andre retskyndige finder hjemmel i en friere 

overvejelse af sagens faktum oftest grundet manglen af andre retskilder. Når der foretages 

overvejelser ud fra forholdets natur, foregår dette i grænselandet mellem retsvidenskab og 

retspolitik15.  

1.6 - Økonomisk metode 

I den økonomiske metode vil der foretages en retsøkonomisk analyse af det juridiske begreb 

nærmest til at bære risikoen, for at berige den juridiske argumentation og anvendelsen af nærmest 

til at bære risikoen. Den retsøkonomiske analyse vil tage udgangspunkt i den neoklassiske teori, der 

bygger på, at kontraktparterne har en kendt profit eller nyttefunktion16, parterne handler rationelt, 

og at parterne handler på et marked med perfekt konkurrence, hvor der er fuld information. 

Kontraktparterne kender hinandens forventede nytte, så deres ”strategier” er kendt på forhånd17. 

Selvom afhandlingen vil anvende den neoklassiske teori, vil afhandlingen som supplement anvende 

tanker fra den nyinstitutionelle økonomiske teori, der som modsvar tager udgangspunkt i, at parter 

ikke er fuldt rationelle, men vigtigst for afhandlingens økonomiske metode er, at agenterne ikke har 

fuld information og kan forhandle gratis, da den neoklassiske teori i kontraktuel sammenhæng på 

visse punkter kan virke forenklet18.  

                                                           
15 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 213-214 
16 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 487 
17 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 487.  
18 Østergaard (2003), s. 271. 
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Retsøkonomien og retsvidenskaben er tæt forbundet, hvorfor retsøkonomi benyttes som et 

supplement til den retsdogmatiske analyse med henblik på at forklare, hvorfor vi har retsreglerne, 

og hvilke retsregler vi bør have19. Retsøkonomien analyserer på økonomisk teori, hvordan de 

juridiske regler kan optimeres for at forandre de økonomiske aktørers handlinger, så handlingerne 

bliver økonomisk efficiente20. I afhandlingen anvendes analysen til at klarlægge, hvilken påvirkning 

begrebet nærmest til at bære risikoen har på aftaler imellem parter, og hvordan allokeringen af 

risiko kan få parterne til at ændre adfærd. I den retsøkonomiske analyse undersøges, hvorvidt 

begrebet nærmest til at bære risikoens anvendelse således kan forsvares ud fra økonomiske 

efficiensbetragtninger, herunder hvornår domstolenes indgriben i kontrakter er efficiente.  

Afhandlingen vil anvende Coase-teorement som kan hjælpe til at undersøge, hvordan ressourcer 

bliver brugt under forskellige ansvarsregler, med hensyn på hvilken part, som til den laveste 

omkostning kan reducere risikoen for en skade21. Coase-teoremet fastsætter, at såfremt rettigheder 

er veldefinerede og transaktionsomkostningerne er nul, vil parterne uafhængigt af den retslige 

fordeling af rettigheder, aftale sig frem til et Pareto-optimalt resultat22. Når der ingen transaktion-

somkostninger findes, vil parterne altid indgå perfekte aftaler23 ud fra Coase-teoremet. I 

virkelighedens verden vil der dog oftest være transaktionsomkostninger ved aftaleforhandling 

forbundet med indhentelse af information, forhandlingsomkostninger og kontrolomkostninger24. 

Den retsøkonomiske analyse vil på den baggrund, som supplement avende transaktions-

omkostningsteori og adfærdsteori med henblik på, at afklare hvilken en part der under forskellige 

scenarier, ud fra et retsøkonomisk synspunkt, bør være nærmest til at bære risikoen for uforudsete 

hændelsers indtræden i kontraktforhold.   

1.6.1 – Spilteori og incitamentsteori 
Som supplement til anvendelse af markedsteori, vil spilteori have en afgørende betydning for 

forståelsen af den optimale risikoallokering, hvorfor en kort redegørelse for spilteori er nødvendig 

for forståelsen af den retsøkonomiske analyse af den efficiente risikoallokering.  

                                                           
19 Eide & Stavang (2008), s. 24. 
20 Eide & Stavang (2008), s. 27. 
21 Eide & Stavang (2008),s. 135. 
22 Eide & Stavang (2008), s. 137. 
23 Der bliver redegjort for begrebet i den retsøkonomiske analyse afsnit 3.3.2. 
24 Eide & Stavang (2008), s. 129. 
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I spilteori er der tre specifikke faktorer, der spiller ind: listen af spillere i spillet, deres individuelle 

strategier og deres nytte for hvert udfald af spillet25. Der findes to primære former for spil: simultane 

spil og sekventielle spil, der kan opstilles i matrixer eller spiltræer.  

Simultane spil opstilles i matrixer eller spiltræer og løses ved hjælp af dominerende strategier 

sammenholdt med teorien om Nash-ligevægte. En spiller har en dominerende strategi, hvis denne 

i alle tilfælde vil vælge den samme strategi, uagtet hvad andre spillere vælger. Det er ikke i alle spil 

at spillere har klare dominerende strategier. Der skelnes mellem dominerede og udominerede 

strategier. Dominerede strategier er strategier som domineres af andre strategier, mens 

udominerede strategier ikke bliver domineret af nogle af andre strategier. En dominerende strategi 

er en speciel form for udomineret strategi, da denne dominerer alle andre strategier, hvilket ikke 

nødvendigvis er tilfældet med alle udominerede strategier26. Nash-ligevægte er de punkter 

rationelle spillere vil ende i under et simultant spil, det er dog ikke nødvendigvis det mest efficiente 

udfald af spillet. En Nash-ligevægt identificeres ved at anskue, hvad hver spiller vil spille, når den 

anden spiller spiller noget specifikt. Alle sammenfald i valg vil være Nash-ligevægte27.  

Spiller 1 \ Spiller 2 Stikke Ikke stikke 

Stikke  -3 , -3* 0 , -5 

Ikke stikke -5 , 0 -1 , -1 

Ved at bruge ovenstående fremgangsmåde findes det, at Nash-ligevægten i ovenstående er Stikke, 

Stikke. Spillet tager udgangspunkt i det klassiske spil ”Prisoners Dilemma”, hvor to fanger bliver 

afhørt af politiet i hver deres lokale, så de ikke kender til den anden fanges valg eller har mulighed 

for at kommunikere med hinanden. Deres samlede optimale nytte vil være, hvis ingen af dem stikker 

hinanden, da de her hver vil opnå en nytte på −1, −1. Hver spiller har dog en dominerende strategi 

at stikke den anden, fordi uanset hvad den anden spiller vælger, vil spilleren kunne få en bedre nytte 

ved at stikke den anden. Nash-ligevægten i spillet er derfor 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑘𝑒, 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑘𝑒  hvorfor de får en nytte 

på -3, −3, i stedet for −1, −1 hvilket ikke er efficient. Nash-ligevægte i afhandlingen vil blive 

markeret med *. 

                                                           
25 Dutta (1999), s. 33. 
26 Dutta (1999), s. 49. 
27 Dutta (1999), s. 63-64. 
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Den anden type spil som anvendes i afhandlingen, er sekventielle spil som opstilles i spiltræer. I 

sekventielle spil vælger spillerne deres udfald på skift og spillene løses via Backwards Induction28. 

Grundlaget for et sekventielt spil er, at der er fuld information spillerne i mellem, dvs. alle spillere 

kender hinandens nytte ved alle udfald af spillet. Da første spiller kender de andre spilleres nytte, 

vil denne kunne udlede, hvad disse vil spille ved hver mulighed, derfor anskues et sekventielt spil 

bagfra for deraf at finde løsningen, hvilket kaldes Backwards Induction.29  

 

Ved at benytte Backwards Induction findes det, at løsningen er Lav, Venstre, hvor 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 1 spiller 

𝑙𝑎𝑣 og 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 2 spiller 𝑣𝑒𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒. Ved Backwards Induction ses på resultatet til sidst. Det efficiente 

resultat ville være hvis 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 1 spiller ℎø𝑗 og 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 2 spiller 𝑣𝑒𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒.  Når 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 1 spiller højre 

vil 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 2 kunne vælge mellem at spille ℎø𝑗𝑟𝑒 eller 𝑣𝑒𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒 og heraf vælge mellem en nytte på 

3 eller 2. 𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 2 vil altid vælge den højeste nytte og spille ℎø𝑗𝑟𝑒 under ℎø𝑗, uagtet at 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 1 

vil få en nytte på −2. 𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 1 ved dette og spiller derfor lav i stedet, hvor 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 2 i stedet vil 

spille 𝑣𝑒𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒, og spillerne vil få en nytte på 1,1.  

1.7 – Interdisciplinær metode 
Den interdisciplinære metode fremhæver afhandlingens overordnede metodiske ramme ved at 

integrere den juridiske disciplin og den retsøkonomiske disciplin. Formålet i den interdisciplinære 

metode er at retsøkonomien skal berige den juridiske tankegang og argumentation30.  

                                                           
28 Dutta (1999), s. 165. 
29 Dutta (1999), s. 165. 
30 Eide & Stavang (2008), s. 597. 

Spiller 1

Høj
Venstre 2 , 2

Højre -2 , 3

Spiller 2

Lav
Venstre 1 , 1

Højre 2 , 0

Spiller 2
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Formålet med analysen er, at efficiensteorien fra retsøkonomien skal give en videnskabelig 

forklaring på den juridiske videnskab31 ved at belyse, hvilke økonomiske teorier der kan og bør 

lægges til grund for domstolenes risikoallokering. Den interdisciplinære metode har til formål at 

vurdere, hvordan betragtningerne bag begrebet nærmest til at bære risikoen bør anvendes ud fra 

den retsdogmatisk analyse i kapitel 2 og dels ud fra den retsøkonomiske teori, som er analyseret i 

kapitel 332. 

Med udslag i den økonomiske analyse af efficient allokering af risiko, vil et udvalg af de i den juridiske 

analyse gennemgåede dommen blive analyseret ud fra retsøkonomiske teorier for at vurdere, hvilke 

kriterier domstolene tillægger vægt, og om domstolenes risikofordeling er økonomisk efficient. 

Afhandlingen vil finde frem til, hvordan domstolene i forskellige afgørelser allokerer risiko inter 

partes, og om domstolenes praksis er økonomisk efficient ud fra et interdisciplinært 

efficienssynspunkt (de lege ferende)33.  

1.8 - Afgrænsning 
Afhandlingen forsøger at undersøge og klarlægge nærmest til at bære risikoen som begreb ved 

fortolkning og aftaleudfyldning inden for kontraktretten, hvorfor der ikke eksplicit afgrænses fra 

nogle juridiske discipliner indenfor obligationsretten. Risikobegrebet er bredt beskrevet og 

kodificeret indenfor obligationsretten, og en analyse af definitionen og anvendelse bag er derfor 

gavnlig for den indledende forståelse af begrebet. Afhandlingens formål er dog alene at belyse 

begrebet nærmest til at bære risikoen og de bagvedliggende udledte principper indenfor kontrakt-

retten. Principper udledes fra aftaleloven, forudsætningslæren og bagvedliggende fundamentale 

hensyn ved udfyldende fortolkning. Afhandlingen har derfor afgrænset sig fra at inddrage yderligere 

obligationsretlige discipliner, nærliggende entrepriseret, kreditret og forsikringsret.  

Afhandlingen ønsker at udlede den efficiente risikoallokering i kontraktforholdet inter partes, 

hvorfor der ikke tages højde for samfundsmæssig optimalitet, men økonomisk efficiens inter partes. 

Afhandlingen analyserer således den efficient reducering af parternes forventede tab og ikke 

samfundets.  

                                                           
31 Eide & Stavang (2008), s. 597. 
32 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 503. 
33 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 31. 



15 
 

Kapitel 2 – Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten. 
2.1 - Indledning og formål 
Dette kapitel vil forsøge at fastlægge indholdet af begrebet nærmest til at bære risikoen i dansk 

kontraktret.  

I retspraksis støder man primært på begrebet nærmest til at bære risikoen, enten som påberåbt af 

en part eller som en del af dommens præmisser. Begrebet har derfor betydning i retspraksis, selvom 

det er ulovreguleret og ikke behandlet selvstændigt i kontraktretten. Analysen vil på den baggrund 

forsøge at fastlægge begrebets anvendelse og samspil med andre begreber inden for kontrakt-

retten. Aftalefortolkning er en meget bred og individuel juridisk disciplin, hvorfor forskellige 

principper og regler ofte vil kunne påberåbes under samme forhold34. Risikobetragtninger ses derfor 

anvendt som led i anvendelsen af forskellige grundsætninger og principper til at belyse samme 

faktiske forhold. Den vindende part kan anvende risikobetragtninger som et væsentligt led i sine 

påstande, uden at domstolen henviser til risikobetragtningerne i sine præmisser35, og omvendt kan 

domstolene anvende begrebet i sine præmisser, uden at parterne direkte har gjort risiko-

betragtninger gældende36. Afhandlingen vil forsøge at stille anvendelsen af begrebet nærmest til at 

bære risikoen systematisk op under forskellige juridiske emner. Afhandlingen vil foretage 

dybdegående analyser af en række udvalgte domme i tillæg til hvert af de analyserede anvendelses-

områder for nærmest til at bære risikoen. De enkelte domme vil kun blive gengivet en gang i det 

juridiske kapitel, selvom domstolene subsidiært lægger andre betragtninger til grund for afgørelsen, 

hvorfor de enkelte domme oftest vil kunne placeres under flere emner.  

Endeligt vil nærmest til at bære risikoen, på baggrund af domsanalysen som retskilde, forsøges 

placeret i dansk kontraktret for at undersøge, hvordan retskilden bør påberåbes.  

2.2 - Risikobetragtninger i aftale-og obligationsretten 
Afhandlingen vil i dette afsnit forsøge at skitsere, hvilke betragtninger domstolene anvender ved 

brugen af nærmest til at bære risikoen for at redegøre for begrebets retlige anvendelse i kontrakt-

                                                           
34 Bryde (2002), s. 190.  
35 U 2003.1883 V – Domstolene vurderede en klausul efter AFTL § 36 uden at henvise til risikovurderinger, selvom 
begger parter anvendte risikovurderingen i deres argumentation.  
36 U 1995.243 V. 
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retten. I dette afsnit vil begrebet nærmest til at bære risikoen blive opstillet i sammenhæng med de 

emner og kategorier, hvor begrebet nærmest til at bære risikoen ses anvendt i kontraktretten.  

For at kunne placere begrebet nærmest til at bære risikoen som retskilde og udlede gældende ret, 

er det nødvendigt at fastlægge de bagvedliggende risikoretlige hensyn, som ses kodificeret og 

anvendt på tværs af de juridiske discipliner under obligationsretten.   

2.2.1 Det almindelige risikobegreb i juraen 
Begrebet risiko er i almindelighed betegnet som en belastning af formueretlig værdi37. At den 

pågældende part i sådan en hændelse bærer risikoen betyder, at parten i tilfældet selv må bære 

smerten for det indtrufne tab. Dette kan enten være ved selv at skulle afholde udgifterne til 

reparation/genanskaffelse eller indrette sig på, at formuegodet som følge af tabet er blevet mindre 

værd38. Ved risikobegrebet skal ikke forstås, at fordi en part vælger at lade et forhold som parten er 

nærmest til at bære risikoen for forsikre, og dermed lade en tredjemand overtage risikoen for 

forholdet, at det ændrer på forholdet inter partes vedrørende kontraktansvaret39.   

Risikobegrebet er anvendt på tværs af de fleste juridiske områder og strækker sig ud over kun at 

omhandle obligationsretten40. Begrebet nærmest til at bære risikoen er set anvendt under 

strafferet, hvor en tiltalt blev idømt 12 års fængsel for manddrab, uagtet at Retslægerådet havde 

erklæret handlingen begået i patologisk rus41. Anklageren havde dog gjort gældende, at tiltalte 

vidste at alkohol havde den virkning på ham, hvorfor tiltalte selv var nærmest til at bære risikoen for 

at gå på værtshus og have skydevåben med42. Ligeledes har nærmest til at bære risikoen også fundet 

sit indpas i nyere retsdiscipliner som udbudsretten, hvor det er blevet til fast praksis fra Klagenævnet 

for Udbuds side, at tilbudsgiver selv bærer risikoen for uklarheder i tilbudsmaterialet jf. kendelse af 

26. januar 2018. Securitas A/S mod Midttrafik I/S, og ordregiver ligeledes selv bærer risikoen for 

                                                           
37 Bryde (2013), s. 468. 
38 Andersen & Lookofsky (2010), s. 141. 
39 Andersen & Lookofsky (2010), s. 141.  
40Jf. bl.a. U 2012.3564 H (EU ret), TFA 1998.288 (Familie arveret), U 1988.291 H (Ansættelses og arbejdsret), TfS 
2007.17 (skatter og afgifter), FM 2015.55 V (foged og lejeret), U 2014.867 H (immatrielret og markedsføringsret). U 
1995.245 V (Insolvensret), TBB 2015.58 Ø (lejeret), U 2018.1156 H (Stats- og forvaltningsret) og U 1991.797 SH 
(selskabsret).   
41 Tilstand kendetegnet ved pludseligt indsættende og ophørende bevidsthedsforstyrrelse, der kan ledsages af en 
indgribende personlighedsændring. Efter straffelovens § 16 straffes en tiltalt som udgangspunkt ikke, når forbrydelsen 
er begået i en tilstand af utilregnelighed.  
42 Dom kommenteret i Berlingske tidende for den 29. april 1978, senere kommenteret af Alf Ross i Ross (1979).  
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uklarheder udbudsmaterialet jf. kendelse af 23. februar 2018. Sigmax Law Enforcement B.V. mod 

Rejsekortet A/S.  

Ligeledes kan der ud fra det almindelige risikobegreb udledes en række specifikke risikobegreber, 

som knyttes til den uønskede omstændighed, det typisk vil have for parter at påtage sig risiko43. Ved 

køb af værdipapirer anvendes tabsrisiko og kursrisiko, hvor den part som køber værdipapiret selv, 

bærer risikoen for papiret falder i værdi44. Ligeledes tales der om kreditrisikoen, når en kreditor yder 

et lån til en debitor, hvor kreditor selv må bære risikoen for tabet ved debitor bliver insolvent45. Et 

afledt risikobegreb ses ligeledes direkte kodificeret i lovgivningen i form af forsendelsesrisikoen i 

AFTL § 40 vedrørende hvilken en part, der skal bære risikoen for, at en forsendelse ikke kommer 

frem46.  

2.2.2 - Risikobegrebet i kontraktretten 
I obligationsretten er vederlagsrisikoen reguleret i KBL § 1747, som er udledt fra generelle 

risikobetragtninger48, men ved andre aftaleforhold end levering vedrørende risikospørgsmålet, skal 

resultatet findes på en anden baggrund ud fra en konkret afvejning af de hensyn, som gør sig 

gældende i den konkrete sag49. Generelt i kontraktretten udgør partsautonomien et grundlæggende 

hensyn 50, hvilket giver parterne mulighed for at ved aftale og ud fra kendskab til kendelige 

forudsætninger selv at regulere retsforholdet inter partes. Forhold som ydelsesudveksling og anden 

risiko kan dog oftest ikke aftalereguleres, da forholdene endnu ikke er kendt på aftaletidspunktet. 

Når fordelingen af risikoen ikke er aftalereguleret mellem kontraktparterne, vil andre forhold spille 

ind ved aftaleudfyldningen, særligt herunder retssystemets interesse i, at minimere samfundets 

samlede tab og samtidig sikre forudsigelighed i fremtidige afgørelser. Dette resulterer i, at risikoen 

                                                           
43 Andersen & Lookofsky (2010), s. 141. 
44 Andersen & Lookofsky (2010), s. 141. 
45 Andersen & Lookofsky (2010), s. 141.  
46 AFTL § 40: ”Når nogen, som efter denne lov skal »give meddelelse« har indleveret meddelelsen til befordring med 
telegraf eller post eller, hvor andet forsvarligt befordringsmiddel benyttes, har afgivet den til befordring dermed, går 
det ikke ud over ham, at meddelelsen forsinkes eller ikke kommer frem”. 
47 KBL§ 17: ”Sælgeren bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har 
fundet sted. Stk. 2.  Angår købet en bestemt genstand, som skal hentes af køberen, og er tiden inde, da den ifølge 
aftalen kan hentes, samt genstanden holdes rede, bærer dog køberen faren og må således betale købesummen, selv 
om genstanden hændelig er gået til grunde eller forringet.” 
48 Lov om Køb udkast bemærkninger til med tilhørende københavn udarbejdet af den ved kgl. resolution af 28. juni 
1901 nedsatte kommission, s. 40. 
49 Andersen (2013), s. 468. 
50 Andersen og Lookofsky (2010), s. 142. 
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forsøges placeret hos parten som har lettest ved at reducere risikoen for hændelsens indtræden 

(præventionssynpunktet), eller den part som har nemmest ved at forsikre sig imod følgerne heraf 

(pulveriseringssynspunktet)51. Risikoovervejelser fokuser således på, hvordan samfundet ønsker, at 

den enkelte kontraktpart ”bør reducere sandsynligheden for, at bestemte uønskede hændelser 

indtræder52”.   

2.3 – Fundamentale hensyn i aftaleretten 
For at kunne forstå og udlede baggrunden for den gældende ret begrebet nærmest til at bære 

risikoen danner, er man, på grund af aftalerettens kompleksitet og begrebets endnu uklare 

anvendelse, nødt til at forstå de bagvedliggende fundamentale hensyn i aftaleretten. Dette skyldes 

principperne i aftalerettens sammenspil og at de oftest vil være udledt på baggrund af 

fundamentale bagvedliggende samfundsmæssige hensyn53.  

2.3.1 - Bagvedliggende principper og hensyn i aftaleretten 
Aftaleretten beror i vid udstrækning på upræcise eller helt ulovbestemte retskilder, hvorfor den 

bagvedliggende argumentation i form af generelle retshensyn eller rimelighed har stor betydning 

inden for fortolkning af aftaleretten54. Som eksempel på dette kan ses i retspraksis, hvordan 

domstolene ofte ikke ulejliger sig med at henvise til aftaleretlige bestemmelser. Hvis der i en aftale 

skal statueres ugyldighed, er ond tro tilstrækkeligt grundlag for afgørelsen jf. U 2002.1554 H, hvor 

der ikke fandtes grundlag for at tilsidesætte en aftale om hustrubidrag, uden hverken AFTL § 36 eller 

ægteskabslovens § 5855 blev nævnt.  

De bagvedliggende aftaleretlige principper og argumentationshensyn fra den svagt regulerede 

aftaleret kan naturligt overføres videre til anvendelse i resten af obligationsretten og andre 

retsområder56. Kan en grundsætning derfor udledes fra aftaleretten, vil dette argumentere for, at 

reglen er en overordnet juridisk grundsætning eller en obligationsretlig grundsætning. Overførslen 

fra aftaleretlig grundsætning til obligationsretlig grundsætning skyldes særligt, at obligationsrettens 

                                                           
51 Andersen og Lookofsky (2010), s. 143. 
52 Andersen (2002), s. 198.  
53 Andersen (2013), s. 455. 
54 Lego Andersen (2014), s. 372.  
55 Næsten samme betydning som AFTL § 36, ægteskabslovens § 58 lyder ”Har ægtefæller med henblik på separation 
eller skilsmisse truffet aftale om fordelingen af formuen, bidragspligten eller andre vilkår, kan aftalen ved dom ændres 
eller erklæres for uforbindende, såfremt den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens 
indgåelse.” 
56 Andersen & Lookofsky (2010), s. 29. 
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problemstillinger har rod i de forpligtelser, kontraktparterne har påtaget sig over for hinanden i 

aftaleforhold57. En grundsætning som demonstrerer den nære sammenhæng mellem aftaleretten 

og obligationsretten er således forudsætningssynspunktet, omhandlende hvad parterne med 

rimelighed kan forvente, og hvad parterne med rimelighed bør gøre for at sikre, at forventningerne 

holdes58. Forudsætningslæren anvendes således både i aftaleretten i forbindelse med 

aftalesupplering og tilsvarende i obligationsretten under realydelsen og retsstillingen ved 

misligholdelse59.  

Hovedargumentet, for at en aftale er gyldig, er aftalens betydning for samfundsøkonomien, uanset 

om aftalen er indgået i forbrugerforhold eller erhvervsforhold60. På den baggrund vil det være svært 

for en part at gennemtvinge retskrav, som indebærer et samfundsmæssigt værdispil, hvilket 

allerede kom til udtryk i DL 5-1-261, og som ligeledes skinner igennem i andre retlige sammenhænge. 

Det førte f.eks. til, at et olieselskab som havde retten til nogle nedgravede oliebeholdere, ud fra 

værdispildbetragtningen ikke kunne forlange de nedgravede oliebeholdere udleveret jf. U 1987.531 

H. Argumenterne, som indgår i den aftaleretlige og obligationsretlige argumentation, er således 

almindelig sund fornuft62. Dette kommer bl.a. til udtryk i loyalitetspligten, hvor kontraktparterne 

har en gensidig forpligtelse til at varetage hinandens interesser, men samtidig spiller risiko også en 

væsentlig del i den obligationsretlige argumentation63. 

2.3.1.1 - Viljeshensyn 
Et af de helt fundamentale bagvedliggende hensyn ved forståelse af aftaleretten er viljeshensynet. 

Enhver aftaleretlig forpligtelse udspringer af en subjektiv forestilling hos aftaleparten, enten som 

udslag af aftalepartens direkte vilje til at blive forpligtet, eller at parten ud fra sin ageren fremstår 

over for omverdenen som at påtage sig forpligtelsen. Den subjektive vilje hos aftaleparten spiller en 

helt fundamental rolle, når man skal udfylde og fortolke aftalen mellem løfteafvigeren og 

løftemodtageren64. Hensynet til parternes forudsætninger som bevidst eller ubevidst blev lagt til 

                                                           
57 Andersen & Lookofsky (2010), s. 29. 
58 Andersen (2013), s. 57. 
59 Andersen (2013), s. 57. 
60 Andersen (2013), s. 455. 
61 DL 5-1-2: ”Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig 
Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke 
er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere.” 
62 Andersen & Lookofsky (2010), s. 29. 
63 Andersen & Lookofsky (2010), s. 30. 
64 Andersen (2013), s. 448. 
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grund for parternes beslutninger er et udslag af viljeshensynet, og forudsætningen kan som udslag 

af faktiske forhold udgøre udtrykkelig retslig hjemmel i forudsætningslæren65. I sammenhæng 

hermed ses transaktionshensynet, som uddyber, at aftaler som klar hovedregel skal gennemføres66, 

og parterne bør tilstræbe dette, selv hvis dette kræver ændringer i aftalen67. 

2.3.1.2 - Forventningshensyn 

Den afgørende baggrund for en aftale er, at alle aftaleparter har en interesse i at aftalen 

opretholdes, da opretholdelsen af aftalen må antages at være i begge parters interesse68. For at 

parterne skal have mulighed for at indrette sig på samarbejdet, er det nødvendigt, at parterne har 

tillid til at aftalen opretholdes, hvilket kan ses som et grundlæggende udslags af princippet om 

retssikkerhed69. Derfor er der strenge erstatningsansvarsregler, for parten som ikke opretholder 

aftalen70. Aftalen bør derfor gælde som lov mellem parterne, også under risiko for at de fremtidige 

forhold kan ændre sig jf. dog reglen om svigtende forudsætninger71.  Tillids-og transaktionshensynet 

bør være en del af baggrundsretten og opretholdes mod viljeshensynet, hvor parter ikke bør blive 

forpligtet ud over deres vilje.   

2.4 – Begrebet nærmest til at bære risikoen i kontraktretten 
I dette afsnit vil anvendelsen af begrebet nærmest til at bære risikoen analyseres for at udlede 

gældende ret for begrebets anvendelse i kontraktretten. Afsnittet vil analysere forskellige emner i 

kontraktretten, hvor nærmest til at bære risikoen er blevet nævnt enten af domstolene eller af 

kontraktparterne for at udlede begrebets retlige betydning.    

2.4.1 - Risikoen for bristende forudsætninger 
Nærmest til at bære risikoen anvendes som begreb under læren om bristende forudsætninger, hvor 

en part har mulighed for at blive frigivet for sit løfte, hvis partens forudsætning brister72. For at 

analysere nærmest til at bære risikoens betydning i kontraktretten er en analyse af læren om 

                                                           
65 Andersen (2013), s. 449. 
66 Grönfors (1995), argumenterer for at aftaler skal ”holdes” reelt går ud på at de skal ”gennemføres”, selv hvis det 
kræver ændring af aftalegrundlaget.   
67 KBL § 21, stk. 2 og 3 er bl.a. et udslag af dette, da aftalen ikke skal hindres af små ikke væsentlige mangler.  
68 Andersen (2013), s. 449. 
69 Madsen (1981), s. 312. 
70Jf. KBL § 24 der statuerer sælger er erstatningsansvarlig for enhver forsinkelse.  
71 Andersen (2013), s. 449. 
72 Hvis forudsætningslærens betingelser ellers er opfyldt. 
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bristende forudsætninger samt lærens samspil med begrebet nærmest til at bære risikoen 

nødvendig.  

2.4.1.1 - Forudsætningslæren 
Nærmest til at bære risikoen anvendes allerede i obligationsrettens kendte og beskrevne 

forudsætningslære, som en risikoafvejning til at et løfte som en undtagelse ikke behøves 

opretholdt73. Forudsætningslæren medfører, at en løftegiver kan komme fri af sine forpligtelser, 

hvis forudsætningerne for løftet har svigtet eller været anderledes end løftegiver regnede med 

(urigtige forudsætninger), eller hvis forholdene efterfølgende udviklede sig på en måde, som 

løftegiver ikke havde regnet med (bristede forudsætninger)74. Ved forudsætningslæren gælder det 

hensyn, at aftaler skal være til at stole på, men samtidig kan forhold efterfølgende forandre sig, 

hvorfor forudsætningslæren tager hensyn til at undgå konsekvenser af en aftale, som ville virke 

uventede og urimelige for løftegiver75. Forudsætningslæren er således en kattelem til at løftegiver 

kan trække sig ud af aftalen, dog fortsat med det klare udgangspunkt, at løftegiver selv bærer 

risikoen for en forudsætnings svigt jf. U 2005.761 SH. En part bærer derfor som udgangspunkt selv 

risikoen for sine egne forudsætninger76, medmindre medkontrahenten har handlet svigagtigt. I U 

2005.761 SH havde Teccap inden ”dot com” bubblen investeret 8 mio. i et lille selskab, som besad 

en bestemt teknologi, som dog var overført til et andet selskab. Teccap forsøgte sig efterfølgende 

frigivet fra sit løfte. Teccap gjorde gældende, at de havde foretaget en juridisk due diligence og 

dermed opfyldt deres undersøgelsespligt, hvorfor Teccap ikke burde bære risikoen for de 

oplysninger, der ikke er blevet forelagt dem. Sø- og Handelsretten gav dem ikke medhold, da de 

som professionelt investeringsfirma havde lavet en overfladisk due diligence rapport, hvorfor der 

ikke på baggrund af rapporten og styrkeforholdet mellem parterne var baggrund for at tilsidesætte 

aftalen på grund af svigtende forudsætninger.  

Det er vanskeligt at forudse hændelser i fremtiden, hvorfor en løftegiver vil have større muligheder 

for at anvende bristede forudsætninger, da det er umuligt at indkalkulere alt i en kontrakt, og en 

                                                           
73 Andersen & Madsen (2017), s. 191. 
74 Andersen & Madsen (2017), s. 191. 
75 Andersen & Madsen (2017), s.194 samt U 1997.994/2 Ø.  
76 Andersen & Madsen (2017), s. 192 og Andersen (2013), s. 397. 
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bristet forudsætning vil have at gøre med den risiko, som man har påtaget sig for, hvordan tingene 

udvikler sig77.  

Tre kumulative betingelser skal være gældende før forudsætningslæren kan tages i brug78. 

Forudsætningen skal være bestemmende, hvilket betyder, at løftegiver ikke måtte have villet afgive 

løftet, hvis løftegiver på tidspunktet for kontraktindgåelsen var klar over, hvordan forholdende ville 

udvikle sig. Forudsætningen skal ligeledes være kendelig for medkontrahenten, hvilket som 

udgangspunkt kræver, at det var muligt for medkontrahenten på baggrund af konkrete 

omstændigheder at indse hvilken faktor, som motiverede løftegiveren til at afgive løftet79. 

Undtagelsen til kravet om kendelighed er, når forudsætningen er en typeforudsætning eller, ved 

forhold som en almindelig fornuftig løftegiver, overhovedet ikke kunne forudse, og derfor ikke har 

tænkt over på forhånd80.  

Det sidste krav til anvendelsen af forudsætningslæren er forudsætningens relevans. Med relevans 

menes et risikospørgsmål, hvor risikoen for forudsætningens svigt bør lægges på medkontrahenten 

frem for løftegiveren81. Ved relevansvurderingen foretages en afvejning af de involveredes hensyn, 

hvortil det skal være mest rimeligt at lægge risikoen på løftemodtageren, før løftegiver kan blive 

fristillet fra sit løfte82.  

Oftest vil kendelighedskriteriet og væsentlighedskriteriet begge være opfyldt, og det afgørende for 

anvendelsen af forudsætningslæren vil blive, i hvilken grad relevanskriteriet er opfyldt ud fra en 

konkret afvejning af parternes hensyn83. Her skal foretages en vurdering af, hvilken af de 

involverede parter, som har været nærmest til at bære risikoen for, ”at aftalen blev en skuffelse for 

den anden part”84. Sætningen kan fortolkes så parternes egne forhold i forhold til en uforudset 

hændelse indtræden vægtes i brugen af nærmest til at bære risikoen. Forudsætningslærens krav til 

relevans kan ses generelt i hele fortolkningslærens normer for fortolkning samt udfyldning85.  

                                                           
77 Andersen & Madsen (2017), s. 192-193. 
78 Andersen & Madsen (2017), s. 195. 
79 Andersen (2013), s. 397. 
80 Andersen & Madsen (2017), s. 195. 
81 Madsen (1981), s. 65-67. 
82 Madsen (1981), s. 67-68.  
83 U 1981.667 H. 
84 Krogsgaard (2017), s. 156.   
85 Madsen (1981), s. 227.  
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Forudsætningslæren kan indirekte ses i sammenspil med retfærdighedslæren jf. U 2000.656 H, hvor 

en komponist havde påtaget sig at komponere en ballet til Det Kongelige Teater mod et bestemt 

honorar samt tantieme pr. opførsel. Balletten blev af forskellige grunde ikke opført, og den 

manglende opførsel havde ”forrykket den forudsatte balance” mellem komponistens indsats og 

hans honorar. På den baggrund fik komponisten suppleret kontrakten, så han fik et yderligere 

honorar, hvilket kan ses som udslag af forudsætningslæren, hvor Det Kongelige Teater har været 

nærmest til at bære risikoen for musikstykkets manglende opførsel, selvom dette ikke eksplicit blev 

nævnt i dommen.  

Forudsætningslæren anvendes ofte som et tvetydigt sprogbrug, som både kan henvise til et bestemt 

retsområde, men andre gange anvendes som et bagvedliggende tankeskema, samt i andre tilfælde 

til helt særlige retsregler, der er knyttet til retsvirkningerne af forudsætningssvigt86. 

Forudsætningslærens relevanskriterie kan i den juridiske litteratur ses beskrevet som et 

rimelighedskriterie87, og terminologien dækker aftaleudfyldning ud fra forholdets natur88.  

2.4.1.1.1. – U 1995.243 V – Cafeteria bilen  
En køber bestilte og underskrev en købsaftale for en varevogn tiltænkt cafeteriedrift af endnu ikke 

købt cafeteria. Sælger var vidende om dette, men aftalen indeholdt ikke et forbehold. Da køber 

dagen efter blev bekendt med, at erhvervelse af cafeteriet var en umulighed, hævede denne 

købsaftalen med påstand om bristede forudsætninger. Sælger godtog hævelsen af købsaftalen, men 

krævede godtgørelse for mistet avance på ny bil og levering, hvilket køber bestred. Køber blev af 

landsretten fundet nærmest til at bære risikoen for den bristede forudsætning.  

Afgørelsen blev slavisk afgjort efter forudsætningslæren, hvor tredje kumulative bestemmelse fik 

afgørende betydning for resultatet. Det blev tidligt slået fast, at erhvervelsen af cafeteriet var 

bestemmende for aftalens indgåelse, samt at dette var kendt af sælger, hvilket denne heller ikke 

modstod, hvorfor de to første kumulative bestemmelser fra forudsætningslæren fandtes opfyldt. 

Argumentationen for relevanskriteriet blev lavet ud fra en rimelighedsvurdering, af hvem der måtte 

være nærmest til at bære risikoen. Køber erhvervede cafeteriet, da køber var udenlandsk 

statsborger og derfor ikke kunne indhente alkoholbevilling. Årsagen til at forudsætningen bristede, 
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87 Madsen (1981), s. 68. 
88 Madsen (1981), s. 68.  
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skyldtes derfor at køber ”ikke var dansk statsborger”, hvorfor ”årsagen til at forudsætningen 

bristede, således ikke må søges i forhold, som appellanten bærer risikoen for, men alene i forhold, 

som A bærer risikoen for”. På den baggrund var forudsætningen ikke relevant. 

Dommen er et resultat af, at køber måtte være nærmest til at bære risikoen for egne forhold, der 

alene omhandler denne og lettest vil kunne forudses at denne. Egne forhold er derfor væsentligt for 

hvem risikoforholdet vedrører i den endelige relevansvurdering i forudsætningslæren. Yderligere 

blev det lagt til grund, at køber ikke tog de nødvendige forholdsregler overfor købsaftalen. 

Domstolen kommenterer, at det ikke var nødvendigt at anskaffe varevognen, før anskaffelsen af 

cafeteriet var fuldendt, samt at der kunne have være taget forbehold for dette i købsaftalen, hvorfor 

køber indirekte selv havde øget risikoen for tvisten, da tvisten aldrig ville være opstået, hvis blot 

køber havde ventet.  

2.4.1.1.2 – U 1963.429 Ø – Bilkøber som ikke bestod køreprøven kunne træde tilbage fra købet.  
En 50-årig kvinde henvendte sig til en bilforhandler for at indgå en aftale om køb af en Austin Partner 

personbil, endnu inden kvinden havde bestået sin køreprøven. Køber ønskede bilen leveret inden 

sin ferie, da hun ønskede at benytte bilen under ferien. Selvom der ikke var oprettet en endelig 

slutseddel, havde sælger føje til at tro, at kvinden bandt sig til at købe bilen hos forhandleren, 

hvorfor en endelig bindende aftale var indgået, da køber ikke bestred den fremsendte 

ordrebekræftelse. Spørgsmålet var derfor, om kvinden var berettiget til at træde tilbage fra aftalen 

på baggrund af den bristede forudsætning, og subsidiært om sælger kunne gøre krav på positiv 

opfyldelsesinteresse grundet i købers misligholdelse.  

Østre landsret vurderede ud fra, at sælger ikke havde oprettet en endelig slutseddel, og at køber 

utænkeligt ville ”forpligte sig ubetinget”, samt sædvane for handlen med kunder som endnu ikke 

har modtaget deres kørekort, at sælger var nærmest til at bære risikoen for at købers kendelige 

forudsætning bristede.  

Dommen går således imod princippet, som domstolene synes at have fulgt i andre afgørelser jf. U 

1995.243 V vedrørende risikoen for egne forhold. Den bristede forudsætning skyldes alene købers 

egne forhold, og risikoen for, at forudsætningen brister, er alene noget, køber kan påvirke. Alligevel 

findes det, at sælger måtte være nærmest til at bære risikoen, hvorfor domstolen, uden at nævne 

det, må antages at ligge pulveriseringshensynet til grund for risikoallokeringen.  
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Domstolen kommenterer i U 1995.243 V, at det for køber ikke var nødvendigt at indgå aftalen, før 

forholdet for den bristede forudsætning var afklaret. Selvsamme argumentation burde kunne 

bruges i denne afgørelse, da køber ikke behøver indgå aftalen før kørekortet er i hus, og det deraf 

er en risiko køber vælger at tilgå, hvorfor denne også burde være nærmest til at bære risikoen. I 

dommen må det være tillagt betydning af domstolen, at køber var forbruger, hvorfor udfaldet er 

anderledes end i U 1995.243 V.  

2.4.1.1.3 – U 1985.334/2 H - Edb-leverandør måtte bære risikoen for, at kundens drifts- og prismæssige 
forudsætninger for kontrakten svigtede.  
Indehaveren af en tekstilfabrik bestilte hos en IT-leverandør nye IT-programmer til styring af drift 

og leverancer. Det var for tekstilfabrikken en forudsætning for købet, at de nye IT-programmer i det 

mindste kunne det samme som de allerede installerede operativsystemer. Købekontrakten blev 

lavet med skøn for udgifter til diverse ydelser i kontrakten, hvor udgiften til operativsystemerne 

blev anslået langt lavere end hvad udgiften i sidste ende udmøntede sig til. Den betydelige ekstra 

udgift betød, at tekstilfabrikken ophævede kontrakten, og fik medhold i dette af Højesteret, da det 

fandtes at IT-leverandøren var nærmest til at bære risikoen for kontraktens ophævelse.  

Forudsætningslæren spiller en central rolle i domstolens afgørelse af denne sag, og det sprængende 

punkt har været, hvorvidt forudsætningerne for leverancen var kendelige, altså hvorvidt det var 

kommet til IT-leverandørens kendskab, at operativsystemerne som minimum skulle have samme 

funktioner som de allerede installerede programmer. IT-leverandøren bestred ikke dette, og det 

støttede endvidere kendskabet, at en repræsentant fra tekstilfabrikken udleverede brugermanualer 

fra de allerede installerede programmer til et møde. Ovenstående kendelighedsproblematik leder 

endvidere afgørelsen over på spørgsmålet om den loyale oplysningspligt, og det kan ligeledes 

fastlås, at denne var opfyldt, da tekstilfabrikken tydeligt oplyste om deres ønsker til systemet.  

Til brug for afgørelsen kigges der også, uden eksplicit at nævne det, på professionsrisikoen89, da IT-

leverandøren burde være vidende om den forhøjede pris for løsningen, da denne som professionel 

IT-leverandør burde have lavet gennemgående analyser af tekstilfabrikkens ønsker, og deraf 

tidligere været vidende om den ekstra udgift.  

                                                           
89 Se afsnit 2.4.5 om professionsrisiko. 
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Ovenstående dom er i sin enkelthed afgjort ud fra en bristet forudsætning, her værende pris og 

funktion af det aftalte produkt. Da det fastslås, at begge parametre for IT-leverandøren måtte være 

kendelige, og for tekstilfabrikken bestemmende, fandtes det at IT-leverandøren var nærmest til at 

bære risikoen for kontrakten ophævelse ud fra relevanskriteriet.  

2.4.1.2 - Forudsætningsrisiko som supplement til aftalelovens § 36  
Efter indførelsen af AFTL § 36 mener visse forfattere, at det er tvivlsomt hvorvidt 

forudsætningslæren fortsat er relevant90, hvis en bristende forudsætning i stedet kan tilsidesættes 

efter AFTL § 36. Hvis forudsætningslæren ikke længere er relevant, men relevanskriteriet fortsat 

anvendes separat fra AFTL § 36, kan dette tale for at risikovurderingen fra relevanskriteriet kan 

udgøre en selvstændig retskilde, som kan påberåbes selvstændigt og uafhængigt af forudsætnings-

læren. Hvorvidt forudsætningslæren fortsat anvendes adskilt fra AFTL § 36 er derfor relevant i 

forhold til begrebets nærmest til at bære risikoens retlige anvendelse.  

Aftalelovens § 36 blev indført d. 1. juli 1975, for at beskytte forbrugere og andre mod, at en anden 

part i kontraktforholdet ”misbruger sin overlegne stilling til at skaffe sig fordele ved at anvende 

vilkår, der ensidigt tjener hans interesser”91. § 36 kan i højere grad finde anvendelse på 

forbrugeraftaler, hvor der er et misforhold mellem forbrugerens og den professionelle parts 

styrkeforhold. Aftalelovens § 36 er ikke udelukket til ikke også at finde anvendelse i erhvervsforhold 

jf. U 2009.2800 SH, hvor forskellen mellem parternes styrke havde givet udslag i urimelige 

kontraktbestemmelser. Afgørende for anvendelsen af AFTL § 36 er derfor ikke underlegenhed men 

urimelighed. Reglen i § 36 kan stadig tænkes anvendt i langvarige kontraktforhold, hvor 

begivenhedsforløbet udvikler sig i en sådan form, så en ordret efterlevelse af tidligere rimelige og 

afbalancerede kontraktbestemmelser vil føre til ekstreme og urimelige resultater92. Normalt vil 

professionelle parter i længere kontraktforhold aftale genforhandlingsklausuler, men i tilfælde hvor 

problemet ikke er dækket ind ved genforhandlingsklausulerne, kan forudsætningslæren og andre 

almindelige fortolkningshensyn hjælpe til at nå et rimeligt resultat, hvorfor AFTL 36 alligevel ikke 

finder anvendelse93.   

                                                           
90 Andersen & Madsen (2017), s. 209. 
91 Lovforarbejderne til aftalelovens § 36. 
92 Andersen & Madsen (2017), s. 209. 
93 Andersen & Madsen (2017), s. 209. 
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Forudsætningslæren er således bragt til anvendelse i mange afgørelser både før og efter, at 

aftalelovens § 36 blev indført. Forudsætningslæren ses anvendt i sager enten som supplement eller 

alternativ til aftalelovens § 36. I U 2005.1978 H blev nogle aftaler vedrørende indskydelse af 

lånekapital i en bank erklæret ugyldige, fordi banken havde givet et stærkt forvrænget billede af 

bankens økonomiske situation på tidspunktet for aftalens indgåelse. Domstolen tilsidesatte 

aftalerne som urimelige efter AFTL. § 36. To dommere var enige i tilsidesættelsen, men begrundede 

i stedet resultatet ud fra urigtige forudsætninger, hvilket banken var nærmest til at bære risikoen 

for. Et mere tydeligt eksempel på samspillet er U 1993.923 H, hvor flertallet valgte at anvende 

terminologien fra forudsætningslæren til at illustrere problemstillingen.   

I svensk retspraksis forholder samspillet mellem forudsætningslæren og aftaleloven, så 

forudsætningslæren først finder anvendelse, når tillämpliga lagbestämmelser ikke kan give svar på 

problemet jf. NDS 1996.358 SvH. I svensk retspraksis ses forudsætningslæren således som et 

supplement til at ”främst avtalstolkning och ogilitighetsgrunderna i avtalslagen”94, hvorimod dansk 

retspraksis fortsat anvender forudsætningslæren i stedet for aftalelovens § 36.  

Fortolkningsmæssigt må det have formodningen imod sig, hvis afgivelsen af et løfte aldrig ville have 

været i en parts interesse, såfremt parten kunne forudse de indtrådte omstændigheder. En domstol 

bør dog under forudsætningslæren såvel som AFTL § 36 være påpasselig med at justere vurderingen 

i chance gevinstrisikoen, som professionelle kontraktparter må antages selv at have afvejet ved 

kontraktens indgåelsen jf. det svenske udtryk medvetet risktaganda og U 2001.1068 H. De profes-

sionelle kontraktparter kan i stedet formodes selv at have den fornødne viden om de med 

kontrakten forbundne risiko.  

2.4.1.3 - Forudsætningsrisiko som andet end forudsætningslæren 
Begrebet nærmest til at bære risikoen kan dog også få betydning i forhold til, hvem der bærer 

risikoen for en urigtig forudsætning, selv i tilfælde hvor forudsætningslæren ikke vil finde direkte 

anvendelse95. AFTL § 36 kan anvendes i relation til efterfølgende omstændigheder til fordel for den 

svage part i kontraktforholdet, mens styrkeforholdet inter partes i højere grad udviskes, når der er 

tale om usikkerhed vedrørende fremtiden, hvilket parterne typisk vil være fælles om, modsat 

                                                           
94 Kleineman (1997), s. 438.  
95 Madsen & Østergaard (2017), s. 35-43. 



28 
 

forhold på aftaletidspunktet96. Uanset om man anvender forudsætningslæren eller aftalelovens § 

36 vil der stadig være tale om en risikovurdering jf. U 1997.994/2 Ø og U 2013.1267 V som begge 

omhandlede en part, der pga. senere indtrådt sygdom blev forhindret i at modtage aftalt ydelse, 

hvor domstolene henviste til henholdsvis forudsætningslærens relevanskriterium og AFTL § 36’s 

rimelighedskriterium.  

2.4.1.4 - Forudsætningsrisiko ved udfyldende fortolkning 
Forudsætningslæren anvendes almindeligvis til at legimitere et løfte ikke behøves fastholdes direkte 

efter dets ordlyd, men også kan anvendes til at udfylde aftaler jf. U 2000.656 H. Ved udfyldende 

fortolkning finder begrebet nærmest til at bære risikoen anvendelse, når særlige omstændigheder 

indtræder, hvilket ikke var muligt at inkorporere i kontrakten. Dette kan være tilfældet ved 

kontrakter, hvor den ene part ikke vil ud af kontrakten på grund af en bristet forudsætning. 

Forudsætningsrisikoen kan i stedet anvendes ved udfyldende fortolkning, hvor parterne ikke har 

taget stilling til, hvem der skal bære risikoen for en begivenheds indtræden, og hvor det samtidig 

ikke er muligt at omstændigheden efter sin karakter kan placeres under en allerede kendt retskilde.  

Ved udfyldende fortolkning søges en regulering af den uforudsete omstændighed, som bedst tjener 

parternes gennemsnitlige interesser97, og spørgsmålet opstår om, hvem der er nærmest til at bære 

risikoen for den efterfølgende uforudsete omstændighed.  

2.4.1.4.1 -U 1981.646 H – Køb af areal til kollegiebyggeri ophævet på grund af svigtende 
forudsætninger 
En arkitekt solgte til en selvejende institution et areal, som skulle projekteres til et kollegiebyggeri 

af arkitekten selv. Efter indgåelsen af aftalen blev parterne klar over, at den skitserede bygning alene 

kunne opføres med dispensation fra en søbeskyttelseslinje omkring en sø på arealet. Parterne førte 

forgæves forhandlingerne med kommunen, som var ansvarlig for dispensationen, men de kun måtte 

stadig kun opføre en mindre end i første omgang planlagt bygning på grunden. Institutionen 

krævede herefter at ophæve købsaftalen. Af købsaftalen fremgik en betingelse med, at kommunen 

skulle kunne godkende arealet til et kollegiebyggeri, hvilket var opfyldt, men køber kunne alligevel 

ophæve købet ud fra et forudsætningssynspunkt. Køber anvendte risikobetragtninger i sin 

argumentation for ophævelse ved at henføre til, at sælger, der var arkitekt og ”havde ejet arealet i 

                                                           
96 Andersen & Madsen (2017), s. 227. 
97 Andersen (2013), s. 340.  
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flere år og udarbejdet projektet for arealets anvendelse til kollegiebebyggelse”, måtte ”være 

nærmest til at bære risikoen for” den urigtige forudsætning.  

En dommer udtalte, at afgørelsen i sagen måtte bero på, hvem af parterne der burde ”bære 

risikoen for, at arealet viste sig uanvendeligt til det af sagsøgeren påtænkte byggeri”. Dette under-

støttede dommeren med, at arkitekten var til stede ved mødet i Fredningsnævnet, hvor spørgsmålet 

om søfredningslinjen blev drøftet, og arkitekten blev gjort opmærksom på, at der kunne være 

hindrende fredningsbestemmelser vedrørende søen, hvorfor arkitekten ”måtte være nærmest til at 

bære risikoen for, at byggegrunden er uanvendelig til det påtænkte kollegiebyggeri,”. Højesteret 

fandt, at begrænsningen af byggemulighederne betød, at en væsentlig forudsætning for købet var 

svigtet, og tog i sin relevansvurdering udgangspunkt i, at sælger havde handlet ”som led i sin 

arkitektvirksomhed” og derfor måtte ”bære risikoen for forudsætningens svigten”. Dette kan 

desuden ses som et udslag i arkitekten professionsrisiko98. 

Ved risikovurderingen anvendtes præventionshensynet indirekte i den juridiske argumentation. Det 

blev gjort gældende at sælger, som var med til mødet, var nærmest til at kende til risikoen for 

manglende tilladelse og desuden havde nærmest ved at undersøge de relevante forhold. 

Argumentationen kan ses som udslag af risikoen ved tilbageholdelse af information99, samt hvilken 

part der var nærmest til at indhente den relevante informationen. Dette bliver beskrevet senere i 

afsnittet om risikoen ved tilbageholdelse af information.  

2.4.1.4.2 - U 1981.667 H - Sælger af byggegrund var nærmest til at bære risikoen for, at bebyggelse på 
grunden viste sig umulig.   
En arkitekt erhvervede en byggegrund af en kommune med det formål at opføre et hotel. Med 

grunden var en bygningspligt som, hvis den ikke blev opfyldt inden for en bestemt periode, ville give 

kommunen tilbagekøbsret af grunden for samme sum. Arkitekten solgte herefter grunden til en 

bygherre indenfor tidsperioden. Bygherren var vidende om kommunens tilbagekøbsret. 

Planstyrelsen gav dog i sidste ende ikke tilladelse til byggeriet, hvorfor kommunen tilbagekøbte 

byggegrunden. Det fandtes, at arkitekten var nærmest til at bære risikoen for den manglende 

tilladelse og deraf tilbagesalget til kommunen.  

                                                           
98 Se afsnit 2.4.5 om professionsrisiko. 
99 Se afsnit 2.4.4 om tilbageholdelse af information. 
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Grundlaget for afgørelsen må siges at findes i forudsætningslæren, da det er en klar forudsætning 

for aftalen, at byggegrunden bebygges, hvorfor sagen alene kunne have været afgjort ud fra dette 

synspunkt. Det fandtes dog desuden, at ingen af parterne havde taget risikoen om manglende 

byggetilladelse med i deres betragtninger i forhold til kontraktens indgåelse. Det blev dog påstået 

af arkitekten, at bygherren burde have påtænkt denne risiko ved kontraktens indgåelse, og deraf at 

bygherren selv var nærmest til at bære risikoen for den bristede forudsætning.  

Domstolen henviser ikke til forudsætningslæren i sin afgørelse, og dette må være grundet den 

indlysende bristede forudsætning, som tydeligt opfylder kendelig- og væsentlighedskriterierne for 

anvendelse af forudsætningslæren. Derfor bliver dommen alene afgivet på baggrund af placeringen 

af en ikke indregnet risiko i aftalen med analogi fra relevanskriteriet. Da ingen af parterne havde 

haft bedre mulighed end den anden for kende risikoen, bliver denne betragtning dog ikke taget til 

følge af domstolen, og deraf bliver arkitekten nærmest til at bære risikoen hvorfor bygherren kunne 

hæve købet baseret på forudsætningslæren.  

2.4.2 - Risikoen for egne forhold 

Ud fra retspraksis har afhandlingen, i forlængelse af ovenstående afsnit vedrørende læren om 

bristende forudsætninger, fundet, at nærmest til at bære risikoen bliver anvendt i forbindelse med 

lignende tvister vedrørende parternes egne forhold.  

Domstolene kan ved udfyldning af aftaler lægge risikoen på den part, som har lettest ved at 

reducere risikoen for misligholdelsens indtræden. Dette gøres ud fra et synspunkt om, at parter som 

udgangspunkt selv bærer risikoen for egne forhold, der har resulteret i den bristede forudsætning. 

Princippet kan ses overført fra erstatningsretten, hvor det er et princip, at tilfældighed ikke må 

afgøre hvilken part der skal bære tabet100, ligesom med præventionshensynet fra erstatnings-

retten101, hvor det tab, som en part har forsaget, skal bæres af parten selv. Forskellen er dog, at 

skaden vedrørende begrebet nærmest til at bære risikoen, ikke behøves at skyldes en adfærd, som 

skal motivere folk til at handle agtpågivende ud fra et samfundsmæssigt synspunkt ligesom i 

erstatningsretten102. Risikoen for egne forhold kan i stedet mere præcist defineres ud fra købe-

                                                           
100 Eyben & Isager (2015), s. 438. 
101 ”Prevensjonstanken går ut på at pålagt ansvar i dag kan bety at folk i morgon prøver å unngå å valda skade” jf. 
Nygaard (2007), s. 20.  
102 Eyben & Isager (2015), s. 144. 
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rettens bagvedliggende principper om køber og sælgers misligholdelse, og kan udtrykkes, som at 

parternes selv bærer risikoen for egne forhold, der resulterer i, at parterne ikke kan opfylde deres 

forpligtelse enten i form af manglende levering eller modtagelse af eget produkt. Alternativt kan 

risikoen for egne forhold betragtes som risikoen for egne forudsætningers bristen, hvor det er en 

forudsætning, at man er sund og rask for at kunne ”modtage” den bestilte ydelse jf. U 1997.994/2Ø 

og U 2013.1267V. 

Risikoen for egne forhold kan desuden udgøre en parts forhold eller ageren, som forøger chancen 

for misligholdelse jf. U 2002.1030 H, hvor der blev foretaget en indirekte risikobetragtning og blandt 

andet lagt vægt på, at sælger havde interesse i at indgå salgskontrakten hurtigt af skattemæssige 

årsager, og derfor ikke ønskede at vente til lejemåls- og deraf finansieringskontrakter var på plads. 

Dette støttede, at sælger var nærmest til at bære risikoen, da sælger ikke var villig til tage de 

nødvendige præventive hensyn under aftalens koncipering. Ligeledes fra norsk ret findes dommen 

NJA. 1982.613, hvor hastværk fra sælgers side medførte at køber indgik aftalen uden at sikre sig 

finansieringsmuligheder af ejendom.   

2.4.2.1 - U 1997.994/2 Ø – Den aflyste musikant 
En musiker blev via en mundtlig aftale bestilt til at spille ved en rund fødselsdag til et honorar på 

2.500 kr. Fem dage inden fødselsdagen blev hustruen indlagt med en blodprop og udskrevet to dage 

senere med besked om, at hun ikke måtte deltage i fødselsdagen. Ægtefællen, som havde indgået 

kontrakten med musikeren, ringede efterfølgende til musikanten for at aflyse, men musikanten 

krævede fortsat sine 2.500 kr. i honorar. I kontrakten var det ikke aftalt, hvad der skulle ske i tilfælde 

af aflysning af arrangementet ved sygdom, hvorfor domstolen var nødt til at gå ind og foretage 

aftalesupplering ved at anvende risikobetragtninger. I Landsretten var der dissens mellem 

dommerne, og der blev indirekte i argumentationen henholdsvis lagt vægt på præventionshensynet 

og pulveriseringshensynet. Flertallet af dommerne udtalte, at under hensyn til at aflysningen skete 

sent og ”skyldtes et forhold, som indstævnte er nærmest til at bære risikoen for, findes indstævnte 

at måtte erstatte appellantens tab ved aflysning”. Ved risikovurderingen tillægger landsretten det 

betydning, at afbestillingen skyldtes forhold som bestilleren af musikanten selv var ansvarlig for og 

som resultat selv måtte bære risikoen for. Landsretten kommer ikke med flere bemærkninger 

vedrørende risikoafvejningen, men ud fra deres argumentation kan det ikke være musikanten, som 

var nærmest til at bære risikoen for, at bestilleren ikke kunne modtage den aftalte ydelse, da 
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musikanten ikke var ansvarlig for fødselarens helbred, hvorimod bestilleren af musikanten havde 

større mulighed for at bære risikoen for egne forhold herunder eget helbred.   

Den disserende dommer lagde i stedet indirekte pulveriseringshensynet til grund. Dommeren 

udtalte først og fremmest, at det måtte have stået musikanten klart, at ” indstævntes hustrus 

personlige deltagelse i festen var en væsentlig forudsætning for dens gennemførelse”, hvorved 

dommeren lægger op til anvendelse af forudsætningslæren, men frafalder denne, og anvender i 

stedet AFTL § 36. Ved anvendelsen af AFTL § 36 lægger dommeren vægt på forudsætningslæren, 

men samtidig også risikobetragtninger. Vedrørende risikobetragtningerne udtaler dommeren, at 

musikanten, ”der drev erhverv ved at spille musik bl.a. til lejlighedsfester, havde mulighed for i sine 

honorarer at indregne risikoen for tab ved sådanne aflysninger, mens indstævnte, for hvem festen 

var et privat arrangement ikke havde en tilsvarende mulighed”. Dommeren anvender risiko-

vurderingen som supplement til AFTL § 36, ved at det under omstændighederne ville være urimeligt 

at gøre aftalen gældende. Dommeren anvender således pulveriseringshensynet fra retsøkonomien, ved at 

lægge risikoen på den professionelle part, som må anses at have lettest ved at bære tabet.        

Et andet element flertallet, af dommere lægger vægt på, er, at aflysningen at musikanten skete sent. 

Det er ikke utænkeligt at den sene aflysning betød, at det var umuligt for musikanten at få et nyt 

job i tide, hvorfor resultatet muligvis kunne have været anderledes, såfremt bestilleren af 

musikanten havde aflyst i bedre tid. Dommerne uddyber ikke deres hensynsafvejning yderligere, 

men lægger både vægt på sen aflysning og risikobetragtninger ved aftalesupplering.   

2.4.2.2 - U 2013.1267 V – Kostvejledningkursus som e-læring  
En næsten identisk sag som ovenstående, hvor en kvinde indgik en aftale om deltagelse i e-

læringskursus om kostvejledning. Kvinden blev efterfølgende ramt af en blodprop i en 

hjernestamme og sygemeldt fra sit job. E-læringskurset var tilgængeligt i 6 måneder via internettet, 

hvilket fremgik af udbyderens standard aftalevilkår. Efter kvinden blev syg, kontaktede hun 

kursusgiver for at udskyde sin deltagelse i kurset. Kursusudbyder imødekom imidlertid ikke dette, 

og forlangte den resterende betaling på 10.000 kr. betalt. Byretten lagde vægt på, at der forelå en 

forbrugeraftale og det ikke fremgik af kontraktvilkårene, hvad der skulle ske i tilfælde af sygdom, 

hvorfor det ville være urimeligt at fastholde kvinden i aftalen efter AFTL § 36. Vestre Landsret kom 

i stedet frem til modsatte resultat og udtalte, at der ” ikke var grundlag for at pålægge At Work A/S 

risikoen for, at M som følge af sygdom ikke kunne gennemføre det internetbaserede kursus” som 
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hun havde tilmeldt sig. ”Herefter, og da det uanset M’s sygdom ikke er urimeligt at gøre aftalen 

gældende, tages At Work A/S’ påstand til følge”.  Vestre Landsret anvendte ikke begrebet nærmest 

til at bære risikoen, men gjorde stadig brug af risikovurderingen og stadfæstede, at kontraktparter 

selv er nærmest til at bære risikoen for egne forhold herunder sygdom, da det vil være urimeligt at 

lade den part, som ikke kan kontrollere om den anden parts egne forhold, bære risikoen. Denne 

afgørelse er et mere tydeligt eksempel på, at kontrahenter selv bærer risikoen for egne 

forudsætningers bristen, da risikoen for egne forhold vejede tungest, selv om der var tale om et 

større aktieselskab mod en forbruger, og aftalen var indgået via en standardformular.  

2.4.2.3 - Opsamling på egne forhold 
Begge afgørelser kan desuden ses som et udslag af almindelig obligationsret ved at sælger ville 

levere sin ydelse, men køber pga. af egne forhold ikke havde mulighed for at aftage ydelsen.  

Ligeledes er det interessant at se, hvordan domstolene uden at uddybe hvorfor, vurderer at parter 

altid er nærmest til at bære risikoen for egne forhold. I erstatningsretligt øjemed kan man tale om, 

at der indirekte gælder en form for objektivt ansvar for egne forudsætningers bristen, hvilket 

stemmer overens med den grundlæggende tanke fra forudsætningslæren om at parter som 

udgangspunkt selv bærer risikoen for egne forudsætningers bristen. Interessant er det også at 

nævne U 1954.604 SH, hvor det aldrig blev diskuteret, hvorvidt sømanden bevidst ikke nævnte 

risikoen for, at han ikke kunne komme ind i USA, da det må antages ikke at være relevant, fordi 

parter altid bærer risikoen for, når egne forhold er skyld i en forudsætnings bristen, også selvom det 

er den anden parts forudsætning, der brister103. 

2.4.3 - Koncipistrisiko  
Som supplement til koncipistreglen anvendes nærmest til at bære risikoen som begreb, hvorfor en 

analyse af nærmest til at bære risikoen i samspil med koncipistreglen fra obligationsretten er 

relevant til at afklare anvendelsen af begrebet nærmest til at bære risikoen. 

Ved kontraktkoncipering har parter en overordnet pligt til at undgå misforståelser og tvivl104. I den 

sammenhæng anvendes en risikovurdering til at fortolke imod affatteren eller den part, ”som har 

haft lettest adgang til at sikre sig bevis for sit standpunkt”105.  

                                                           
103 Dommen bliver analyseret i afsnit 2.4.4.1.2. 
104 Jørgensen (1971), s. 194. 
105 U 1992.488/2 V. 
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Begrebet nærmest til at bære risikoen er derfor allerede velkendt i den juridiske litteratur som en 

del af koncipistreglen også kaldet uklarhedsreglen106. Koncipistreglen går i sin enkelthed ud på, at 

parten som har konciperet de ord eller klausuler, der skaber tvetydighed for aftalen, selv må bære 

risikoen for de uklarheder som tvetydighederne skaber under fortolkningen af uklare vilkår eller 

aftaler107. Generelt kan det siges, at der fortolkes imod den part, som burde have forhindret 

uklarheden eller var nærmest til at forhindre uklarheden, hvilket typisk vil være affatteren108. 

Koncipistreglen kan desuden opfattes som et udslag af bevisbyrdereglen, hvor det kommer en part 

til skade, såfremt parten ikke har sikret sig bevis for sin forståelse i form af en mere klar og tydelig 

aftale, når parten selv har udformet kontrakten eller i øvrigt har været den nærmeste til at få klarlagt 

punktet109. Koncipistrisikoen er udmøntet i et præventions- og beskyttelsessynspunkt, hvor 

præventionshensynet110, er tiltænkt at tilskynde koncipisten til at koncipere den optimale aftale og 

begrænse samfundsmæssige tab ved at skrive en så præcis og effektiv aftale som muligt. 

Beskyttelseshensynet finder i stedet anvendelse ved fortolkning af standardformularer typisk i 

forbrugerforhold, hvor hensigten er, at den svage part ikke forpligtes ud over sin vilje111. Ved 

Koncipistreglen ses der således på, hvem der er nærmest til at bære risikoen for en utilsigtet 

uklarhed, som burde eller kunne have været undgået112. 

I svensk juridisk litteratur er koncipistreglen som retsgrundsætning kritiseret, da den er for 

overfladisk til at bedømme komplicerede spørgsmål113. Kritikken går på, at aftaler aldrig er 

fuldstændige, hvorfor det ved gensidigt forhandlede aftaler vil være alt for vidtgående at lade 

koncipisten bære risikoen for tvetydigheder, som den anden part ligeledes kunne have foretaget. I 

litteraturen argumenteres der i stedet for, at koncipistreglen ikke bør anvendes som en genvej til at 

løse komplicerede fortolkningsspørgsmål114, hvortil fortolkningen i stedet skal foretages ud fra 

parternes bagvedliggende formål og hensyn jf. U 1996.91 H. Sø- og Handelsretten havde eksplicit 

                                                           
106 Også kaldet uklarhedsreglen i nordisk retsteori. 
107 Andersen (2013), s. 329. 
108 Andersen & Madsen (2017), s. 383.  
109 Andersen & Madsen (2017), s. 384. 
110 Færstad (2014), s. 61.  
111 Andersen (2013), s. 329.  
112 Andersen & Madsen (2017), s. 385. 
113 Håstad, Lindholm & Saldeen (1994) En skrift af Jan Ramberg, s. 501.   
114 Andersen (2013), s. 329.  
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anvendt koncipistreglen, mens Højesteret nåede frem til det modsatte resultat ved at dykke dybere 

ned i aftalen og se på aftalens baggrund og formål.  

2.4.3.1 - U 2001.655 V – Om fortolkning af bestemmelse om kursrisiko og skøde 
Dommen omhandler en købsaftale af en lejlighed, hvor finansieringen bl.a. skulle ske via et 

obligationslån på 412.000 kr. Af ejerskifteaftalen fremgik følgende i forhold til kurserne på 

obligationslånet ”Hvis ejerskiftelånet bliver større eller mindre end anslået, reguleres således: 

Ejerskiftelånet optages i sælgers navn og provenuet tilfalder sælger..”. I købsaftalen fremgik 

yderligere at obligationslånet blev hjemtaget på grundlag af kursen 98,15 d. 27. juli. Lånet blev dog 

efterfølgende hjemtaget til kurs 94,15, hvilket resulterede i en difference på 16.480 kr. Efter-

følgende opstod der tvivl om, hvorledes bestemmelsen i købsaftalen skulle fortolkes. Vestre 

Landsret tiltrådte byrettens præmisser, som lagde vægt på ”at købsaftalen er udfærdiget af den af 

sagsøgeren antagne mægler, og sagsøgeren, der har været repræsenteret af advokat og har 

godkendt af købsaftalen uden bemærkninger, herefter findes nærmest til at bære risikoen for den 

mulige uklarhed, der er i aftaledokumentet”.  En sælgers anvendelse af professionel rådgivning 

henholdsvis en ejendomsmægler og en advokat blev således udslagsgivende for fortolkning mod 

sælger (affatteren af kontrakten) og derved anvendelse af koncipistreglen. I dommen kan der 

udledes en risiko for, at koncipistreglen anvendes til ulempe for kontraktparten, som anvendte 

professionel rådgivning. Hvordan Landsretten på den baggrund fandt frem til, at sælger var nærmest 

til at bære risikoen, blev ikke nærmere uddybet. Det må dog kunne udledes at fortolkningsrisikoen 

allokeres på den kontrahent, som anvender professionelle tredjemænd, så kontrahenten bærer 

risikoen for, at kontrakten skal udfærdiges klart og entydigt.  

2.4.4 – Nærmest til at bære risikoen ved tilbageholdelse af information (Den loyale oplysningspligt) 
Begrebet nærmest til at bære risikoen anvendes i forlængelse med den loyale oplysningspligt i sager, 

hvor der har været asymmetrisk information mellem parterne, til at vurdere, hvilken part som var 

nærmest til at bære risikoen for den manglende information. Afhandlingen vil på den baggrund 

analysere begrebet nærmest til at bære risikoens betydning ved tilbageholdelse af information, samt 

om nærmest til at bære risikoen kan anvendes selvstændigt.  

I kontraktretten findes der en stor mængde regulering af fortielse ved kontraktindgåelse. 

Tværgående kan reguleringen udtrykkes som en retsgrundsætning omhandlende en loyal 
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oplysningspligt, overført både til at omfatte ugyldighedslæren fra aftaleretten115, dele af 

misligholdelseslæren fra obligationsretten116, og erstatningsretten ved culpa in contrahendo117. Den 

tværgående loyale oplysningspligt, kan defineres som, at man ikke ”tillader en person at udnytte en 

given informationsasymmetri til skade for sin medkontrahent118”. Det afgørende i den forbindelse 

er, at informationsbesidderen har en viden, der gør informationsbesidderen i stand til at vurdere 

kontraktens værdi anderledes, og derved ikke påtager sig samme risiko som medkontrahenten119.  

En fortielse skal ud fra obligationsretten være bestemmende for medkontrahenten, ligesom at 

fortieren skal have handlet ansvarspådragende, før at fortielsen kan udmunde sig i misligholdelse, 

ugyldighed eller erstatning, hvis begrebet kan overføres til aftaleretten og erstatningsretten120. Med 

bestemmende viden menes, at medkontrahenten ikke nødvendigvis ville have afstået fra at handle, 

men blot ville have handlet på andre vilkår. Ved culpavurderingen indgår aftaleforholdets særlige 

omstændigheder, ligesom at videndes karakter har betydning. Hvis viden er usikker, bliver det et 

spørgsmål om, hvilken af parterne der er nærmest til at afklare og identificere det pågældende 

forhold121.  

Ikke enhver fortielse er retsstridig, da det grundlæggende økonomiske rationale for kontrakt-

indgåelse er, at den enkelte aktør forfølger sine egne økonomiske interesser122. Det er således ikke 

enhver økonomisk udnyttelse af informationsmæssig asymmetri, som er i strid med 

oplysningspligten. Af lovforarbejderne til aftaleloven fremgår desuden, at ”den ene Part maa frit 

kunne benytte sig af sin bedre Viden ,f.Eks. om oversøiske Markeders Beskaffenhed, til at gøre en for 

ham særlig god Forretning, uden at hans Fortielse af denne hans Viden gør Retshandelen ugyldig123”. 

I stedet for konkret lovgivning på området findes et retsstridighedsforbehold, og domstolene er 

henvist ”til en indskrænkende fortolkning med støtte i sædvane og frivurderinger124”. At et produkts 

                                                           
115 Aftalelovens § 30, 33 og 36 samt den ikke lovregulerede forudsætningslæren. 
116 Obligationsrettens grundsætning om sælgerens loyale oplysningspligt som bl.a. kommer til udtryk i KBL §76, stk. 1, 
nr. 3. 
117 Færstad (2014), s. 127.  
118 Moalem (2004), s. 134.  
119 Moalem (2004), s. 134. 
120 Moalem (2004), s. 134. 
121 Moalem (2004), s. 137. 
122 Williamson (1985), s.47. 
123 Udkast til Lov om Aftaler og andre Retshandler paa Formuerettens Omraade med tilhørende Bemærkninger, 1914, 
s.68. 
124 Ross (1971), s. 367. 
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lave pris skyldes risikoen for produktet tilsvarende har en lav kvalitet, ville typisk ikke være i strid 

med den loyale oplysningspligt, ligesom at man kan gå ud fra, at medkontrahenten er i besiddelse 

af almenkendt viden ud fra medkontrahentens undersøgelsespligt125.  En tvist mellem den loyale 

oplysningspligt og undersøgelsespligten må vurderes ud fra hvilken af parterne, der er nærmest til 

at tilegne sig oplysningerne. Er viden i stedet intern, taler dette for at tilbageholdelsen af 

informationerne er retsstridig126.  

2.4.4.1 – Risikobetragtninger ved manglende information 

Det er usikkert, i hvilket omfang oplysningspligten kan opstå med hjemler i andre retsgrundlag end 

tidligere beskrevet. I tilfælde, hvor informationsbesidderen ikke har den faktiske viden eller burde 

have haft den, men alligevel efter forholdene var nærmest til at bære risikoen for manglende 

fremlæggelse af information, vil oplysningspligten i stedet for at vurderes ud fra informations-

besidderens culpøse handlen ved tilbageholdelse af informationer, blive betragtet ud fra rene 

risikobetragtninger. I den juridiske litteratur åbner Gomard op for denne synsvinkel ved at skrive, at 

kontraktparter har pligt til loyalt at oplyse hinanden om forhold ”som de kender eller bør kende eller 

efter omstændighederne navnlig for professionelle erhvervsdrivende dog er nærmest til at vide 

besked med127”. Tilsvarende argumenterer Jo Hov for, at terminologien omkring oplysningspligt 

ændres til oplysningsrisiko eller oplysningsansvar128. Lignende kan ses fremført i ældre domme som 

U 1951.3 H, hvor det af vindende part blev fremført, at risikoen for oplysningens urigtighed måtte 

henses til, at ”Sagsøgte var nærmest til at vide besked og havde bedst Adgang til” at undersøge 

oplysningerne. Modsat anvender Bryde Andersen og Lookofsky  ”hvem der må anses nærmest til at 

afklare det pågældende tema” i forbindelse med culpavurderingen129. Terminologien fra købelovens 

oplysningspligt kan overføres til aftaleretten og ses udtrykt i en række domme, hvor en part var 

nærmest til at bære risikoen for tilbageholdelse af egne oplysninger, som parten ville have lettest 

ved at afklare.  

                                                           
125 Undersøgelsespligten kommer fra obligationsretten, men kan overføres til aftaleretten.  
126 Moalem (2004), s. 139. 
127 Gomard (1998), s.193. 
128 Hov (2002), s. 105. 
129Andersen & Lookofsky (2010), s.64. 
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I forlængelse af ovenstående bør dog nævnes at en part, som er vel vidende om, at en disposition 

er knyttet til en vis risiko, selv bør have kendskab til dispositionens underliggende risiko130. Parten 

bør ikke ud fra præventionshensynet kunne gøre bristende forudsætninger gældende i forhold til 

loyalitetspligten, da risikoen for en aftales underliggende risiko som udgangspunkt vil ligge inden 

for en aftaleparts egen risikosfære131.   

2.4.4.1.1 - Sø- og Handelsrettens dom afsagt den 17. oktober 2013 i sag O-4-12 og O-6-12 
Sagen omhandlede en virksomhedsoverdragelse af et hotel, hvor sælger havde modtaget 

rådgivningsydelser i perioden op til overdragelsen. Sælger var nærmest til at bære risikoen for 

uklarheden vedrørende, hvorvidt rådgivningsarbejdet var udført under tidligere gældende 

rammeaftale indgået mellem sælger og rådgiver, som en del af en tilbudspræsentation fra rådgiver, 

eller som en del af et tilbud eller arbejde udført for den nye ejer. Som bestiller af arbejdet blev 

sælger tilpligtet til at betale fakturaen for arbejdet i ugerne omkring overdragelsestidspunktet.  

I parternes argumentation blev risikobetragtninger anvendt flere steder. Aftalerne blev indgået med 

en af sælgers medarbejdere, hvortil det blev fremført, at sælger var nærmest til at bære risikoen for, 

at en ledende medarbejder eventuelt overskrider interne fuldmagtsgrænser, når dispositionen er 

sædvanlig i forhold til selskabet m.v”. Ligeledes blev det gjort gældende, at sælger som betaler og 

aftager af ydelsen, var ”nærmest til at orientere rådgiver om salget af ejendommen og opsigelsen af 

Rammeaftalen”, og at det var sælger, som bar risikoen for, at der ”tilgår sådan en information på 

retsmæssig vis”. Sø- og Handelsretten anvender ikke direkte risikobetragtningerne i deres afgørelse, 

men kom frem til samme resultat som sagsøger og udtalte ligeledes, at ”sagsøgte var den nærmeste 

til at præcisere overfor Cowi, hvornår den eksisterende rammeaftale ikke længere kunne anses for 

gældende mellem parterne.”  

Dommen kan tillige ses som udtryk for bl.a. koncipistrisikoen, da tvisten bl.a. vedrører uklarheder i 

kontraktens betingelser.  

                                                           
130 Færstad (2014), s. 226. 
131 Analog anvendelse fra vildledende information jf. Færstad (2014), s. 227. 
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2.4.4.1.2 – U 1954.604 SH – Forhyret sømand var nærmest til at bære risikoen for amerikanske myndigheders 
indrejseforbud  
En sømand blev ansat af et dampskibsselskab til at sejle med skib til USA og videre, men blev opsagt 

samme dag inden afsejlingen, grundet at de amerikanske myndigheder havde nægtet ham 

indrejsetilladelse.  Sømanden gjorde gældende, at han var ulovligt afskediget, da han var ansat til 

en længere periode, og derfor havde krav på erstatning efter sømandslovens § 34132. Efter 

amerikansk lov påhvilede det skibet en pligt til, at en person som var uønsket i USA blev tilbageholdt 

i skibet, ligesom at der kunne blive pålagt skibet betydelige udgifter. Ved afgørelsen af om 

sømanden havde krav på erstatning, lagde domstolen vægt på, at de amerikanske myndigheders 

stilling til sømanden havde sit udspring i en ”bedømmelse af dennes personlige forhold, og at han 

måtte være vidende om, at der blev foretaget en sådan bedømmelse før rejsens påbegyndelse”. I 

forhold til personlige forhold vurderede domstolen, at sømanden ”i almindelighed vil have bedre 

grundlag end rederiet for at gøre sig klart, om der for hans vedkommende er risiko for 

vanskeligheder med amerikansk myndighed”, også selvom det ikke var oplyst, hvorvidt sømanden 

på forhånd vidste, at han var uønsket i USA. Domstolen fandt således, at sømanden måtte have 

været klar over, at det var en afgjort forudsætning for hyringen fra dampselskabets side, at han blev 

accepteret af de amerikanske myndigheder, hvorfor sømanden var nærmest til at bære risikoen for, 

at dette glippede. Sømanden fik derfor ikke krav på erstatning efter sømandsloven. Ved afgørelsen 

fandt analogien af AFTL § 33 samt forudsætningslæren anvendelse, hvorfor det er interessant at 

domstolene i stedet vælger at afgøre fortolkningen af sømandsloven ud fra bagvedliggende 

risikovurderinger.  

2.4.4.1.2 - U 2005.2601 V – Kommune bundet af tilsagn om støtte selvom ikke opholdskommune 
Midtdjurs Kommune gav over for Rougsø Kommune tilsagn om refusion af udgifter til en 

handikappet kvindes ophold i et bofællesskab i Rougsø. Den Sociale Ankestyrelse udtalte 

efterfølgende i forbindelse med en klagenævnssag, at Midtdjurs Kommune aldrig havde været 

opholds- og handlekommune for kvinden, hvorfor Midtdjurs Kommune ikke var forpligtet til at yde 

refusion. Der opstod herefter tvivl om, hvorvidt Rougsø Kommune havde ret til restbeløbet af 

refusionstilsagnet på 1,4 mio. kr., eller om det betalte refusionsbeløb skulle tilbagebetales til 

Midtdjurs Kommune.  

                                                           
132 I dag §§ 16 og 17, der er udtryk for at en kontrakt kan hæves hvis en væsentlig forudsætning brister, uden at 
arbejdsgiver behøver at betale erstatning.  
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Rougsø Kommune gjorde gældende, at Midtdjurs Kommune afgav et ubetinget tilsagn om, at 

kommunen ville betale udgifterne ved kvindens ophold, hvilket var en afgørende forudsætning for 

Rougsø Kommunes beslutning om at modtage kvinden. Midtdjurs Kommune var bekendt med, at 

der var uafklarede spørgsmål om pligten til at afholde udgifterne til kvinden, da Kommunen afgav 

refusionstilsagnene, men ”undlod at orientere Rougsø Kommune herom”. Sekundært ville Midtdjurs 

Kommune ikke kunne gøre et tilbagebetalingskrav gældende. Den forkerte betaling skyldtes alene 

Midtdjurs Kommunes egne forhold, og disse forhold var ikke kendelige for Rougsø Kommune. 

Landsretten anvendte Rougsø Kommunes anbringender og fandt frem til, at ligegyldigt om 

Midtdjurs Kommune var opholdskommune ved aftalen om forflyttelse af kvinden, var Midtdjurs 

Kommune under de ovenfor anførte omstændigheder ”nærmest til at bære risikoen for, at den 

forudsætning om, at Midtdjurs Kommune var opholdskommune (betalingskommune), som de to 

kommuner havde, da K fik ophold i bofællesskabet, viste sig urigtig”. Højesteret anvendte i denne 

afgørelse præventionshensynet ved at se på hvilken part, der var nærmest til at få indhentet de 

relevante oplysninger, samt pålagde parten risikoen for at have tilbageholdt væsentlig information.  

Dommen kunne have stået under forudsætningsrisiko, men et vigtigt argument var tilbageholdelse 

samt manglende indhentelse af information.  

2.4.4.1.2 - RG 1990.66  
I afhandlingen inddrages en norsk dom, da dommen illustrerer problemstillingen ved hvilken en 

part, som var nærmest til at kende til et forhold uden det fastlægges, at en part burde have kendt 

til forholdet. De bagvedliggende hensyn som anvendes i afgørelsen, er de samme principper, som 

anvendes ved risikoallokeringen i dansk ret.  

Norsk dom RG 1990.66, vedrørende køb af dataanlæg med tilhørende vedligeholdelsesaftaler til et 

kontor. For at anlægget kunne fungere tilfredsstillende var det nødvendigt med jævn strømtilførsel, 

hvilket købers lokaler ikke besad. Ingen af parterne kendte til den ujævne strømforbindelse i købers 

lokaler, og dataanlægget fungerede derfor først tilfredsstillende 1,5 år efter, at det var blevet 

leveret og installeret. Spørgsmålet var, om køber skulle betale vedligeholdelsesomkostningerne i 

overensstemmelse med aftalen i de 1,5 år, indtil anlægget fungerede optimalt, hvilket blev vurderet 

ud fra, hvem der var nærmest til at bære risikoen for, at forholdende ikke var undersøgt før 

aftaleindgåelsen. Retten lagde til grund, at køberen ikke på forhånd vidste, at der var 
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strømproblemer i lokalerne, ligesom at sælger vidste, at anlægget var følsomt over for ujævn 

strømforbindelse. Sælgeren måtte dog kunne forudsætte, at lokalerne som var almindelige 

kontorlokaler, var egnet til anlægget. På den baggrund kom retten frem til, at køber måtte bære 

risikoen for købers egne kontorer ikke opfyldte kravene til dataanlægget, og domstolen valgte at 

opretholde aftalen.  

2.4.4.2 – Bevidst fortielse af information (svig) 
Faktum fra flere af de i afhandlingen analyserede domme, især om dem vedrørende manglende 

information, kan lede ens tanker over på AFTL § 30 vedrørende bevidst tilbageholdelse af 

information (svig), hvorfor afhandlingen finder det relevant at tage et nærmere kig på denne 

bestemmelse, og hvorfor parterne ikke har gjort den gældende.   

Svig kan defineres som et retsstridigt forhold, hvilket betyder, at en person bevidst oplyser urigtigt 

eller fortier om forhold, som personen samtidig er bevidst om, at med til at fremkalde 

viljeserklæringen133. Det er i den trykte retspraksis ikke ualmindeligt, at svigspørgsmålet forbigås 

ved ikke at begrunde en aftales ugyldighed efter AFTL § 30. Det findes der flere grundlag for, bl.a. 

at folk oftest heldigvis opfører sig ordentligt, men også nedenstående betragtninger er skyld i 

dette134.  

For det første findes der en vis infami med begrebet svig og henvisningen til AFTL § 30, hvorfor 

domstolene er tilbøjelige til at afgøre tvisten med mere lempelige begrundelser såsom AFTL §§ 33 

og 36, forudsætningslæren eller en almindelig indskrænket rimelighedsvurdering, hvis disse kan 

udmønte sig i samme resultat, jf. bl.a. U 1963.101 H og U 1974.265 Ø135. For det andet kan en 

kontraktpart, hvis eneste ønske er at komme ud af kontrakten, opnå dette ved at ophæve 

kontrakten sammenlignet med at få den tilsidesat med påstand om svig136. For det tredje kan en 

kontraktpart have ønske om erstatning, hvis denne mener at have været behandlet svigagtigt, og 

ikke blot få kontrakten ugyldiggjort. Da ordlyden i AFTL § 30 ikke fordrer dette resultat, undlades 

den påstand oftest, jf. bl.a. U 1987.279 H137.  

                                                           
133 Andersen & Madsen (2017), s. 157. 
134 Andersen & Madsen (2017), s. 162.  
135 Andersen & Madsen (2017), s. 162-163. 
136 Andersen & Madsen (2017), s. 163. 
137 Andersen & Madsen (2017), s. 164. 
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Det kan derfor udledes, at almindelige risikobetragtninger kan blive anvendt af domstolen, selvom 

situationen unægtelig virker rammende af AFTL § 30, da det er lettere at bevise, at en part var 

nærmest til at bære risikoen, end parten handlede svigagtigt.   

2.4.5 – Professionsrisiko  
I en række tilfælde vil den professionelle part være nærmest ved at bære risikoen for 

forudsætningers bristen jf. U 1963.429 Ø, hvorfor der i afhandlingen udledes en særlig risiko, når 

man handler som led i sit erhverv, mod en som ikke gør, hvilket i afhandlingen defineres som 

professionsrisiko.  

Når en hændelse kan forventes at indtræde med en vis sandsynlighed pga. dens karakter, og 

hændelsens indtræden ikke for alvor indtræder som resultat af en af kontraktparternes handlinger, 

kan risikoen placeres hos den part, som er nærmest til at bære den. Risikoen kan lægges på den 

part, som har lettest ved at pulverisere138 tabet som indtræder jf. U 1997.994/2 Ø139. Domstolene 

kan vælge at lægge risikoen ved uklare aftaler på den part, som må være mest motiveret til at 

afdække risikoen i aftalen (koncipistrisiko) eller billigst kunne forsikre sig imod den. Det vil i disse 

ydertilfælde typisk være den professionelle part, som har mulighed for at indkalkulere sine tab og 

forsikre sig imod hændelsen, hvorfor den professionelle part vil have bedst mulighed for at 

pulverisere tabet, og derved være nærmest til at bære risikoen for hændelsens indtræden140.   

Der kan også argumenteres for professionsrisiko i sammenhæng med præventionshensynet, da 

professionelle parter er nærmest til at bære risikoen for uklarheder i aftalen. I svensk litteratur er 

derfor koncipistreglen opdelt i henholdsvis forffaterregelen (mod koncipisten) samt kyndighets-

regelen (mod den professionelle)141. Lignende tankegang er desuden set anvendt i dansk 

retspraksis, hvor Landsretten i U 1975.788 H udtaler, at sparsom fiksering af aftalegrundlaget og 

heraf uklarhed efter almindelige aftaleretlige regler måtte komme sagsøgte til skade, ”idet sagsøgte 

han har ansvaret for aftalegrundlagets udformning og har deltaget i aftalen som led i sit erhverv”, 

og U 1996.309 V hvor ”sagsøgeren som den professionelle part… har været nærmest til at afklare 

betalingsspørgsmålet”.  

                                                           
138 Lignende betragtninger kan ses i almindelige erstatningsret.  
139 Kommentar fra disserende dommer, - se analyse af dommen fra tidligere afsnit. 
140 Samme tankegang jf. Madsen & Østergaard (2017), s. 40. 
141 Hov & Høgberg (2009), s. 284. 
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2.4.5.1 – U 1983.392 H – Nærmest til at bære risikoen for transport af ejendomsforbehold 
Et finansieringsselskab gav køberne, ifølge finansierede afbetalingskontrakter af biler, meddelelse 

om, at samtlige rettigheder over bilerne var overdraget til finansieringsselskabet, og at køberne med 

frigørende virkning kunne indbetale til finansieringsselskabet. En bilforhandler tog imidlertid en bil 

tilbage fra en køber og solgte den til en anden, som var i god tro. Spørgsmålet var herefter om 

ejendomsretten til bilen var ekstingveret. Fogedretten anførte at der ud fra risikobetragtninger 

måtte ske ekstinktion, når en køber i god tro har købt en bil hos en forhandler, selv om der var 

ejendomsforbehold i det købte, da finansieringsselskabet i sin denunciationsskrivelse kunne have 

anført, at køberne, ikke uden finansieringsselskabets samtykke, måtte aftale med sælgeren, at lade 

handlen gå tilbage. Risikoen for at køberne og sælgeren kunne lade handlen gå tilbage, uden om 

finansieringsselskabet, var således øget.  

Højesteret tilsluttede sig samme anvendelse af risikobetragtninger og udtalte, at finansierings-

selskaber i forbindelse långivning kan ”mindske faren for krænkelse af sine rettigheder, dels ved over 

for køberen klart at tilkendegive arrangementets virkninger for denne, dels ved at føre løbende 

kontrol med rettidig betaling af forfaldne ydelser og det samlede engagement med sælgeren”. En 

forbruger derimod har som ny køber i almindelighed hverken ”mulighed for eller anledning til at 

kontrollere forhandlerens råden”. Højesterets argumentation er indirekte et udslag af præventions-

hensynet, hvor finansieringsselskabet selv var delvist ansvarlig for konflikten vedrørende ejendoms-

forbeholdets opståen, og lettest kunne reducere risikoen for konflikten. Ligeledes anvendte 

Højesteret pulveriseringssynspunktet, da finansieringsselskabet ville kunne ”imødegå tab ved 

oprettelse af sikringskonto og forsikringsaftaler”.  

På den baggrund og fordi forbrugeren ”ubestridt var i god tro” ved købet af bilen, fandtes 

finansieringsselskabet herefter ”nærmest til at bære risikoen for forhandlerens handlemåde”. Til 

grund for resultatet af risikovurderingen, tillagde Højesteret det således afgørende vægt, at den ene 

part var professionel, mens den anden part var forbruger. Højesteret argumenterer for at et 

professionelt finansieringsselskab, modsat en forbruger har mulighed for at reducere risikoen for 

en konflikt vedrørende ejendomsforbehold ved lettere at kunne gennemføre foranstaltninger til at 

sikre deres transport i genstanden.  Ved Højesterets risikovurdering kan man tale om et 

professionsansvar både under præventionshensynet, da den professionelle havde lettest ved at 
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reducere risikoen for konflikt, og ligeledes ud fra pulveriseringshensynet, da den professionelle 

havde lettest ved at bære tabet.  

2.4.5.2 – U 2007.3061 H – Leasing kontrakt kunne hæves på grund af vanhjemmel 
En kirke havde leaset en kopimaskine til 700.000 kr. af Telia Finans gennem SHARP IT. Da SHARP IT 

skiftede ejere, gav de kirken tilbud om refinansiering gennem finansieringsselskabet Ge Capital. 

Aftalen om refinansiering gik ud på, at kirken skulle betale et beløb til Ge Capital, mens SHARP IT 

skulle indfri kirkens gæld til Telia Finans. SHARP IT indbetalte dog aldrig pengene til Telia Finans. 

Telia Finans ophævede efterfølgende leasingaftalen med kirken, da Telia Finans var stoppet med at 

modtage betalingerne. Kopimaskinen havde en nyværdi på ca. 200.000 kr. men fik inden for et år 

en finansieringsværdi på 700.000 kr. Kirken gjorde på den baggrund gældende, at aftalen indgået 

med Telia Finans skulle tilsidesættes efter AFTL § 36, da Telia Finans burde have anet uråd, fordi 

kirken fik tre kopimaskiner finansieret inden for et år med en finansieringsværdi på hele 700.000kr. 

Som følge heraf burde Telia Finans bære risikoen for at kopimaskinen ikke havde den belånte værdi. 

Sø- og Handelsretten tog ikke påstanden til følge, fordi Telia Finans betalte 552.020 kr. til SHARP IT 

og ikke var bekendt med kopimaskinens listepris (reelle værdi). Retten lagde desuden til grund, at 

kirken selv var skyld i, at kirken ikke ”nærmere undersøgte lejebetalingens rimelighed” og betalte 

lejeudgiften uden indsigelser, hvorfor aftalen ikke skulle tilsidesættes efter AFTL § 36.  

Professionsrisikoen kunne således ikke anvendes til at tilsidesætte finansieringsaftalen, da kirken 

selv var nærmest til at undersøge forholdene, og Telia Finans var således ikke ansvarlig for, at 

kopimaskinen ikke havde den reelle værdi, som den var belånt til gennem Sharp IT.   

Sagen i Højesteret angik alene tvisten mellem kirken og GE Capital vedrørende, hvorvidt kirken 

kunne ophæve aftalen indgået med Ge Capital og kræve de betalte ydelser tilbage. I den forbindelse 

var GE Capital som professionel långiver nærmest til at bære risikoen for at kontrakten, som var 

affattet af GE Capitals samarbejdspartner, indeholdt urigtige oplysninger, ligesom GE Capital måtte 

”bære risikoen for ikke at have sikret sig at de betalte til Sharp-Partner med frigørende virkning”. 

Dommen illustrerer professionsrisikoen, men kunne ligeledes være beskrevet under emnerne den 

loyale oplysningspligt eller risikobetragtninger som supplement til AFTL § 36142. 

                                                           
142 Se afsnit 2.4.6. 
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2.4.5.3 - Professionrisiko opsummering  
På baggrund af de gennemgåede domme er det tydeligt, at den professionelle part ofte vil være 

nærmest til at bære risikoen ved opståede tvister. Det er dog tvivlsomt, at den professionelle part 

er nærmest til at bære risikoen alene, fordi den professionelle part agerer som erhvervsdrivende jf. 

U 2013.1267 V. I stedet må professionsrisikoen betragtes som en del af præventions- og 

pulveriseringshensynet i de tilfælde, hvor den professionelle part, som led i sit erhverv, vil have 

størst mulighed for at reducere risikoen for en tvists indtræden. Dette kan være ved at placere 

risikoen på den professionelle part, når den professionelle part som led i sit erhverv, har haft lettest 

ved at reducere sandsynligheden for hændelsens indtræden, aftaleafdække risikoen (koncipist-

risikoen) eller forsikre sig imod den.  

2.4.6 - Risikobetragtninger som supplement til aftalelovens § 36 

Risikobetragtninger ses anvendt som supplement til at aftalelovens § 36 jf. U 2003.1883 V, og i den 

juridiske litteratur argumenteres der for, at objektive risiko- eller rimelighedsvurderinger tydeligt 

indgår i AFTL § 36143. For at klarlægge betydningen af begrebet nærmest til at bære risikoen er en 

analyse af begrebets samspil med AFTL § 36 nødvendig.  

AFTL § 36 giver domstolene mulighed for at tilsidesætte urimelige aftalevilkår helt eller delvist, hvor 

den ene part har misbrugt sin dominerende indflydelse over for den anden. AFTL § 36 findes ikke 

begrænset til aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende, selvom den originalt var tænkt til 

dette144 jf. U 2000.980 Ø, hvor en klausul i en erhvervslejekontrakt blev erklæret ugyldig.  

AFTL § 36 finder primært anvendelse, hvis ubalancerede aftalevilkår skyldes forskellen i parternes 

styrkeforhold, men kan stadig anvendes på kontrakter mellem erhvervsdrivende, selv hvor begge 

erhvervsdrivende har fået en advokat til at gennemgå kontrakten jf. U 2004.2894 H. Her nedsatte 

Højesteret en bod på en konkurrenceklausul fra fire gange 500.000 kr. til en samlet bod på 350.000 

kr. med begrundelsen, at konventionalboden indeholdt en vis uklarhed, hvilket begge parter måtte 

bære ansvaret for.  Højesteret anvendte herved ikke begrebet nærmest til at bære risikoen, men 

gjorde stadig brug af risikovurderingen, i forhold til at begge parterne må bære ansvaret, dog med 

en ordlyd som lægger sig mere op ad den almindelige erstatningsret.  

                                                           
143 Madsen (1981), s. 227.  
144 Af forarbejderne fremgår det, at anvendelsen originalt var tænkt til dette, men forarbejderne begrænser ikke 
anvendelsen, men præceptive regler og AFTL § 38 c, gør reglen næsten overflødig. 
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Man skal dog stadig være varsom ved anvendelsen af AFTL § 36 på erhvervsforhold. Det er en 

naturlig del af det at drive forretning, at man påtager sig risiko for uforudsete hændelser, hvorfor 

erhvervsdrivende som udgangspunkt forventes selv at forbedre deres beslutningsgrundlag ved at 

identificere og afdække risici.  

Forskellige aftaler kan rumme forskellige risici, som er velkendt på forhånd. Hvis risikoen har været 

velkendt og indkalkuleret af parterne på forhånd, bør den ikke kunne tilsidesættes. Dette gælder 

selv ved forbrugeraftaler, hvor en forbruger ikke kunne få en aftale tilsidesat vedrørende risikable 

finansielle instrumenter, fordi markedet ikke udviklede sig planmæssigt jf. U 2004.1295 Ø. Navnlig 

når den aftalte risikofordeling kan slå ud til begge sider, hvorefter den bliver særlig gunstig for den 

ene part, betyder det ikke at aftalen bliver urimelig jf. U 2002.1224 H. AFTL § 36 modificerer således 

ikke princippet om risikofordeling i ovenstående sammenhæng, men giver fortsat mulighed for at 

inddrage senere indtrufne omstændigheder i rimelighedsvurderingen145.  

2.4.7 - Almindelige risikobetragtninger i kontraktretten  
Risikobetragtninger bliver brugt uden henvisning til nærmest til at bære risikoen som begreb eller 

retskilde, hvilket tyder på, at begrebets anvendelse ikke er afgørende for anvendelsen af 

risikobetragtninger, og begrebet derfor kan synes overflødigt. Nedenfor gennemgås en række 

domme hvor de samme betragtninger som ved anvendelsen af begrebet nærmest til at bære 

risikoen bliver anvendt. Selvom dommene ikke nævner nærmest til at bære risikoen, er en analyse 

af risikobetragtninger i dommene stadig nødvendige for at give et indblik i risikobetragtninger i 

kontraktretten.  

2.4.7.1 – U 2012.216 H - Frisørelev havde ret til erstatning for arbejdsgivers ophævelse af uddannelsesaftale. 
En frisørelev indgik en frisøruddannelsesaftale med en frisørsalon ejet af A på dispensation af, at A 

skulle have ansat en uddannet frisør. Den uddannede frisør opsagde efterfølgende sin stilling, 

hvorfor A måtte lukke salonen og ophæve uddannelsesaftalen med frisøreleven, hvortil frisøreleven 

krævede erstatning. Højesteret tiltrådte, at det var en væsentlig og kendelig forudsætning for både 

frisøreleven og A, at der var ansat en faglært frisør hos A, hvorfor de i overensstemmelse med 

almindelige aftaleretlige principper måtte bero på en ”risikoafvejning, om betingelserne 

                                                           
145 Andersen (2013), s. 427. 
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i erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2146, for ophævelse af uddannelsesaftalen på grund af en 

bristet forudsætning” var opfyldt.  

Frisøreleven anførte, at det var A’s ansvar, om betingelserne for at være praktikvirksomhed var 

opfyldt. Det var derfor A selv, der måtte ”bære risikoen for, at de medarbejdere der skulle forestå 

uddannelsen, sagde op”, hvorfor A var ”nærmest til at bære risikoen for at forretningen lukkede og 

dermed må være den nærmeste til at lide” tabet, fordi A ikke ”reelt og i tilstrækkelig tid har forsøgt 

at finde ny læreplads til” frisøreleven.  

Højesteret anførte, at det var en ”væsentlig og kendelig forudsætning for både” frisøreleven og A, 

at der blev ansat en faglært person. Herefter måtte det i overensstemmelse med ”almindelige 

aftaleretlige principper…. bero på en risikoafvejning”, om betingelserne i erhvervsuddannelses-

lovens § 61, stk. 2. for ophævelse af uddannelsesaftalen på grund af en bristet forudsætning var 

opfyldt. Da frisøreleven var uden indflydelse på, om der blev ansat en faglært frisør, var A ”nærmest 

til at bære risikoen for”, at uddannelsesaftalen ikke kunne opfyldes.  

A havde forsøgt at argumentere for samfundsmæssige hensyn, hvilket domstolen mente ikke kunne 

føre til et andet resultat. Dette kan være et udtryk for, at risikovurderingen som retskilde har mere 

værdi og tungere vægt end almindelige bagvedliggende samfundsmæssige hensyn.  

2.4.8 - Risikobetragtninger som billighedsfortolkning 
Aftale og obligationsretten dirigeres af rimeligheds- og hensigtsmæssighedsovervejelser samt 

bredere sociale hensyn147. Retspraksis anvender derfor en del billighedsfortolkninger sideløbende 

med fortolkningsregler og relevant baggrundsret148. Begrebet nærmest til at bære risikoen kan ses 

som et udslag af almindelige billighedsfortolkning, hvorfor afhandlingen vil foretage en analyse af 

sammenligningen mellem risikobetragtninger og billighedsfortolkninger.  

Udgangspunktet ved fortolkning af aftaler er, at parterne i deres kontrakt har tilstræbt at opnå et 

rimeligt og sædvandeligt resultat149. Kravet til billighed udspringer af gensidighedstanken, som er 

                                                           
146 ”Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen.  
Stk. 2. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan parten 
hæve aftalen”. 
147 Madsen (1981), s. 216.  
148 Andersen & Madsen (2017), s. 395. 
149 Vahlén (1966), s. 249. 



48 
 

en balance mellem parternes ydelser og forpligtelser, som desuden fremgår af det obligationsretlige 

princip om ydelse mod ydelse, hvilket kommer til udtryk i U 1975.788 H, hvor landsretten udtalte, 

at det måtte have formodningen imod sig, ”at der et truffet en aftale, der berettiger sagsøgte til…, 

medenes sagsøgeren alene er berettiget til…”.  

Billighedsfortolkningen skal ses i sammenhæng med de tidligere nævnte anvendelser af 

risikovurderinger, hvorfor koncipistrisikoen ikke altid kan anvendes selv i forbrugerforhold jf. U 

1996.200 H, hvor bankkunder havde skuffede forventninger, fordi banken havde begået fejl 

vedrørende banklånets tilbagebetalingstid og meddelt kunderne, at banklånet ville være 

tilbagebetalt hurtigere. Højesteret kom frem til, at bankens fejl ”ikke ud fra aftaleretlige 

synspunkter” kunne medføre, at bankkunderne ikke fortsat var forpligtet til at betale banklånet 

tilbage inklusiv renter. Risikovurderinger kan således anvendes som almindelig billighedsfortolkning 

for at opnå den retfærdige afgørelse.  

2.4.8.1- U 2003.1883 V – Forbruger fritaget for TDC's krav om betaling af opkald til St. Helena, jf. aftalelovens 
§ 38 c, jf. § 36 
En vigtig dom hvor risikosynspunkterne bliver diskuteret hele vejen igennem afgørelsen, dog uden 

at begrebet nærmest til at bære risikoen bliver nævnt andet end af Telestyrelsen. Igennem 

afgørelsen ses dog samme argumenter anvendt som i sager, hvor begrebet nærmest til at bære 

risikoen benyttes. Dette ses i parternes argumenter, som om muligt kunne være anvendt som en 

del af relevanskriteriet fra forudsætningslæren. Ligeledes fremgår det af domstolens behandling af 

det aftaleretlige spørgsmål i sagen” klageren havde ifølge det oplyste garderet sig herimod ved at 

forsyne det i 1999 oprettede Internet-abonnement med en spærring på 300 kr. Risikoen for at få en 

regning på over 30.000 kr. for 3 ugers telefonforbrug har derfor været helt upåregnelig for klageren”. 

Selvom domstolen ikke anvender begrebet nærmest til at bære risikoen, finder afhandlingen, at en 

analyse af dommen stadig er vigtig, for at kunne besvare afhandlingens problemstilling.  

Dommen vedrører anvendelse af aftalelovens §§ 38 c og 36 på telefonabonnementsvilkår, hvor en 

forbruger af abonnement blev frifundet for at skulle betale et større velfærdstruende beløb for en 

række sexopkald til St. Helena. Opkaldende var foretaget af et automatisk opkaldsprogram, som 

forbrugeren utilsigtet var kommet til at downloade på sin computer ved at surfe rundt på internettet 

og aktivt downloadet programmer i forbindelse med sextjenester. Programmet foretog 

efterfølgende selv i alt 74 opkald fra abonnentens fastnetforbindelse. Af Abonnementsvilkårene 
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fremgik, at ”Abonnenten hæfter også for samtaler, som andre end abonnenten selv måtte have ført. 

Abonnenten hæfter dog ikke, hvis der er forekommet fejl eller sket fysisk indbrud på abonnentens 

telefonforbindelse inden for Tele Danmarks ansvarsområde, dvs. centraler og ledningsvej indtil 

abonnentens installation”.  Det krævede et aktivt tilvalg fra brugeren at downloade programmet, 

og Telestyrelsen150 udtalte i den forbindelse, at Teleselskaberne ikke kunne gøres ansvarlige for, 

hvad brugerne downloader, ”da den enkelte bruger selv bærer den risiko”, der altid vil være 

forbundet med at downloade filer fra internettet. Uden at anvende begrebet nærmest til at bære 

risikoen, blev en risikovurdering alligevel udslagsgivende for Telestyrelsens bedømmelse, hvor de 

ud fra en betragtning om præventionshensynet vurderede, at forbrugeren selv måtte bære risikoen 

for de programmer, som en forbruger kommer til at downloade, og omkostningerne for de tab 

programmerne medfører.  

Sagen blev i første omfang behandlet af Forbrugerklagenævnet, som anvendte risikobetragtninger 

til støtte for at tilsidesætte aftalevilkårene efter AFTL § 36 og 38 c. Forbrugerklagenævnet anvendte 

pulveriseringshensynet ved at udtale, at teleselskabet havde ”mulighed for at pulverisere tabet ud 

på alle sine abonnenter”, ligesom at teleselskabet havde mulighed for at bringe egne udlæg i 

modregning over for den udenlandske teleoperatør.  

Forbrugerklagenævnet anvender desuden præventionshensynet i forhold til at teleselskabet forud 

for de omstridte opkald, allerede havde modtager klager vedrørende store regninger på grund af 

sextjenester. Landsretten tilsluttede sig Forbrugerklagenævnets afgørelse og udtalte, at tele-

selskabet på den baggrund burde have ”taget effektive skridt til at sørge for en løsning eller i det 

mindste en begrænsning af problemerne. Dette kunne f.eks. være sket ved en etablering af 

automatisk udlandsspærring vedrørende de relevante lande eller ved en målrettet og detaljeret 

informationskampagne rettet mod internetabonnenter med bl.a. oplysning om risikoen ved 

downloading af sexsider, muligheden for at få udlandsspærring etableret og muligheden for at få 

etableret en saldokontrol”. Desuden ville det have formodningen imod sig, at forbrugeren ville have 

foretaget de pågældende opkald, hvis han havde haft nogen idé om, at det kunne udløse 

velfærdstruende omkostninger for en almindelig forbruger. På baggrund af risikovurderingen og en 

almindelig billighedsfortolkning fandt Landsretten således, at det ville være urimeligt og stridende 

                                                           
150Tidligere styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling, som i dag er splittet op.  
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mod redelig handlemåde at opkræve beløbene efter AFTL § 36 og 38 c. Dvs. domstolene placerede 

risikoen for omkostningerne for opkaldene hos teleselskabet og med den begrundelse ugyldiggjorde 

kontraktvilkårene. 

Landsretten valgte at anvende risikobetragtninger samt billighedshensyn til helt at tilsidesætte 

vilkårene og kommenterede i sin argumentation for parternes ageren ift. faktum. Samme resultat 

ville være nået, hvis der i stedet var sket udfyldende fortolkning af abonnementsvilkårene efter 

nævnte klausul var ugyldiggjort, hvorfor nærmest til at bære risikoen ved udfyldende fortolkning af 

aftalen kunne have nået samme resultat.  

Teleselskabet gjorde i sin påstand følgende gældende i forhold til, hvorvidt forbrugeren var vidende 

om, at downloading af programmet var skadende, da det ikke var afgørende, ”om dette skulle være 

tilfældet, idet den oprindelige downloading af opkaldsprogrammet under alle omstændigheder er 

sket med S' accept. Det er abonnentens ansvar, hvis et således bevidst downloadet program forår-

sager uanmodede opkald.” I denne argumentation synes det at ligne, at teleselskabet gør gældende, 

at forbrugeren i sin ageren har handlet uagtsomt ligesom, at det er forbrugerens surfen på 

internettet, som er skyld i skaden.  

Ovenstående overvejninger fra domstolen drager ens tanker over mod vurderingen omkring 

ansvarsgrundlag fra erstatningsretten, da domstolen synes at påligge skylden for det økonomiske 

udestående til den ene part, og i deres vurdering argumenterer ud fra, hvad parterne burde have 

gjort i den pågældende situation. Landsrettens præmisser synes at indeholde overvejelser omkring 

parternes ageren, da det overfor forbrugeren fastslås at, ”Det må således lægges til grund, at S har 

udløst de enkelte opkald gennem accepterende kommandoer via tastaturet til computeren og 

dermed - i hvert fald rent teknisk - godkendt opkaldene.”, hvilket sammenholdt med at de 

generaliserer, at forbrugeren ikke havde foretaget opkaldende, hvis han havde kendt udfaldet, må 

ses som en indirekte argumentation for forbrugerens manglende agtpågivenhed. Omvendt synes 

domstolen samtidig at vurdere teleselskabets ageren i situationen, da de kommenterer følgende 

”Sagsøgeren burde på den baggrund have taget effektive skridt til at sørge for en løsning eller i det 

mindste en begrænsning af problemerne.”, hvilket i samme ombæring synes at ligne en 

agtsomhedsvurdering af teleselskabets egen skyld i sagen. Begge disse overvejelser sammenholdt 
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med forbruger-erhvervsdrivende forholdet er de bærende præmisser for domstolens endelige 

afgørelse.  

På baggrund af ovenstående betragtninger i denne dom kan man drage nogle generelle paralleller 

mellem tankerne bag risikoallokeringen ved udfyldende fortolkning i kontraktretten og culpa-

vurderingen fra erstatningsretten. Alt i alt må det i det brede perspektiv kunne fastslås, at en 

agtsomhedsvurdering kan spille en rolle i generelle risikobetragtninger, hvis den ene eller begge 

parter ikke har ageret optimalt før og under kontraktforholdet. Dette kan muligvis også udledes fra 

argumentationen i U 1995.243 V, hvor domstolen i sine præmisser kommenterer, at det ikke var 

nødvendigt for køber at indgå købsaftalen, før erhvervelsen af cafeteriet var på plads.  

2.5 - Erstatning ved påberåbelse af nærmest til at bære risikoen 
Afhandlingen vil analysere, hvorvidt begrebet nærmest til at bære risikoen kan påberåbes til at få 

erstatning. Dette har betydning for at give en part mulighed for, at gøre ugyldighedsbetragtninger 

gældende samtidig med at kræve erstatning, for forhold en anden kontraktpart var nærmest til at 

bære risikoen for.  

I de tilfælde hvor en kontraktpart har krænket en forpligtelse f.eks. ved at tilsidesætte sin loyale 

oplysningspligt, kan den anden kontraktpart kræve erstatning ud fra de almindelige deliktsretlige 

regler151.  Hvis en aftale erklæres ugyldig efter ugyldighedslæren i aftaleretten152, kan kontrakt-

parten, ved tilsidesættelse af sin forpligtelse, gøres erstatningsansvarlig for det tab kontraktparten 

ved culpa in contrahendo153 har forsaget på sin modpart154. Før der kan knyttes erstatningsretlige 

virkninger, kræver det at der består et ansvarsgrundlag, i tillæg til det forhold at aftalen bliver 

ugyldiggjort155. 

Ved en væsentlig misligholdelse af aftalen kan parten vælge imellem at ophæve aftalen eller kræve 

naturalopfyldelse jf. princippet i KBL § 21, stk 1. Ved misligholdelsesbeføjelser sondres der mellem 

misligholdelsesbeføjelser, som kompenserer parten for manglende opfyldelse af kontrakten (positiv 

opfyldelsesinteresse)156, og på den anden side, at stille kontraktparten tilbage i den stilling 

                                                           
151 Regler om erstatning uden for kontraktforhold. 
152 Bristende forudsætninger, svig eller AFTL §§ 33 og 36. 
153 Tab opstået inden aftaleindgåelsen jf. Andersen & Lookofsky (2010), s. 241. 
154 Gomard (2003), s. 138. 
155 Andersen (2009), s. 65. 
156 Andersen & Lookofsky (2010), s. 64. 
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kontraktparten befandt sig i inden aftaleindgåelsen (negativ kontraktinteresse157). Den negative 

kontraktsinteresse udmønter sig i alle de omkostninger, kreditor har haft i forbindelse med hele 

transaktionen. Når en kontrakt hæves, kan modparten som misligholdelsesbeføjelse kræve positiv 

opfyldelsesinteresse158. Når en aftale i stedet tilsidesættes på grund af ugyldighed, kan der ikke 

kræves højere erstatning end negativ kontraktsinteresse159. Dette skyldes at en kontraktpart ikke 

kan gøre en ugyldighedsbeføjelse gældende og samtidig gøre kontraktbeføjelserne gældende. Som 

illustration kan henvises til U 1977.876 V160. I denne sag statuerede byretten at aftalen var ugyldig, 

og køberen blev, i strid med ugyldighedens begreb, tildelt positiv opfyldelsesinteresse. Landsretten 

rettede op på byrettens ”misforståelse”, ved fortsat at statuere ugyldighed, men netop på baggrund 

af dette, ikke at tildele erstatning udmålt efter positiv opfyldelsesinteresse. Der er derfor ikke 

ligegyldigt, om en part hæver en aftale eller kræver den ugyldiggjort.  

Det afgørende for at kunne kræve erstatning for misligholdelsesbeføjelser, er efter dansk rets 

traditionelle udgangspunkt, at der skal foreligge ansvarsgrundlag161, dog uden det skal forstås 

således, at de almindelige erstatningsregler uden videre kan overføres til kontraktretten162. Ved 

culpa i kontraktforhold sondres der mellem situationen, der fører frem til, at aftalen bliver indgået163 

og på den anden side ansvarsgrundlaget, der former sig under aftaleforholdet, ud fra løfterne 

parterne har påtaget sig164. Et ansvarsgrundlag opstår typisk, hvis forhandlingsparten har handlet 

illoyalt og derved tilsidesat hensynet til den anden part165. I sagerne hvor parterne har kunne blive 

frigivet fra deres løfter, fordi modparten var nærmest til at bære risikoen, er negativ kontrakts-

interesse dog sjældent blevet drøftet. Dette kan skyldes, at begrebet nærmest til at bære risikoen i 

kontraktretten primært indgår som led i ugyldighedslæren. For at kunne kræve erstatning er den 

anden kontraktpart nødt til at have handlet ansvarspådragende, f.eks. ved at tilbageholde 

oplysninger eller ikke at have undersøgt de nødvendige forhold. Dette argumenterer for, at 

begrebet nærmest til at bære risikoen finder anvendelse uden at en part nødvendigvis har handlet 

                                                           
157 Andersen & Lookofsky (2010), s. 64. 
158 Andersen & Madsen (2017), s. 110.  
159 Andersen & Madsen (2017), s. 110. 
160 Køber blev garanteret 40 % afkast ved køb af spilleautomat, hvilket var forkert. Køber krævede både aftalen 
ugyldiggjort efter AFTL § 33, samt positiv opfyldelsesinteresse. 
161 Andersen & Lookofsky (2010), s. 241. 
162 Andersen & Lookofsky (2010), s. 241. 
163 Culpa in contrahendo. 
164 Culpa in contractu. 
165 U 2002.1431 H. 
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culpøst, men alene fordi parten var nærmest til f.eks. at undersøge et forhold. Det er derfor langt 

nemmere at påberåbe ugyldighed frem for at bevise en culpøs handling af modparten, som har ført 

til, at en forudsætning er bristet. Erstatningsansvar ved kontraktindgåelse er i nordisk aftaleret 

anvendt i langt mindre grad end f.eks. tysk166. Ifølge Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen 

bør domstolene dog ikke være tilbageholdende med at anvende erstatningsreglerne, da de fungerer 

som en smidig løsning mellem opretholdelse og ophævelse af aftalen167.  

Den part som kræver naturalopfyldelse, har selvfølgelig stadig krav på erstatning, i sager vedrørende 

bristende forudsætninger, hvor parten der påberåber sig bristende forudsætninger, selv er nærmest 

til at bære risikoen for forudsætningens bristen.  

2.5.1 – Tabsbegrænsningspligten 
Domstolene ser i visse sager på hvilken part, der lettest kan bære tabet, hvilket måske kan forklares 

ud fra tabsbegrænsningspligten, hvorfor en kort redegørelse og analyse af dens anvendelse i 

sammenhæng med bristende forudsætninger er nødvendig.  

I kontraktforhold gælder en loyalitetspligt, hvormed menes en pligt til rimeligt at tage hensyn til den 

anden parts interesser168. Loyalitetspligten må anses at gælde gennem hele aftaleforholdet, også 

efter at en forudsætning er bristet. Situationen er dog stadig en anden, når det gælder spørgsmålet 

om kreditor i denne sammenhæng er forpligtet til at reducere tabet for debitor ved mislig-

holdelse169. Når det er en kendsgerning, at en forudsætning brister og en misligholdelse indtræder 

i forlængelse heraf, bør begge parter have en interesse i at begrænse skadevirkningerne mest 

muligt. Tabsbegrænsningspligten finder anvendelse efter misligholdelsen indtræder, hvorfor der 

afledt heraf ikke anses en pligt til at blande sig i medkontrahentens opfyldelse af kontrakten, men 

alene en pligt til at modvirke værdier går til spilde170, hvilket desuden er kendt fra den almindelige 

erstatningsret. 

2.6 - Nærmest til at bære risikoens retlige placering i kontraktretten 
Udledt af den juridiske analyse kan det konkluderes, at begrebet nærmest til at bære risikoen 

indeholder en hensynsafvejning af henholdsvis præventionshensynet og pulveriseringshensynet 

                                                           
166 Andersen & Madsen (2017), s. 104. 
167 Andersen & Madsen (2017, s. 105. 
168 Andersen & Lookofsky (2010), s. 262. 
169 Andersen & Lookofsky (2010), s. 262. 
170 Andersen & Lookofsky (2010), s. 262.  
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kendt fra erstatningsretten. Vedrørende præventionshensynet er det dog ikke alene en vurdering 

ud fra, hvem der var skyld i tabet indtrådte, men i stedet en vurdering af hvilken af parterne, som 

var nærmest til at bære risikoen for at tvisten opstod. Her må der foretages en afvejning af 

forskellige forhold ud fra hvem, som bar ansvaret for henholdsvis at tabet indtrådte og hvilken af 

parterne, der burde have forudset tvisten, beskrevet det i aftalen eller indhentet relevante 

oplysninger.  

For at udlede hvordan begrebet nærmest til at bære risikoen skal anvendes i henhold til 

retskildelæren, er det nødvendigt at prøve at placere begrebet nærmest til at bære risikoen som 

retskilde for at forsøge at udlede en korrekt anvendelse af begrebet.  

2.6.1 - Retsgrundsætninger i kontraktretten 
For at forsøge at placere begrebet nærmest til at bære risikoen som retskilde, er det relevant at 

foretage en analyse at retsgrundsætningers anvendelse og ophav i kontraktretten med inddragelse 

af tanker fra nordisk retspragmatisme.  

Sideløbende med aftaleloven har der uafhængigt udviklet sig en række uskrevne 

retsgrundsætninger, som kan have samme retskildekraft som lovbestemmelser. Det gælder særligt 

for obligationsretten, hvor retsområdet kun i begrænset omfang er lovreguleret, og at de 

obligationsretlige begreber samt grundsætninger har en afgørende rolle for retskildelæren. I 

Norden eksisterer en særlig nordisk retspragmatisme, som har haft stor betydning for, hvordan 

retsgrundsætninger har udviklet sig171. Pragmatismen har udviklet sig i henhold til at anskue juraen 

ud fra en pragmatisk løsning, hvor kløften mellem lægmandens følelse af retfærdighed og juristens 

begrundelse for et korrekt juridisk resultat, forsøges at lukket172.  

I den nordiske formueret har retsgrundsætninger udviklet sig med udspring i den nordiske 

retspragmatisme. Udviklingen kan ses i de tilfælde, hvor et praktisk behov for en løsning til en 

formueretlig konflikt, har været større end lovgivers mulighed og vilje til at lovregulere173. En 

retsgrundsætning kan udledes, når der på baggrund af et antal sager ved domstolene kan udledes 

et mønster ud fra domstolenes betragtninger og hensynsafvejninger, der kan danne grundlag for en 

                                                           
171 Blandhol (2005)  
172 Andersen (2013), s. 51.  
173 Andersen (2013), s. 56. 
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mere klar og fremtidig mere forudsébar afgørelse174.  Forudsætningstankegangen er et eksempel 

på en bagvedliggende retsgrundsætning, som har en tydelig effekt inden for dansk formueret. 

Forudsætningstankegangen indtræder efter dansk ret i mindst tre klare sammenhænge. Som 

lovkomponent indtræder forudsætningstanken direkte i lovgivningen, f.eks. i forbindelse med 

hvornår en forsinkelse fra sælger efter købeloven er væsentlig og dermed hæveberettiget. 

Væsentligheden vurderes ud fra forholdende sælger måtte være kendt med (forudsætte) at have 

betydning for køber jf. KBL § 1, stk. 1, § 21, stk. 2 og § 74, stk. 2. Forudsætningstankegangen har 

herved så stor betydning i dansk ret, at en eksplicit og udtrykkelig aftalt klausul i en kontrakt skal 

sidestilles med sælgers forudsætning.  

Forudsætningstankegangen ses desuden som retsgrundsætning i forbindelse med fortolkning af 

tvetydige aftaler, hvor det kan få en væsentlig rolle, hvilken en fælles forudsætning parterne indgik 

en aftale ud fra. Forudsætningssynspunktet anvendes således til at udfylde upræcise aftalevilkår, og 

selv hvis andre retskilder kan finde anvendelse, vil domstolene oftest på baggrund af parternes 

beslutningsgrundlag udfylde aftalen på baggrund af parternes subjektive forudsætninger ved 

indgåelsen af aftalen175. Forudsætningstankegangen kan som retsgrundsætning, desuden anvendes 

som supplement til aftaleloven, ved helt at tilsidesætte en viljeserklæring, såfremt der var tale om 

bristende forudsætninger.  

Der er flere eksempler på tydelige retsgrundsætninger som koncipistreglen og loyalitets-

forpligtelsen, men forudsætningstankegangen viser tydeligt, hvordan en tankegang, kan gå hen og 

blive en retsgrundsætning i form af forudsætningslæren, og få betydning for alle områder inden for 

obligationsretten.  

En retsgrundsætning kan i visse tilfælde anvendes direkte, men i andre sammenhænge kun tillægges 

mindre betydning, da ingen fortolkningsregel kan anvendes ureflekteret og løsrevet fra sagens 

reelle grundlag, da andre fortolkningsmomenter kan vægtes kraftigere til fordel for andre 

løsninger176 jf. U 2003.59 H, hvor Højesteret, uagtet at en garantierklæring kunne være fremgået 

tydeligere af aftalen, ikke fortolkede garantierklæringen imod affatterne, og en indtrådt begivenhed 

derfor måtte være omfattet af garantierklæringen, da garantierklæringen ellers ”ikke tjente sit 
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formål”. Ligeledes kan koncipistreglen ses anvendt som anden rang, efter at en fortolkningstvist ikke 

kunne løses ved at se på aftaleklausulens baggrund og formål177. 

En retsgrundsætning kan have sit udspring i en anden retsgrundsætning. Et eksempel på dette er 

passivitetsgrundsætningen, som udspringer af den obligationsretlige grundsætning loyalitets-

pligten, og i stedet præciserer hvordan retstabende passivitet skyldes en manglende iagttagelse af 

loyalitetspligten178, ligesom at passivitetsgrundsætningen kan være styret at overvejelser af 

culpa179, men grundsætningen kan også samtidig begrundes ud fra mere almindelige rimeligheds-

betragtninger180.   

2.6.2 – Nærmest til at bære risikoen som obligationsretlig grundsætning? 
En retsgrundsætning er således en retsregel med selvstændig retskildeværdi 181, som med eller uden 

støtte i lovgivningen er udviklet igennem retspraksis, og som er med til generelt at udforme 

retsreglerne på et vist område, uden at der dermed tages stilling til den mere detaljerede 

udformning af reglerne182. Den detaljerede udformning af lovgivningen sker i stedet med baggrund 

i retsgrundsætningerne og kan ske gennem praksis eller via lovgivning. Eksempler på retsgrund-

sætninger er culpareglen, prioritetsprincippet183 og berigelsesgrundsætningen184, hvor sidstnævntes 

kravs berettigelse afhænger af en risikovurdering185. Det kan ses, hvordan f.eks. prioritetsprincippet 

er udmøntet i tinglysningsloven, men princippet har stadig betydning langt ud over dette. En 

grundsætning fejer ikke alle andre argumenter til side186, og en grundsætning vil ikke altid medføre 

samme løsning på en sag, da resultatet stadig kan blive anderledes, såfremt andre betragtninger er 

stærkere end grundsætningen187.  

                                                           
177 U 2003.2257 Ø. 
178 Jensen (2009), s. 203-207. 
179 Werlauff (2007), s.218. 
180 Jensen (2009), s. 203-207. 
181 Udsen (2009), s. 75. 
182 Eyben (2016). 
183 Først i tid bedst i ret. 
184 Den, der har opnået en ubegrundet berigelse på en andens bekostning, er forpligtet til at afgive berigelsen til 
denne anden, forudsat at berigelsen stadig er i behold hos den berigede ved kravets rejsning jf. Borgsmidt, Kirsten, 
Berigelsesgrundsætningen og billighedsaspekter ved formuedeling, U 1985B.112.  
185 Andersen (2013), s. 467.  
186 Jf. f.eks. Lex Specialis. 
187 Eckhoff & Kristian (1976), s. 144. 
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En obligationsretlig grundsætning, må på den baggrund kunne defineres som en almindelig 

grundsætning udledt af fællestræk mellem vertikale retskilder188 på tværs af forskellige 

obligationsretlige discipliner, og som derfor får retskildeværdi inden for flere obligationsretlige 

discipliner189. Hvis begrebet nærmest til at bære risikoen skal være en obligationsretlig grund-

sætning, bør begrebet både have en regelskabende funktion190 og fungere som fortolkningskilde191. 

Retsgrundsætninger er således ikke almindelige retskilder som andre udsagn i juridiske værker, men 

har en særlig autoritativ værdi192 og kan også i visse tilfælde føre til tilsidesættelse af en 

lovbestemmelse193. Grundsætninger kan således betegnes som bærende retsregler194, og i den 

juridiske litteratur kan retsprincipper anvendes synonymt med almindelige retsgrundsætninger195.   

Det sted i dansk lovgivning hvor risikoovervejelser måske ses tydeligst, er i KBL § 17 vedrørende 

risikoens overgang. Risikovurderinger har haft indflydelse på udarbejdelsen af KBL § 17196, og 

diskussionen om hvem der bør bære risikoen anvendes flere gange gennem bemærkningerne også 

i andre sammenhænge f.eks. under KBL § 10, som bliver begrundet med, at ”det naturligste at lade 

ham bære risikoen ved Forsendelse”. Det er altså ubestridt at risikovurderingen har været med til at 

udforme lovgivningen, men begrebet nærmest til at bære risikoen anvendes på intet tidspunkt 

direkte i bemærkningerne. Beslutningen om at lade sælger bære faren for salgsgenstanden, indtil 

varen er blevet leveret til køber, skyldtes desuden ifølge lovforarbejdernes almindelige 

retsopfattelse, hvorfor risikovurderingen ikke kan udledes til at være udslagsgivende.  

2.6.3 – Nærmest til at bære risikoen som retlig standard? 
En retlig standard er ikke et veldefineret begreb, men må forstås som en vurderingsnorm baseret 

på parternes adfærd. En retsnorm dannes ved analogier fra andre retsområder, hvor juraen er bedre 

beskrevet, og ved anvendelse af almindelige retsgrundsætninger og juridiske principper197. Retlige 

                                                           
188 Retskilder som alene finder anvendelse inden for deres retslige område.  
189 Indirekte udledt af Udsen (2009), s. 83-84. 
190 Udsen (2009), s. 85. 
191 Udsen (2009), s. 86. 
192 Udsen (2009), s. 88. 
193 Udsen (2009), s. 90. 
194 Udsen (2009), s. 83-84. 
195 Ewald & Schaumburg-Müller (2004), s. 300.  
196 Udkast til Lov om Køb med tilhørende Bemærkninger, Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 28. Juni 1901 
nedsatte Kommission. 
197 Stuer (1992), s.161.  
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standarder har dybe rødder i dansk ret og har f.eks. udtryk i AFTL § 36198. En retlig standard dækker 

over en interesseafvejning, som fører til ”riktige resultater, individuelt og socialt sett199” som skal 

føre til ”individuell retferdighet200”, der ikke kan opnås inden for de eksisterende ”kausisitiske og 

presise rettsregler”. Vurderingen efter en standard må forventes at falde ud i overensstemmelse 

med samfundets og de berørte gruppers forventninger til ”accepterede og indlevede adfærds-

mønstre… som forefindes i samfundet eller inden for bestemte grupper201”. En retlig standard kan 

betegnes som et retligt grundprincip og kan udgøre generalklausuler, men kun til anvendelse i sager, 

hvor der ikke findes regulering202.  

Eigil Lego Andersen beskriver obligationsregelen (at man kan hæve en aftale ved væsentlig 

misligholdelse) med, at begrebet væsentlig er en retslig standard og en udfyldningsregel203. Kunsten 

ligger herefter i at identificerer alle de forhold, som spiller ind ved domstolenes bedømmelse af den 

retlige standard204.  Retlige standarder indeholder en stor usikkerhed i forhold til domstolenes skøn, 

hvilket dog kan rationaliseres ved at identificere de relevante hensyn og afveje dem over for 

hinanden205. Det er dog vanskeligt at se, hvordan begrebet nærmest til at bære risikoen skulle 

udgøre en samfundsmæssig norm, som kan udledes via retspraksis. Selvom anvendelsen af 

begrebet nærmest til at bære risikoen oftest fører til rimelige og retfærdige resultater, må begrebet 

siges at være for upræcist til endeligt at kunne kvalificeres som en adfærdsnorm.  

2.6.4 – Nærmest til at bære risikoen som forholdets natur? 
Begrebet nærmest til at bære risikoens anvendelse i kontraktretten er blevet gennemgået inden for 

forskellige områder og anvendelsesmetoder. De gennemgåede vedtagelses- fortolknings- og 

                                                           
198 Bet. III, nr. 738/1975, s, 22 og 26. 
199 Knoph (1934), s, 63.  
200 Knoph (1934), s, 63. 
201 Iuul, Trolle & Ross (1976), s. 81. 
202 Lando (1998), s. 414.  
203 Lego Andersen (2014), s. 367.  
204 Identificeringens karakter kan illustreres ved Eigils grovskitse til den retlige standard væsentlig misligholdelse, som 
mindst omfatter følgende momenter: ”(a) den kvantitative afvigelse (dage, kroner, kilogram osv.) fra rigtig ydelse, 
absolut og relativt (b) den kvalitative afvigelse (c) tilregneligheden (forsæt, grov uagtsomhed, simpel uagtsomhed, 
husbondansvar, bærer risikoen for hændelighed), (c) den skadelige følge for den anden part, (d) forudseeligheden 
heraf for den misligholdende part, (e) graden af byrdefuldhed af en ophævelse, (f) hvorvidt den misligholdende ellers 
har opfyldt kontrakten, (g) hvorvidt lignende forhold tidligere er passeret upåtalt, og (h) hvor vidt der foreligger en vis 
medvirken fra den ikke-misligholdende part eller (i) i øvrigt foreligger særlige undskyldende omstændigheder” jf. Ibid. 
205 Andersen (2013), s. 422. 
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ugyldighedsspørgsmål er alle blot en del af den juridiske teknik domstolene anvender til at omstøde 

urimelige vilkår.   

Begrebet nærmest til at bære risikoen bruges som en generel juridisk formuleret sætning, anvendt 

til at argumentere for dommerens konklusion, samt ved anvendelse af forudsætningslæren. 

Begrebet også samtidig som en selvstændig retskilde ved aftaleudfyldning jf. U 2001.1993 H, hvor 

Højesteret udtalte ”De udfyldningsregler om refusionskrav, der antages at gælde ved sådanne 

direkte virksomhedsoverdragelser, kan ikke uden videre overføres til den foreliggende sag, men 

afgørelsen af, om ISS kan gøre krav gældende mod Scandic, må ske ud fra overvejelser om, hvorvidt 

ISS eller Scandic i den foreliggende situation er nærmest til at bære risikoen”. Højesteret anvendte 

således eksplicit begrebet nærmest til at bære risikoen i mangel af andet. Begrebet nærmest til at 

bære risikoen ses derfor som en hensynsafvejning ved en risikovurdering foretaget som, hvad der 

må anses for retfærdigt, ligesom må domstolene kunne antages at ville anvende hensyns-

afvejningen ud fra forholdets natur efter den almindelige retskildelære i mangel af andet jf. U 

1965.126 H.  

Da risikovurderingen i den juridiske analyse ikke i alle tilfælde støtter sig op af regulering eller 

principper fastlagt i tidligere retspraksis som f.eks. forudsætningslæren, må begrebet nærmest til at 

bære risikoen eller mere generelle risikobetragtninger, i flere tilfælde kunne klassificeres til at have 

ophav i retskilden forholdets natur.  

Forholdets natur er som retskilde stadig et omdiskuteret emne. Det kan i flere tilfælde være svært 

at udlede, om domstolen bruger forholdets natur til at træffe den endelige afgørelse, da der oftest 

refereres til ”almindelige retsgrundsætninger” uden videre at afklare hvilken retsgrundsætning, der 

støttes ret på206. Dette udmønter sig derfor i en mindre gennemsigtig retspraksis angående 

forholdets natur. Dette støttes endvidere ved domstolenes modvillighed mod at bruge retskilden, 

hvilket har resulteret i blot omkring 20 domme mellem 1977 og 2000, hvor retskilden er brugt til at 

støtte ret, og hvor det sjældent er gennemsigtigt, at retskilden overhovedet er brugt207.208 
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Formuleringen ”almindelige retsgrundsætninger” henviser ikke konkret til nogen retsgrundsætning, 

men bliver alligevel brugt af domstolen som hjemmel i domme som U 1965.126 H209. Denne dom 

omhandler tidlige problemstillinger omkring markedsføring af personer, før der var regulering eller 

retspraksis på området, hvilket kan tale for, at de ”almindelige retsgrundsætninger” der henvises til 

er fiktion, og at det i stedet var forholdets natur, som dannede hjemmel for den endelige 

afgørelse210. Dette kan i nogle tilfælde sidestilles med grundlaget for de i afhandlingen omtalte 

risikobetragtninger.  

Højesteretsdommer Torben Jensen har i U 1990B.441 kommenteret på brugen af forholdets natur i 

lyset af domstolenes retsskabende virksomhed og kommer her nærmere de grundlæggende tanker 

omkring brugen: ”… i nødsfald ud fra det, der med et forældet udtryk betegnes som »forholdets 

natur«, og som dækker et spektrum af almene juridiske overvejelser, herunder sagligt begrundet 

rimelighed, lighedsprincipper og konsekvensbetragtninger med hensyntagen til samfundsmæssige 

behov og den almindelige udvikling.” Torben Jensens betragtning af forholdets natur ligger sig tæt 

op af de rimelighedsbetragtninger, der oftest findes i brugen af begrebet nærmest til at bære 

risikoen. Dette tilsiger at begrebets ophav nærmere kommer fra en friere tankegang om konkret 

billighed, end at formuleringen gennem tiden må kunne betegnes som en reel selvstændig 

grundsætning. Udover ovenstående betragtning, tager højesteretsdommeren endvidere afstand fra 

brugen af forholdets natur som enegrundlag for afgørelser, da billighedsvurderinger generelt set 

frabedes, og helt tilbage i 1675 blev den danske domstol advaret mod at afgøre tvister alene ved 

brug af billighedsvurderinger211. Højesteretsdommerens bemærkning bør ses som et udtryk for 

modvilje mod at bruge rimelighedsvurderinger selvstændigt før, at alle andre muligheder er udtømt, 

men ikke en generel modvilje mod at bruge rimelighedsvurderinger.  

Dermed kan retskilden forholdets natur argumenteres for at være grundstenen for de 

grundlæggende tanker i den i afhandlingen omtalte risikovurdering, da rimelighed og 

lighedsprincipper, netop kan være det afgørende for risikoallokeringen. Lighedsprincipper udlet af 

forholdets natur er på samme måde som rimelighedsvurderingen en central del af 

                                                           
209 Evald (2002), s. 101. 
210 Evald (2002), s. 105-106. 
211 Jensen (1990), s. 444. 
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risikovurderingen, da man oftest kigger på forholdet mellem parterne, hvilket også er baggrunden 

for professionsrisikoen.  

Domstolens modvillighed mod at bruge forholdets natur som retskilde, deriblandt den alenestående 

billighedsvurdering, kan udspringe af domstolenes manglende politiske mandat, og deres generelle 

mishag ved at træffe afgørelser på nye områder. Dette kommer af den i Danmark relativt opdelte 

magt mellem lovgivere og dommere212. En risikovurdering som billighedshensyn bør i sin enkelthed 

ikke være genstand for at danne ret. Der forekommer dog alligevel tidspunkter som U 2003.1883 V, 

hvor domstolen traf afgørelser indenfor et relativt uudforsket område, og derfor baserede deres 

afgørelse på risikobetragtninger, der bl.a. indeholdte vurderinger af parternes ageren og generelle 

forbrugerhensyn. Domstolen lavede altså en mere generel rimelighedsvurdering ud fra dommens 

overordnede faktum.  

Domstolene har ikke noget politisk mandat213, dvs. de har ikke mulighed for at lave en generel 

rimelighedsvurdering, med mindre det for dem er umuligt at støtte ret på andre retskilder. Dette 

bevidner, at hvis domstolen laver generelle risikobetragtninger i domme, så vil de så vidt muligt 

forsøge at læne dem op af regulering eller allerede etablerede retsgrundsætninger som 

forudsætningslæren.  

Selvom forholdets natur dækker over løse rimelighedsbetragtninger, er forholdets natur dog oftest 

forankret i bagvedliggende retstraditioner og principper, som ligger bag de autoritative retskilder214. 

Sager som ”udtrykker selvstændig retsanvendelse, der kan ses som udtryk for anvendelse af 

forholdets natur”, har ofte” været retligt grundlag for regulering og tradition, som… ikke har kunnet 

give et enkelt og direkte anvendeligt resultat, men som dog har forberedt grunden for den 

selvstændige overvejelse215”. På den baggrund kan det udledes at forholdets natur som retskilde 

bygger på helt grundlæggende principper og tankegange, som kan udledes på tværs af de juridiske 

områder, og som giver inspiration til andre grundsætningers anvendelse216.  

                                                           
212 Munch (1989), s. 44-45. 
213 Munch (1989), s. 45. 
214 Tydelige retskilder der direkte påvirker adfærden.  
215 Zahle (2005), s. 211. 
216 Udsen (2009), s. 83. 
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Det, at risikobetragtninger juridisk skal klassificeres som en del af almindelige rimeligheds-

betragtninger under forholdets natur, udelukker ikke, at begrebet nærmest til at bære risikoen kan 

have anden retskilde værdi, da forholdets natur kan fungere som en rugekasse, for grundsætninger 

og princippers første spæde begyndelse, mens andre igen udledes af klare enkeltregler217.    

2.6.5 – Nærmest til at bære risikoen som aftaleretlig argumentation? 
I fortolkningsspørgsmål ses begrebet nærmest til at bære risikoen oftest ikke selvstændigt at få 

afgørende betydning ved fortolkning af aftale klausuler, hvor de klassiske regler som koncipistreglen 

typisk finder anvendelse. Der kan argumenteres for at begrebet nærmest til at bære risikoen for 

uforudsete hændelser, som argumentation har større betydning i forbrugerforhold, da 

erhvervsdrivende har bedre mulighed for at indkalkulere risikoen for uforudsete omstændigheder 

bedre, hvorfor risikoovervejningerne vil have svære ved at tilsidesætte et aftaleforhold som 

argumentation under f.eks. rimelighedsvurderingen efter AFTL § 36. 

Hvis aftalens ordlyd ikke tager direkte stilling til tvisten, kan der i stedet ske aftaleudfyldning af de 

forhold, som parterne ikke i aftalen på forhånd har forsøgt at løse. Når aftaleudfyldning ikke kan ske 

på baggrund i obligatoriske og deklaratoriske regler, kan udfyldning bl.a. ske med analogier fra den 

”almindeligvis bedste løsning for sager som denne eller den konkret bedste løsning218”. I forbindelse 

med aftaleudfyldning kan man benytte sig af parternes typeforudsætninger219 eller parternes 

hypotetiske vilje220 til at udfylde en aftale jf. U 2000.656 H. Ved udfyldning af aftaler kan parternes 

forudsætninger føre til et andet resultat end baggrundretten jf. U 1972.263 H, hvor et familielån 

blev givet til at etablere virksomhed, hvorfor det ikke kunne trækkes tilbage straks efter tvist. 

Anvendelse af parternes forudsætninger bygger på forudsætningslæren dog uden at anvende den 

direkte, hvorfor risikovurderingen fra relevanskriteriet i forudsætningslæren, vil få en naturlig plads 

som aftaleretlig argumentation ved aftaleudfyldning.  

Fundamentalt bør dommeren tage viljes- og forventningshensynet til grund ved aftaleudfyldning221. 

Parternes forudsætningsbetragtninger er en del af viljeshensynet og hjemlen hertil findes i 

                                                           
217 Evald (2002), s. 107. 
218 Lego Andersen (2014), s. 374. 
219 Forudsætninger der normalt vil have en væsentlig rolle for aftaleparten. 
220 Parternes hypotetiske vilje er et retsøkonomisk udtryk forklaret i afsnit 3.3.2.3. 
221 Andersen (2013), s. 447. 
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forudsætningslæren222, hvorfor risikovurderingen udledt af forudsætningslæren indirekte kan være 

en undergruppe til det fundamentale viljes- og forventningshensyn.  

Erstatningsretlig argumentation er i andre sammenhænge set overført til aftale- og obligations-

retten, hvilket f.eks. kan ses ved bedømmelsen af god tro begrebet, der som retlig standard vurderes 

ud fra om den pågældende har optrådt som forventeligt ud fra det i erstatningsretten kendte bonus 

pater familias begreb223.  

Risikobetragtninger har gennem hele den juridiske analyse haft en betydningsfuld rolle, når 

modstridende hensyn har skulle afvejes mod hinanden. Selvom risikobetragtninger ikke 

nødvendigvis som retskilde kan stå alene som modsvar til andre, kan risikobetragtninger i stedet 

fungere som argumentation til støtte for andre retskilder som f.eks. forudsætningslæren men også 

koncipistreglen og den loyale oplysningspligt.  

Risikobetragtningerne kan i obligationsretten og i anden sammenhæng i stedet ses som en række 

helt grundlæggende obligationsretlige hensyn, som ligger bag en række af de obligationsretlige 

retskilder og grundsætninger, som eksisterer i dag. Begrebet nærmest til at bære risikoen kan 

bidrage til fastlæggelsen af, hvordan obligationsrettens grundsætninger og retlige standarder skal 

fortolkes, ligesom det er muligt at opstille nogle overordnede afvejninger af hensynene som skal 

spille ind.  

2.7 – Opsummering 
Nærmest til at bære risikoen som begreb bliver anvendt i en lang række forskellige sammenhænge 

som udslag af en almindelig risikovurdering. En almindelig risikovurdering ses desuden anvendt i en 

række domme, hvor anvendelsen har været udslagsgivende og diskuteret gennem hele dommen, 

uden at parterne eller domstolen på noget tidspunkt henviser til nærmest til at bære risikoen som 

begreb eller retskilde.  

Ved anvendelse af forudsætningslæren er det den tredje kumulative betingelse relevans, der 

betyder, at der skal foretages en risikovurdering, hvilket er set at ligge tæt op ad en 

billighedsvurdering. De analyserede domme og juridiske anvendelser af begrebet nærmest til at 

bære risikoen kan i en grad ses som et udslag af tankegangen fra forudsætningslæren, hvorfor 

                                                           
222 Andersen (2013), s. 449. 
223 Indirekte udledt af Andersen & Madsen (2017), s. 119.  
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tankegangen bag begrebet nærmest til at bære risikoens anvendelse under de forskellige juridiske 

sammenhænge, bør anvendes som juridisk argumentation under fra relevanskriteriet.  

Parten, som er nærmest til at bære risikoen, vurderes både ud fra et præventionshensyn og et 

pulveriseringshensyn kendt fra erstatningsretten. Ved præventionshensynet menes ikke kun hvilken 

part, der er ansvarlig for at selve misligholdelsens opstår, men hvilken part der er nærmest til at 

bære risikoen for at tvisten opstår baseret på dennes evne til at reducere risikoen. Tvistens opståen 

kan både være i forhold til selve misligholdelsens indtræden, men også samtidig være et udslag af 

hvilken part, der er nærmest til at få forholdet afdækket i aftalen som koncipist, eller hvilken part 

der er nærmest til at undersøge og indhente de relevante oplysninger for at afdække og minimere 

risikoen for uforudsete hændelser i kontraktforholdet. Dette er i overensstemmelse med den 

overordnede tankegang fra forudsætningslæren, der som tidligere fastlagt har betydning ved 

aftalefortolkning og udfyldning selv uden for dens almindelige retlige område, og uden at 

domstolene nødvendigvis direkte henviser til den.   

Selvom det er ubetinget, at risikovurderingen i visse tilfælde har afgørende betydning for en 

afgørelses udfald, kan nærmest til at bære risikoen som begreb ikke umiddelbart klassificeres som 

en obligationsretlig grundsætning eller retlig standard. Begrebet i sig selv udgør ikke en retskilde 

alene, da en risikovurdering kan afgøre udfaldet af en dom, uden at der henvises til nærmest til at 

bære risikoen som begreb eller selvstændig retskilde. Nærmest til at bære risikoen som begreb må 

derfor tydes som en måde domstolene subsumere almindelige risiko- og rimelighedsbetragtninger.  

Risikobetragtningernes retlige placering i obligationsretten ligger i en gråzone, tæt op af forholdets 

natur, da risikobetragtninger anvendes i mangel af andet standpunkt jf. U 2001.1993 H, ligesom 

rimlighedsbetragtninger fra forholdets natur jf. U 1965.126 H, og risikobetragtninger ligeledes 

anvendes som inspiration og argumentation til andre retskilder. Risikobetragtninger er dog fortsat 

afgørende for den juridiske argumentation og må ses som et grundlæggende hensyn i 

kontraktretten. Selvom begrebet nærmest til at bære risikoen bør anvendes sammenholdt med 

mere kendte grundsætninger og principper, har risikovurderingen baggrund i fundamentale hensyn 

og den risikoretlige argumentation kan være afgørende for domstolens afgørelse.  
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Kapitel 3 – Retsøkonomisk analyse 
3.1 - Formål  
Retsøkonomiske ræsonnementer kan påvirke den retlige argumentation vedrørende aftale-

fortolkning, ligegyldigt om der argumenteres retsdogmatisk eller retspolitisk224. Retsøkonomiske 

teorier, kan udover at begrunde de eksisterende retsregler, bidrage med indsigt til retsreglernes 

forståelse, samt anvendes som juridisk argumentation225. I de tilfælde, hvor der opstår tvivl 

vedrørende retsanvendelsen af en regel, kan de retsøkonomiske hensyn træde i stedet for, hvad 

der i aftalen tidligere har fremtrådt som f.eks. rimeligt eller retfærdigt226.  

Begrebet nærmest til at bære risikoen i kontraktretten er i sagerne typisk anvendt som følge af, at 

parterne ikke har været opmærksomme på en given risiko for en efterfølgende omstændighed, 

hvilket kan tilskrives uperfekt information og teorien om den ufuldstændige kontrakt227. En anden 

grund har været, at den ene part har været nærmest til at kende risikoen for en hændelses 

indtræden, og burde have klarlagt risikoen, da den anden medkontrahent ellers aldrig ville have 

indgået kontrakten jf. U 1954.604 SH, eller krævet en risikopræmie for indgåelse af kontrakten. I 

retspraksis har tilfældet med sagerne typisk været, at der mellem parterne har været asymmetrisk 

information. Risikoen kan i denne sammenhæng forsøges placeret hos den part, som ville have 

nærmest ved at undersøge og klarlægge forholdene.   

Formålet med den retsøkonomiske analyse bliver at analysere, hvordan risikoen optimalt kan 

allokeres for at opnå økonomisk efficiens. I den forbindelse vil afhandlingen inddrage økonomiske 

teorier om hvilken part, som bør indhente information, samt hvordan man ud fra incitamentsteori 

kan påvirke parterne til at forhindre risikoen for, at en forudsætning brister (præventionshensynet).  

3.2 - Risikobegrebet i økonomisk teori  

I dette afsnit vil det blive undersøgt hvilken part der, ud fra et økonomisk efficienssynspunkt bør 

være nærmest til at bære risikoen for en forudsætnings bristen eller andet tab under forskellige 

scenarier.  

                                                           
224 Andersen (2013), s. 456-457. 
225 Andersen (2013), s. 456-457. 
226 Andersen (2013), s. 456-457. 
227 Shavell (2004), s. 499. 
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I økonomisk teori kan risiko defineres som sandsynligheden for, at en hændelse indtræder 

multipliceret med konsekvensen af, at hændelsen indtræder228. Det er vigtigt for fordelingen af 

risiko mellem to kontraktparter, at parterne forstår, at det ikke alene drejer sig om at bære så lidt 

risiko som muligt, fordi risiko har en pris. Jo mindre risiko en kontrahent er villig til at bære, jo højere 

økonomisk kompensation skal medkontrahenten have for at bære risikoen. Risikoen bør derfor 

allokeres på den part, som har lettest ved at bære risikoen og kan gøre dette til den laveste pris. 

Ved parternes risikoallokering og domstolenes udfyldende fortolkning er det vigtigt, at man 

overvejer, hvilken aftale parterne havde indgået, hvis de havde overvejet, at hændelsen kunne 

indtræde og deraf indregnet risikoen i deres nytte, i stedet for at se på, hvilken aftale parterne havde 

indgået, hvis de kendte til udfaldet af risikoen (parternes hypotetiske partsvilje).  

3.3 - Økonomisk teori om aftaler  
For at kunne allokere risikoen optimalt og forstå, hvordan risikobegrebet bør anvendes som juridisk 

argumentation, er det det vigtigt at forstå en række grundlæggende økonomiske og retsøkonomiske 

teorier. Afhandlingen vil introducere markedsteori og i led heraf teorien om den perfekte aftale for, 

at kunne forstå den økonomiske baggrund for, hvilken part der er nærmest til at bære risikoen for 

forhold, som ikke er reguleret i aftaleforholdet.  

3.3.1 - Markedsteori  
Teorien om kontraktretten tager udgangspunkt i markedsteorien229 under neoklassisk teori. Det 

karakteristiske ved kontraktretten er, at de retslige regler som regulerer aftalen, bygger på 

økonomisk teori om udveksling af ydelser i et marked230. Formålet med retslig regulering af aftalen 

er derfor at påvirke køber og sælgers ageren i markedet231, hvorfor kendskab til markedsteori er 

relevant for forståelse af de retslige regler i kontraktretten232. Yderligere er det nødvendigt at 

anvende andre teorier supplement der, hvor markedsteorien ikke giver et fuldstændigt svar233. 

Markedsteorien er baggrunden for teorien om den perfekte aftale, og har grundlæggende tre 

teorier om efterspørgsel, udbud og ligevægt234 i et marked. Teorierne kobles sammen med 

                                                           
228Adams (1995), s. 7. 
229 Burrows & Veljanovski (1981), s. 37. 
230 Burrows & Veljanovski (1981), s. 37. 
231 Burrows & Veljanovski (1981), s. 5 og 37.  
232 Burrows & Veljanovski (1981), s. 5. 
233 I denne retning Cooter og Ulen (2014), s. 28. 
234 Eide & Stavang (2008), s. 61. 
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forskellige markedsstrukturer, hvor der i afhandlingen vil anvendes perfekt konkurrence. Perfekt 

konkurrence giver grundlag for at definere efficiensbegrebet, som søges opnået i den rets-

økonomiske analyse bl.a. ud fra teorien om den perfekte aftale 235.   

I markedsteorien handler køber og sælger fuldt rationelt, og forsøger på den baggrund at maksimere 

deres egen nytte ud fra en rationel fordeling af tilgængelige ressourcer til den mest værdifulde 

anvendelse236.  I fuld konkurrence er Pareto-optimalitet et kriterie for økonomisk efficiens. Pareto-

optimalitet er et punkt, hvor det ikke længere er muligt at tildele en part mere nytte, uden at det er 

på bekostning af den anden parts nytte237. Det relevante i den sammenhæng bliver at undersøge, 

hvordan beslutninger under usikkerhed behandles i økonomisk teori. Økonomisk usikkerhed vil 

fremover i afhandlingen blive omtalt som risiko i overensstemmelse med begrebet nærmest til at 

bære risikoen og referere til usikkerhed om fremtidige begivenheder238. Heraf bliver problem-

stillingen, hvordan kontraktparterne nyttemaksimerer, når aftalen er usikker på grund af risiko i 

forholdet inter partes. En simpel metode til at klarlægge, hvordan agenter træffer beslutninger i 

spil, er agentens expected value. Princippet handler i al sin enkelthed om at se på sammenhængen 

af konsekvensen og sandsynligheden for et givent udfald. Hvis en part med 80 % sandsynlighed 

opnår en nytte af en aftale på 10, men samtidig ved, at der er en risiko for et tab på −20 i 20 % af 

tilfældene, er partens expected value:  

80 % ∗ 10 + 20 % ∗  −20 = 4  

I analysen vil det foreløbig, for simpelhedens skyld antages, at begge parter er risikoneutrale. 

Normalt vil en agent være riskoavers og villig til at betale mere end 20 % ∗  20 for at eliminere 

risikoen for tabets indtræden239. Fremover i afhandlingen, når der snakkes om parternes nytte, vil 

der henvises til parternes expected value, som er parternes forventede nytte og er den nytte, 

parterne har mulighed for at optimere ved korrekt allokering af risiko i kontraktforholdet.  

3.3.2 - Den perfekte aftale  
Med kontrakter menes der er en specifikation af de forpligtelser, som en eller flere parter 

accepterer at udføre overfor hinanden sammenholdt med aftalebestemte betingelser. Disse 

                                                           
235 Wilhelmsen (1995), s. 30. 
236 Cooter og Ulen (2014), s. 12. 
237 Eide & Stavang (2008),s. 109. 
238 Cooter og Ulen (2014), s. 43. 
239 Shavell (2003), s. 66. 
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forpligtelser er typisk produktion og levering af varer eller specifikke ydelser, oftest mod betaling 

fra den anden part i kontrakten. Betingelserne er til for at specificere forholdet mellem parterne og 

de usikkerheder, der kan have en indflydelse på begge parters overholdelse af kontrakten.240  

Perfekt konkurrence under markedsteorien angår, hvordan parter skal træffe rationelle 

beslutninger, bl.a. i forhold til udveksling af ydelser241. Ud fra mikroøkonomisk teori baserer 

analysen sig på selve beslutningsprocessen, og spørgsmålet bliver i hvilken grad, beslutningen er 

rationel. Der går dog ofte en vis tid mellem afgivelsen af løftet til udvekslingen af ydelsen, som 

løfterne er knyttet til242, hvilket er forbundet med en vis risiko, ligesom det begrænser den rationelle 

beslutningstagers fremtidige handlingsalternativer243. På denne baggrund kan udveksling af løfter 

ses som en metode til at træffe rationelle beslutninger, hvor løftet skal være grundlag for at kunne 

opnå retslig fuldbyrdelse, før der kan sikres nyttemaksimering, når udvekslingen af ydelser ikke sker 

straks244. Spørgsmålet ud fra den økonomiske teori bliver derfor i hvilken en grad, den retslige 

fuldbyrdelse er nødvendig for at sikre økonomisk efficiens245. Dette kan omformuleres til, i hvilken 

grad løftet bør kunne tilsidesættes på baggrund af en bristet forudsætning246. Ved at opstille en 

teori om den perfekte aftale med udgangspunkt i teorien om fuldkommen konkurrence247 kan man 

få et svar på i hvilken grad, en aftale bør holdes ud fra samfundsøkonomiske hensyn248.      

Den perfekte aftale som model er ideel for at gennemføre parternes nyttemaksimering. Den 

perfekte aftale er afhængig af fuld information og fuldstændig risikofordeling. Aftalen kan defineres 

som en aftale, hvor parterne under selve aftaleindgåelsen udveksler al relevant information og 

aftaler, hvordan risikoen for enhver mulig hændelse skal allokeres249. En perfekt aftale kan tage 

udgangspunkt i et marked med perfekt konkurrence, da et marked med perfekt konkurrence vil lede 

til økonomisk efficient produktion og deraf økonomisk efficient fordeling af risiko250. Når en vare 

købes i et marked med perfekt konkurrence, vil parterne prissætte ethvert vilkår i aftalen, som 

                                                           
240 Shavell (2004), s. 291. 
241 Cooter og Ulen (2014), s. 283-284. 
242 Cooter og Ulen (2014), s. 283-284. 
243 Cooter og Ulen (2014), s. 283-284. 
244 Burrows & Veljanovski (1981), s. 23-24 og Wilhelmsen (1995), s. 40. 
245 Cooter og Ulen (2014), s. 283-284. 
246 Indirekte udledt af Cooter og Ulen (2014), s. 283-284 og Wilhelmsen (1995), s. 40. 
247 Wilhelmsen (1995), s. 40. 
248 Cooter og Ulen (2014), s. 283-284.  
249 Wilhelmsen (1995), s. 40. 
250 Cooter og Ulen (2014), s. 12-14. 
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skaber rettigheder og forpligtelser for parterne. Ud fra Coase-transaktionsteori vil parterne 

indsætte et aftalevilkår, hvis køber f.eks. har en højere nytte af erhvervelsen af en rettighed end 

sælgers nytte ved at give afkald på rettigheden251. Ved at justere aftalevilkårene opnår køber 

rettigheder og kompenserer sælgers fremtidige pligter økonomisk. Når aftalen til sidst indgås, er 

alle forholdene blevet reguleret, og den perfekte aftale er opnået. I perfekt konkurrence bør 

parterne derfor være i stand til at indgå en Pareto-optimal aftale, da det ikke vil være muligt at 

regulere aftalen, så den ene part opnår en højere nytte, uden at det går ud over den anden part. I 

et marked med perfekt konkurrence bør lovgiver derfor ikke tilsidesætte aftalevilkår, da perfekt 

konkurrence skaber omstændighederne for økonomisk efficiente aftaler.  

Ved at definere hvilke omstændigheder, der skal være til stede for at indgå den perfekte aftale, kan 

man se på, hvornår domstolene skal udfylde eller tilsidesætte aftalevilkår. Jo mere omstændig-

hederne for den perfekte aftale er til stede, jo mindre grad bør domstolene tilsidesætte 

aftalevilkår252. Forudsætningerne for den perfekte aftale udgør individuel rationalitet og 

ovenstående omstændigheder omkring aftalen253. Med individuel rationalitet forstås, at individet 

kender sine præferencer og er i stand til at rangere udfaldene i henhold til sine egne præferencer 

ud fra en nyttefunktion, og at individet har ressourcerne til at gøre dette. Præferencer, der ikke kan 

indgå i nyttefunktionen, er irrationelle254. Yderligere skal kontraktparterne have frihed til at vælge, 

hvordan fordelingen af knappe ressourcer kan fordeles til mest fordelagtige anvendelse255, og kunne 

vurdere forskellige alternativer ud fra deres præferencer.  

Den perfekte aftale kan forekomme, når visse betingelser vedrørende omstændighederne omkring 

aftalen er opfyldt, herunder at parterne har fuld information, da en beslutning, som synes at være 

rationel, ellers kan vise sig at være urationel. Derudover har parterne alternative kontraktparter, de 

kan indgå aftalen med256, ligesom Coase-transaktionsteori skal være gældende, hvorfor der ikke må 

være transaktionsomkostninger ved forhandlingen mellem parterne.  

                                                           
251 Coase (2013), s. 837-877. 
252 Dette er alene tilfældet når aftalen ikke har negative konsekvenser for andre parter.  
253 Cooter og Ulen (2014), s. 283-284. 
254 Cooter og Ulen (2014), s. 287.  
255 Fordelingen af knappe ressourcer er grundlæggende for økonomisk teori.  
256 Forholdene kendt fra perfekt konkurrence.  
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3.3.2.1 - Shavell om ufuldstændige kontrakter  
Ud fra teorien om den perfekte aftale, bør kontraktparterne altid kunne opnå en perfekt 

risikoallokering ved omkostningsfrit at koncipere alt ned i aftalen. Omstændighederne for at indgå 

den perfekte aftale er dog sjældent fuldt til stede ved kontraktindgåelse, hvorfor den perfekte 

kontrakt følge Shavell ikke behøver at være fuldstændig for at være perfekt257. Det er i mange 

tilfælde umuligt eller i hvert fald meget omkostningsfuldt for koncipisterne at udtænke og nedskrive 

ethvert tænkeligt scenarie, der kan påvirke kontraktens opfyldelse, hvilket gør at perfekte 

kontrakter samtidig kan være ufuldstændige.  

Der kan være mange uforudsete faktorer, der spiller ind på, om en kontrakt kan fuldbyrdes af begge 

parter eller ej. De faktorer, der har størst risiko for at opstå, vil man oftest forholde sig til i 

kontraktens betingelser, mens dem, hvor risikoen for indtræden er mindre, oftest ikke vil blive 

nævnt i betingelserne. Dette skyldes, at det kan være omkostningsfuldt at undersøge 

sandsynligheden og dyrt transaktionsmæssigt at aftale.258  

Det kan være meget omkostningsfuldt at redegøre for og bevise, at en usandsynlig og uforudset 

faktor er skyld i kontraktens misligholdelse, hvis der er taget højde for dette i betingelserne for 

kontrakten, men mindre omkostningsfuldt hvis ikke det er i kontrakten.259 

Et tredje vigtigt grundlag for kontrakters ufuldstændighed er usikkerheden vedrørende nogle 

faktorers faktiske indtræden, hvorfor det kan være uhensigtsmæssigt at aftale sig ud af sådanne 

risici. Dette ses især, når en risiko næsten udelukkende vedrører den ene parts forhold, og næsten 

kun kan verificeres af denne. Dette vil give denne part unødigt incitament til at påberåbe sig dette 

til sit forsvar, hvis kontrakten ikke kan opfyldes af andre uregulerede grunde. Dette vil udmønte sig 

i et klart moral hazard260 problem i kontrakten261.262 

                                                           
257 Med den perfekte kontrakt henvises ikke til modellen om den perfekte aftale, men i stedet hvordan det kan være 
optimalt ikke at koncipere alt i en aftale.  
258 Shavell (2004), s. 299. 
259 Shavell (2004), s 300. 
260 Et moral hazard problem er når en agent vælger en handling som har indflydelse på principalen. Problemet opstår 
når principalen ikke har mulighed for at bestemme agentens valg. Jf. Dutta, P. (1999), s. 293.  
261 Vigtig betragtning i forhold til begrebet nærmest til at bære risikoen og særligt dommene omhandlende personlige 
uforudsigelige forhold f.eks. U 1997.994/2 Ø.  
262 Shavell (2004), s. 300. 
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Det fjerde vigtige grundlag for ufuldstændigheden i kontrakten er, at ufuldstændigheden i sig selv 

måske ikke har en særlig negativ effekt for nogle af de kontraherende parter, da domstolen ved en 

tvist vil foretage kontraktudfyldning, som sandsynligvis vil resultere i det samme, som det parterne 

ville have nedfældet i betingelserne, hvis de havde aftalt sig ud af risikoen. 263 

3.3.2.2 - Det efficiente kontraktbrud  
Det klare udgangspunkt i jura og økonomi er, at kontrakter skal være til at stole på, da der er 

væsentlige omkostninger forbundet med at indrette sig efter et aftaleforhold. Et aftaleforhold 

kræver typisk investeringer fra begge parter, hvilket parterne er villige til at foretage pga. tiltroen 

til, at aftalen opretholdes. Som hovedregel er det derfor økonomisk efficient at bevare princippet 

om, at aftaler skal opretholdes. Hvis omkostningerne ved at opretholde en kontrakt bliver for store, 

kan kontraktparten, hvis værdien af aftalen er forringet eller bortfaldet, vælge at bryde aftalen og 

betale erstatning til den anden part. Dette kan være en fordel, når erstatningen er lavere end 

omkostningerne ved at opretholde aftalen. Når den anden part modtager positiv 

opfyldelsesinteresse ved bruddet, bliver parten stillet, som om kontrakten var gennemført, hvorfor 

brud på kontrakt kan være Pareto-optimalt264. 

Det efficiente kontraktbrud kan opstillet ud fra følgende model 

C P V Sælger nytte Købers nytte ved 

opretholdelse 

Købers nytte ved 

brud 

150 250 400 100 150 -100 

150 250 300 100 50 -100 

150 250 200 100 -50 -100 

150 250 100 100 -150 -100 

I dette eksempel er det købers forhold som ændrer sig, hvorfor købers nytte 𝑉 falder ud fra hvert 

scenarie. I skemaet er sælgers omkostning ved at producere varen = 𝐶. Hvis sælgers forhold i stedet 

ændrede sig, kunne det være 𝐶 som steg i værdi. Parterne har aftalt prisen 𝑃. Ud fra den opstillede 

model vil det være økonomisk efficient, at køber bryder kontrakten, når købers værdi er 100, da 

                                                           
263 Shavell (2004), s. 301. 
264 Shavell (2009).  



72 
 

køber i stedet kan betale 100 til sælger, hvorved den samlede nytte er 0, mens den samlede nytte 

hvis aftalen opretholdes vil være −50.  

På den baggrund kan det ud fra et økonomisk synspunkt være efficient at lade en part hæve aftalen 

i visse situationer, når forholdene ændrer sig. Spørgsmålet er så hvilken part, der bærer risikoen for, 

at forholdende ændrer sig.   

3.3.2.3 - Parternes hypotetiske partsvilje 
Under forhold som i den perfekte aftale og med baggrund i Shavells teori om ufuldstændige 

kontrakter bør domstolene ved udfyldning af aftaler se på parternes hypotetiske partsvilje, hvilket 

er et grundlæggende retsøkonomisk princip inden for kontraktfortolkning265.   

Domstolen bør se på, hvad parterne ville have aftalt med hensyn til risikoen, såfremt de havde 

diskuteret risikoen og nedskrevet den i kontrakten. Hvis en perfekt kontrakt ikke findes, er det i 

stedet domstolens opgave at forsøge at skabe en. Det må i den forbindelse formodes at en part ikke 

vil acceptere at bære risikoen for en hændelse, som modparten er nærmest til at bære risikoen 

for266. 

Hvis parterne desuden har fundet, at baggrundsrettens allokering af risiko er acceptabel, vil det 

være unødvendige transaktionsomkostninger for parterne at fastlægge fordelingen af risiko. 

Fordelingen af risiko bør alene reguleres på de områder, hvor baggrundsretten ikke dækker eller 

ønsker fraviges.  

3.3.2.3.1 - Vederlagsberegning 
Allokeringen af risiko mellem parter kan desuden ses foretaget indirekte, uden at parterne har 

aftalt, hvordan risikoen skal allokeres, f.eks. i form af vederlagsberegningen.  

Langvarige aftaleforhold kan have klausuler, som regulerer vederlag knyttet til risikofaktorer. Hvis 

aftalen er perfekt, har parterne på forhånd opnået en Pareto-optimal risikofordeling ud fra deres 

egen nyttemaksimering. Som udgangspunkt vil parterne altid forhandle om prisen, hvorfor de også 

uden de større transaktionsomkostninger bør kunne indsætte forhold, som behandler risikoen for 

faktorerne, der regulerer det samlede vederlag267.  Besparelserne ved ikke at regulere vederlaget 

                                                           
265 Shavell (2004), s. 303. 
266 Analog anvendelse ud fra erstatningsretten jf. Posner (2004), s. 13. 
267 Posner (2004), s. 96. 
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må derfor betragtes som begrænsede, og det faktum, at en leverandør i stedet vælger en fast pris, 

kan i visse tilfælde betragtes som at leverandøren påtager sig risikoen for risikoelementer knyttet 

til vederlagets bestemmelse. Hvis der ikke er taget forbehold for ændringer i f.eks. leverings-

omkostninger, må disse, medmindre andet er aftalt, bæres af leverandøren.  

3.3.2.4 - Billighedsfortolkning som økonomisk teori 
Domstolene tillægger rimelighedsvurderinger en betydning ved udfyldning og fortolkning af aftaler 

ud fra hvilken part, der er nærmest til at bære risikoen for uforudsete hændelsers indtræden, særligt 

i forhold til senere indtrådte forhold.  

Spørgsmålet er dog om det, ud fra økonomisk teori, er efficient, at domstolene fortolker, udfylder 

og tilsidesætter aftalevilkår pga. urimelighed. Ved vurderingen af urimelighed bør domstolene se 

på, i hvilken grad forudsætningerne for den perfekte aftale var til stede, og om risikoen derved er 

allokeret økonomisk efficient. I stedet for retslige begreber som retfærdighed kan domstolene i 

stedet ud fra økonomisk teori operere med økonomiske grundbegreber som økonomisk efficient268.  

I retsøkonomisk teori bør domstolene, i stedet for at se på, om aftalen er rimelig, se på om aftalen 

er økonomisk efficient269. Økonomiske koncepter kan derfor anvendes til at forklare dele af 

retssystemet for at klarlægge formålet og konsekvenserne af reglerne. Hvis der er tvivl om 

anvendelsen af juridiske begreber, kan den økonomiske bagvedliggende forståelse belyse 

anvendelsen af de forskellige juridiske hensyn, og ud fra et økonomisk efficient resultat give 

antydninger af hvad domstolene bør vurdere som rimeligt270. 

3.3.3 – Opsamling 
Ud fra ovenstående analyse kan det udledes, at når aftalen er indgået ud fra forudsætningerne fra 

markedsteorien og modellen om den perfekte aftale, bør domstolene ikke tilsidesætte parternes 

aftalte risikoallokering, da denne oftest vil være Pareto-optimal. Omstændighederne omkring den 

perfekte kontrakt kan dog sjældent opnås til fulde, hvilket forklarer, hvorfor det kan være relevant 

ud fra omkostningsteori at undlade at koncipere samtlige risikoforhold, ligesom det kan være 

optimalt i visse tilfælde at bryde kontrakten.  

                                                           
268 Posner (1974), s. 27. 
269 Posner (1993), s. 355-356.  
270 Posner (1993), s. 355-356. 
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3.4 - Nærmest til at bære risikoen for manglende indhentelse af information 
Ud fra den juridiske analyse kan det udledes, at parterne ikke altid har fuld information, hvorfor 

forudsætningerne for den perfekte aftale ikke altid er til stede ved aftaleindgåelsen. Når parterne 

ikke har fuld information, bør domstolene ud fra økonomisk teori undersøge, hvorvidt en part burde 

have indhentet informationen.  

Mangel på information kan føre til, at aftalen mellem parterne bygger på misforståelser eller 

vildfarelser271. Indsamling af information vil ofte være ressourcekrævende272, hvorfor fordelene ved 

indsamlingen skal opvejes i omkostningerne. For parterne skal omkostningerne ved at indsamle 

information være mindre end de forventede omkostninger ved manglende indhentelse af 

information. Hvis en af kontraktparterne ikke mener, at indsamlingen af information kan betale sig 

økonomisk, er det i overensstemmelse med økonomisk efficiensteori at parten ikke indhenter 

yderligere information, men i stedet påtager sig risikoen forbundet med den manglende 

information. I denne sammenhæng får indhentningen af information karakter af et risikospørgsmål, 

ud fra hvilken part, som bør pålægges risikoen og dermed være nærmest til at bære risikoen for den 

ufuldstændige information273.  

Parterne kan i mangel af information indskrive en ansvarsfraskrivelse eller garanti for særlige 

egenskaber i aftalen og tage hensyn til risikoen under prisfastsættelsen i aftalen. Dette bør give 

aftalen en effektiv risikofordeling i henhold til informationsvigt, og denne risikofordeling bør være 

bindende274.  

Hvis parterne ikke har reguleret risikoen for manglende information ved aftalekonciperingen, bør 

risikoen lægges på den part, som lettest kunne have indhentet den nødvendige information til de 

laveste omkostninger275.  

Hvis begge parter har forkert information og derved forkerte forventninger, bør risikoen pålægges 

den part, som kunne have overtaget risikoen for forkert information til laveste omkostninger. Denne 

                                                           
271 Wilhelmsen (1995), s. 110. 
272 Wilhelmsen (1995), s. 110. 
273 Wilhelmsen (1995), s. 110. 
274 Wilhelmsen (1995), s. 111.  
275 Wilhelmsen (1995), 111. 
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risikofordeling er i overensstemmelse med den kontrakt, parterne ville have forhandlet sig frem til, 

hvis de på forhånd var klar over risikoen for manglende information ved aftaleindgåelsen276.   

Hvis en af parterne i stedet tager fejl vedrørende informationen, må man antage, at parten, som 

tog fejl, var nærmest til at bære risikoen for at undgå egen misforståelse277. Omkostningerne ved, 

at informationen blev misforstået, bør derfor pålægges parten, som misforstod informationen, 

hvilket også må antages at være løsningen, parterne ville have opnået, hvis de havde indkalkuleret 

risikoen ved aftaleindgåelsen278.  

Ved aftaleindgåelse er der ingen pligt til oplysning om muligheden af, at aftalen har øget værdi for 

en part. Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er dette efficient, da partens indhentede 

information må antages at skabe samfundsmæssige værdier, hvilket bør kompenseres ved at give 

parten mulighed for at lave en god handel uden at informere sælger om den ekstra gevinst279. Hvis 

den tilbageholdte information til gengæld er skadelig information, som hvis oplyses kan reducere 

risikoen for skadens indtræden, bør informationen ikke tilbageholdes280.  

Risikoen for egne forudsætninger, f.eks. at købet af en grund kræver finansiering, vil ud fra 

nærliggende synspunkter, synes at være nemmest at indhente for parten hvis egne forudsætninger 

brister. Den part, hvis egne forudsætninger brister, bør derfor som udgangspunkt være nærmest til 

at bære risikoen for forudsætningernes bristen, da parten var nærmest til at kende til egne forhold. 

Dette gælder ikke nødvendigvis, hvis forhold fra modpartens side også spiller ind.  

3.4.1 – Grundlæggende incitament til at indhente og dele information 
Til at supplere ovenstående teori inddrager afhandlingen grundelementer fra Shavells teori om 

indhentelse af information for at forklare, hvorfor parter uden regulering ikke altid vil indhente og 

dele relevant information. Shavell har udarbejdet en model for, hvornår det er efficient for en 

aftalepart at investere i indhentning af informationer og for, hvornår informationen skal deles med 

den anden part.  

                                                           
276 Wilhelmsen (1995), s. 111.  
277 Wilhelmsen (1995), s. 112.  
278 Dette gælder ikke i tilfælde hvor den anden part har bidraget til misforståelsen.  
279 Cooter og Ulen (2014), s. 348-350. 
280 Cooter og Ulen (2014), s. 352-354.  
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Shavell analyserer ovennævnte ved at anskue modellen ud fra samfundsmæssig optimalitet, hvilket 

ikke er udgangspunktet for denne afhandling, da samfundsmæssig optimalitet ikke er 

udgangspunktet for kapitel 3, men derimod økonomisk efficiente kontraktforhold inter partes. Det 

er derfor ikke hele modellen, der bliver belyst, men alene en forsimplet model for, hvornår den ene 

eller anden part har økonomisk incitament til at tilvejebringe og dele informationer.  

For at analysere indhentning af information opstilles en simpel model til forståelse af 

informationsforholdet mellem parterne, og hvornår disse ønsker at afgive information281. Flere 

variabler defineres og benyttes i gennemgangen.  

𝑉 =  𝑉æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑔𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑘ø𝑏𝑒𝑟, 𝑛å𝑟 𝑘ø𝑏𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛.  

𝑉∗ = 𝑉æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑔𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑘ø𝑏𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 

𝑉 >  0 

Ovenstående værdier giver sælger følgende incitament til at afgive informationer. 

Hvis 𝑉 ≤  𝑉∗ så har sælger ikke incitament til at afgive information overfor køber.  

Hvis 𝑉 >  𝑉∗ så har sælger incitament til at afgive information overfor køber.  

Ovenstående fortæller i sin enkelthed, at sælger alene har økonomisk incitament til at indhente og 

videregive information, hvis informationen øger værdien af salgsgenstanden for køber. Samtidig 

fortæller det os, at sælger ikke har incitament til at afgive information, hvis informationen mindsker 

værdien for køber.  

Efter at ovenstående er fastlagt, skal værdien af information og omkostningen for tilvejebringelsen 

af informationen defineres.  

𝐶 =  𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑠æ𝑙𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑑ℎ𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑚 𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑉. 

𝐼 =  𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑘ø𝑏𝑒𝑟. 

𝐶 ≥  0 

𝐼 ≥  0 

                                                           
281 Shavell (1994), s. 22-28. 
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Følgende forhold er gældende mellem 𝐶 og 𝐼.  

Hvis 𝐶 ≤  𝐼 så vil sælger bruge C og indhente informationen 

Hvis 𝐶 >  𝐼 så vil sælger ikke indhente informationen.  

Ud fra ovenstående kan det i sin enkelthed udledes, at sælger alene har incitament til at indhente 

information, hvis informationens værdi er højere end omkostningerne til at indhente 

informationen.  

Ovenstående teori bygger på tidspunktet for salg, og deraf gevinsten for sælger ved at indhente og 

afgive relevante informationer. Modellen opstillet ovenfor tager ikke højde for købers incitament til 

at indhente information, hvilket vil blive gennemgået nedenfor.  

Den eneste reelle forskel fra ovenstående er forskellen med køber og sælgers værdi af 

salgsgenstanden.  

𝐾 =  𝑓𝑜𝑟𝑠𝑘𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑘ø𝑏𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑔 𝑠æ𝑙𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑔𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 

𝐾 >  0 

Hvilket giver os følgende: 

𝑉 –  𝐾 =  𝑒𝑟 𝑠æ𝑙𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑔𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛  

I lighed med ovenstående ved vi følgende om, hvornår køber har incitament til at afgive information 

om værdien af 𝑉.  

Hvis 𝑉 ≤  𝑉∗ har køber incitament til at afgive informationen overfor sælger og vil betale sælger 

𝑉 –  𝐾 for salgsgenstanden.  

Hvis 𝑉 >  𝑉∗ har køber ikke incitament til at afgive information overfor sælger og vil betale sælger  

𝑉∗ − 𝐾 for salgsgenstanden. 

Af ovenstående udledes det, at køber alene har incitament til at afgive information, hvis 

informationen betyder, at prisen på salgsgenstanden bliver mindre. Dette er essentielt set det 

samme udgangspunkt som for sælger. Altså køber har med andre ord samme incitamentsmønster 

som sælger ved kun at ville afgive information, hvis dette maksimerer egen nytte. Det forklarer, 

hvorfor det er nødvendigt med regulering på området for indhentelse og deling af information, da 



78 
 

parterne ellers ikke altid vil afgive relevant information282. Denne regulering ses i juraen, bl.a. under 

den loyale oplysningspligt283.  

3.4.2 - Tilbageholdelse af information på baggrund af signalering 
I kontraktforhold kan en part bevidst påtage sig en risiko, for at demonstrere, at parten signalerer 

engagement: “Lastly, taking risk is also a signal of commitment to the relationship and this signaling 

value has to be taken into the equation of an optimal risk allocation”284. Dette kan være optimalt i 

situationer, hvor der f.eks. er behov for, at der investeres i kontraktforholdet. Ved at påtage sig en 

risiko signaleres der således et engagement over for kontraktparter, hvorfor det omvendt må 

antages, at der ved at fraskrive sig en risiko signaleres det modsatte.  

Afhandlingen bygger videre på teorien i forhold til, hvornår en part bør afsløre information om 

risikoforhold. Ved at ”afsløre”, at der er en risiko for, at en part ikke kan opfylde kontrakten, kan det 

af modparten opfattes, som om parten indirekte fraskriver sig risikoen. Hvis en part afslører 

information, kan modparten få sværere ved at gøre bristende forudsætninger gældende, over for 

informationen parten har fremført285. Derved påtager parten, som bliver oplyst om forholdet, sig 

indirekte risikoen for forholdet. Ved indirekte at fraskrive sig ansvaret kan det derfor af 

medkontrahenten udledes til, at parten viser manglende engagement og tiltro til aftaleforholdet.  

En anden overvejelse ved at afsløre information om risikoforhold er, at modparten måske opfatter 

signalet om risikoen faktuelt forkert286. Inden for analyse af risiko er det et problem, at eksperters 

udtalelser om mindre og usandsynlige risici oftest resultere i unødvendigt stærke bekymringer hos 

modtageren af risikosignalet287. Afhandlingen antager, at det ligeledes gælder i kontraktretten, at 

en oplysning om en risiko til en medkontrahent af medkontrahenten kan opfattes, som om at 

risikoen er større, end hvad der faktuelt er korrekt. Medkontrahentens forventede nytte ved at 

indgå kontrakten kan derfor falde drastisk ved at blive oplyst om en minimal risiko, fordi med-

kontrahenten opfatter risikoen som højere. Denne antagelse baserer sig ikke på omstændighederne 

                                                           
282 Shavell (1994), s. 20-36. 
283 Afsnit 2.4.4. 
284 Spence (1973). 
285 Se afsnit om den loyale oplysningspligt afsnit 2.4.4. 
286 Kasperson (1988) en analog anvendelse i forhold til hvordan samfundet opfatter risiko.  
287 Kasperson (1988).  
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for den perfekte aftale. Når en part er rationel og fuldt informeret om en risiko, bør parten ikke 

være tilbøjeligt til at ”fortolke” risikoen forkert. 

Ud fra dette synspunkt kan det være optimalt for en kontraktpart under særlige omstændigheder 

at undlade at nævne en risiko, til trods for at parten i så fald selv bærer risikoen for, at en 

forudsætning brister på baggrund af den tilbageholdte information.  

3.5 - Nærmest til at bære risikoen for senere indtrådte forhold.  
I aftaler kan forholdene ændre sig på en måde, så det vil være økonomisk inefficient at opretholde 

aftalen til fulde. I økonomisk teori kan domstolene se på, hvordan risikoen for forholdene ændrer 

sig, og deraf udlede, hvor denne risiko bør placeres for at opnå økonomisk efficiens. Hvis parterne 

allerede har aftalt, hvad der skal ske, i tilfælde af at forholdene ændrer sig, bør aftalen ikke 

tilsidesættes, da parterne selv har reguleret risikoen for de senere indtrådte forhold. Parterne vil ud 

fra deres egen nyttemaksimering opnå en Pareto-optimal risikofordeling, som bør fuldbyrdes288 jf. 

afsnit 3.3.2 om den perfekte aftale.  

Ved efterfølgende risikofaktorers indtræden, hvor det ikke kan udledes af aftalen, hvilken en part, 

der skal bære risikoen, men hvor parterne ud fra teorien om nyttemaksimering bevidst har valgt 

ikke at regulere området, bør aftalen fortsat ikke ændres eller tilsidesættes289. Dette vil betyde, at 

parten, som har lidt tabet eller mistet nytte, som udgangspunkt selv må bære omkostningerne. 

Dette skyldes, at såfremt forudsætningerne for den perfekt aftale var til stede, kan parterne ud fra 

alle forholdende selv regulere og indkalkulere risiko i aftalen. 

Dette vil dog sjældent kunne ske i praksis, da aftaleregulering og aftaleanalyse af fremtidige 

risikofaktorer er omkostningsfuldt. Disse omkostninger skal kunne vejes op imod fordelene, som 

reguleringen og analysen medfører. Selv hvis forholdende for den perfekte aftale er til stede, vil 

parterne derfor bevidst vælge ikke at regulere alle risikofaktorer i aftalen290. Det kan være vanskeligt 

at forhandle sig frem til en løsning, hvis begge parter har information om en fremtidig risikofaktor, 

men bevidst har valgt ikke at forhandle om den, da det vil være omkostningsfuldt at nå et resultat. 

                                                           
288 Cooter og Ulen (1988), s. 277. 
289 Indirekte udledt i  Cooter og Ulen (1988), s. 279. 
290 Cooter og Ulen (1988), s. 277-278.  
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Dette kan skyldes, at der er høje omkostninger ved at indhente den nødvendige information til 

afdækning af en risiko med et forventet lavt tab291.  

Fremtidige risikoforhold, som ikke er reguleret i aftalen, bør allokeres af domstolene ud fra en 

økonomisk efficient metode. Dette kan gøres ud fra en vurdering af, hvilken part som kan bære 

risikoen til den lavest mulige pris, hvilken part der har mulighed for at påvirke den fremtidige risiko, 

hvilken part der har bedst mulighed for at minimere risikoen eller hvilken part som har mulighed for 

at forsikre sig imod tabet til laveste præmie292. Domstolene bør komme frem til den risikoallokering, 

som parterne selv ville have aftalt, hvis de havde kendt til risikoforholdende.  

Den part, som har bedst mulighed for at lave en økonomisk efficient reducering af fremtidige risici, 

bør være ”nærmest til at bære risikoen for dens indtræden”. Dette stemmer overens med grund-

sætningen for parternes loyale oplysningspligt, hvor en parts brud på denne pligt ved usaglig 

adfærd, selv må bære risikoen for den usaglige adfærd.  

3.5.1 - Præventionshensynet 
I juraen gælder præventionshensynet, hvor de juridiske regler bør påvirke parternes adfærd, så 

parterne reducerer sandsynligheden for, at der indtræder et tab.  

Præventionshensynet kendes fra erstatningsretten, hvor ansvarsreglerne bør fastlægges for at 

maksimere parternes samlede nytte ved at sammenholde omkostningerne ved at reducere skaden 

mod skadesomkostningerne. Et hensyn, som lovgiver bør følge ved fastlæggelse af ansvarsreglerne, 

er det Shavell kalder ”least cost avoider293”, hvor risikoen kan forsvinde, hvis enten skadevolder eller 

skadelidte kan forhindre skaden. Least cost avoider reglen kan dog ifølge Shavell være misvisende 

ved tilfælde, hvor begge parter i erstatningsretten har mulighed for at reducere risikoen. I disse 

tilfælde bør gælde en ansvarsregel, der giver begge parter incitament til at reducere risikoen, og 

ikke kun den, som kan gøre det til laveste omkostning. Shavell kommer med et eksempel fra 

erstatningsretten, hvor objektivt ansvar bør gælde sammen med egen skyld for at give begge parter 

incitament til at være agtsomme294.  

                                                           
291 Shavell (2004), s. 299. 
292 Denne part vil typisk være mindst risikoavers. 
293 Shavell (2003), s. 18. 
294 Shavell (2003), s. 18. 
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3.5.1.1 - Optimale risikoallokering  
For at få parterne til at agere økonomisk efficient, kan domstolene påvirke parternes adfærd ved at 

fastlægge, hvornår parterne er nærmest til at bære risikoen for manglende agtsomhed. Eksemplet 

er kendt i den retsøkonomiske teori fra erstatningsretten, hvor lovgiver kan påvirke parters adfærd 

ved at fastlægge hvilken ansvarsnorm, der skal gælde295. Teorien kan analogt overføres til 

agtsomhed i kontraktforhold.  

Den gældende erstatningsansvarsregel, som gælder under forskellige scenarier, har under 

incitamentsteorien direkte indflydelse på skadevolder og skadelidtes ageren i scenariet. Hvis der 

ikke gælder ansvar for skadelidte, vil skadelidte aldrig udøve agtsomhed, da der er omkostninger 

forbundet med at være agtsom296. Hvis der gælder objektivt ansvar, vil skadevolder altid være 

agtsom, da skadevolder altid vil være ansvarlig uagtet skadevolders agtsomhedsniveau297. Hvis den 

gældende ansvarsregel i stedet er culpa, er skadevolder alene erstatningsansvarlig for skaden 

skadevolder forsager, såfremt skadevolder overskrider culpanormen fastsat af domstolene. I dette 

tilfælde er det op til domstolene at fastsætte den norm eller standard298 af agtpågivenhed, som 

skadevolder skal udvise for ikke at blive erstatningsansvarlig299. Ved at domstolene fastsætter den 

optimale culpanorm, kan domstolene sørge for, at skadevolder handler efter den samfunds-

økonomisk efficiente ageren ud fra incitamentsteorien.  

Der er omkostninger forbundet med at udvise agtsomhed300. Domstolene bør hæve culpa-

standarden, indtil omkostningerne, ved at skadevolder skal udvise mere agtsomhed overstiger 

gevinsten, ved at risikoen for skaden reduceres301. Teorien fra erstatningsretten kan analogt 

overføres til risikoallokeringen fra begrebet nærmest til at bære risikoen. Ved analog anvendelse af 

teorien kan det fastsættes hvilken part, der bør bære risikoen under forskellige scenarier for at opnå 

den efficiente risikoallokering.  

Ved anvendelse af teorien om optimal risikoallokering i kontraktretten kan det ud fra ovenstående 

teori forsøges udledt, at domstolene bør bedømme det som culpøst, når en part har mulighed for 

                                                           
295 Shavell (2003), s. 5. 
296 Shavell (2003), s. 11. 
297 Shavell (2003), s. 11. 
298 Se juridiske afsnit 2.6.3. 
299 Shavell (2003), s. 11. 
300 Shavell (2003), s. 10. 
301 Shavell (2003), s. 10. 
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at foretage en økonomisk efficient reducering af en risiko, men parten ikke foretager denne. I nogle 

tilfælde kan begge parter have indflydelse på, om en forudsætning brister. Ved at anvende tankerne 

bag begrebet culpa kan begge parter være skyld i, at en risiko indtræder, da egen skyld betragtninger 

inddrages.   

Sekundært kan parterne ved at inddrage bagvedliggende culpabetragtninger, kræve erstatning for 

tab i form af bl.a. negativ kontraktsinteresse. Dette ses der bort fra i nedenstående gennemgang af 

incitamentsteori, da hovedspørgsmålene i de gennemgåede domme har været at ophæve en aftale 

grundet bristende forudsætninger, og at det ikke har været behandlet sekundært, hvorvidt parterne 

har handlet culpøst og derfor har krav på erstatning.  

3.5.1.2 - Incitamentsteori i kontraktretten  
For bedst muligt at illustrere ovenstående teori overført til kontraktretten vil afhandlingen med 

udgangspunkt i dommen U 2003.1883 V foretage en gennemgang af risikoallokeringens betydning 

for parternes incitamenter til at foretage den ønskede efficiente reducering af risikoen. Nedenfor 

er opstillet en forsimplet model i et almindeligt kontraktforhold, som vil forsøge at analysere 

risikoproblemerne i U 2003.1883 V302. For at illustrere teorien har afhandlingen antaget nogle 

værdier for parternes nytte og omkostninger. 

Opstillet er en model mellem en forbruger og sit teleselskab. Forbrugeren elsker at surfe frit på 

internettet uden at være agtsom på, hvad forbrugeren downloader. Hvert niveau af agtsomhed, 

som forbrugeren skal udøve under sin surfen på internettet, har derfor en omkostning for 

forbrugeren, som er 𝐶𝑓.  

Forbrugeren har en nytte ved anvendelse af internettet som er 𝜋. Det antages, at forbrugerens nytte 

ved at anvende internettet er 𝜋 = 200. Benyttelsen af internettet har en pris 𝑃 = 100, som 

forbrugeren betaler til teleselskabet. Teleselskabet har ingen omkostninger ved at udbyde 

internettet. Den samlede samfundsmæssige nytte ved kontrakten er forbrugerens nytte 𝜋 

fratrukket parternes omkostninger til agtsomhed og det forventede tab ved surfing på 

internettet303.  

                                                           
302 For en redegørelse af dommens faktum se afsnit 2.4.8.1. 
303 Teleselskabets nytte er irrelevant, da nytten er afhængig af prisen som ikke ændrer på den samlede nytte mellem 
parterne. Modellen er desuden forsimplet da sælger ikke har omkostninger ved at udbyde ydelsen.  
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Når der ikke er risiko for skade, har forbrugeren nytten: 

 𝜋 − 𝑃 ↔ 200 − 100 = 100 og teleselskabet har nytten 𝑃 = 100. 

Hvis forbrugeren downloader et program, som giver hackere adgang til computeren, sker der skade 

på 𝑆 = 1.000. Risikoen for, at forbrugeren downloader programmet er direkte afhængig af 

forbrugerens niveau af agtsomhed.  

I diagrammet nedenfor ses forbrugerens nytte, såfremt forbrugeren ikke er nærmest til at bære 

risikoen for at blive hacket. 

Niveau af 

agtsomhed 

Omkostning af 

agtsomhed 

Risiko for 

misbrug 

Forventede 

skade 

Forbruger 

nytte 

Teleselskab 

nytte 

Samlede 

nytte 

Ingen 0 25 % 250 100 -150 -50 

Mellem 10 5 % 50 90 50 140 

Høj 60 1 % 10 40 90 130 

Det efficiente resultat er, at forbrugeren udviser agtsomhedsniveau 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚, da den samlede nytte 

her er 140. Når forbrugeren aldrig selv bærer risikoen for at surfe på nettet, vil forbrugeren altid 

vælge agtsomhedsniveau 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛, da forbrugeren intet incitament har til at bruge omkostninger på 

at være agtsom. Dette giver parterne en samlet nytte på −50, hvilket ikke er Kaldor Hicks efficent. 

Hvis forbrugeren i stedet selv bærer risikoen for sin egen ageren på nettet, vil forbrugerens nytte i 

stedet se ud som følgende.  

Niveau af 

agtsomhed 

Omkostning af 

agtsomhed 

Risiko for 

misbrug 

Forventede 

skade 

Forbruger 

nytte 

Teleselskab 

nytte 

Samlet 

nytte 

Ingen 0 25 % 250 -150 100 -50 

Mellem 10 5 % 50 40 100 140 

Høj 60 1 % 10 30 100 130 

I dette scenarie vil forbrugeren vælge agtsomhedsniveau 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚, og få en nytte på 40, hvilket er 

det økonomisk efficiente niveau af agtsomhed.  

I sagen kom det frem, at teleselskabet tidligere var blevet oplyst om, at der var en risiko for indbrud 

ved surfing på internettet, da mange kunder tidligere havde klaget over at blive hacket af samme 

type programmer. Teleselskabet kunne derfor selv have foretaget foranstaltninger for at forhindre 
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risikoen for, at forbrugeren blev hacket. Det antages, at teleselskabet, efter at være blevet oplyst 

om risikoen for, at hackere kan opnå adgang til forbrugerens computer, har mulighed for helt at 

forhindre hackere mulighed for at foretage opkaldene for omkostningerne 𝐶𝑠 = 80. Alternativt kan 

teleselskabet oplyse forbrugeren om sikker surfing på internettet til 𝐶𝑠 = 5  via f.eks. nyhedsbrev 

eller lignende304. Hvis teleselskabet oplyser forbrugeren omkring sikker surfing på internettet, 

reduceres sandsynligheden for en skade, når forbrugeren udviser agtsomhedsniveau 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 fra 

5% til 2%, men risikoen forbliver det samme hvis forbrugeren vælger agtsomhedsniveau 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛. 

Tabellen nedenfor demonstrer parternes samlede nytte, når risikoen for skaden er påvirket af begge 

parter. I tabellen er forbrugerens agtsomhedsniveau ℎø𝑗 undladt, da det aldrig vil være relevant 

som valgmulighed, da det hverken maksimerer forbrugerens eller den samlede nytte, hvis 

agtsomhedsniveau ℎø𝑗 bliver valgt.  

Minimering af risiko Omkostning af 

minimering 

Risiko for 

hacking 

Forventede 

skade 

Forbruger 

nytte 

Tele-

selskab 

nytte 

Samlet 

nytte 

Forbruger Teleselskab Forbruger Tele-

selskab 

Ingen Ingen 0 0 25% 250 -150 100 -50 

Ingen Forhindre 0 80 0% 0 100 20 120 

Ingen Oplyse 0 5 25% 250 -150 95 -55 

Mellem Ingen 10 0 5% 50 40 100 140 

Mellem Forhindre 10 80 0% 0 90 20 110 

Mellem Oplyse 10 5 2% 20 70 95 165 

Når teleselskabet oplyser forbrugeren om sikker surfing på nettet, og forbrugeren udviser 

agtsomhedsniveau 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚, vil den samlede nytte være 200 − 10 − 200 ∗ 2% = 165 

Når begge parterne parter bidrager til at reducere sandsynligheden for, at risikoen indtræder, opnås 

det økonomisk efficiente resultat. Problemet er blot, at teleselskabet ikke har incitament til at 

foretage den økonomiske efficiente reducering, så længe forbrugeren alene er nærmest til at bære 

risikoen.   

                                                           
304 Dette argument gjorde Forbrugerklagenævnet som førte sagen på vegne af forbrugeren gældende i landsretten.  
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Situationen kan skitseres med spillet nedenfor, hvor teleselskabets dominerende strategi er at 

vælge 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛, da det indebærer en omkostning på 𝐶 = 5 for teleselskabet at 𝑜𝑝𝑙𝑦𝑠𝑒. Teleselskabet 

har nemlig ikke incitament til at bruge udgifter på at oplyse, da de ikke vinder dem igen, så længe 

forbrugeren bærer alle omkostningerne.   

Forbruger/Teleselskabet Ikke oplyse Oplyse 

Ingen -150 , 100 -150 , 95 

Mellem 40 , 100* 70 , 95 

Dette forklarer hvorfor, at omkostningen ikke alene bør bæres af den part, som kan foretage 

reduceringen af risikoen til den laveste omkostning305. Hvis parterne i stedet selv bærer risikoen, 

såfremt de ikke foretager en økonomisk efficient reducering af risikoen, eller deler omkostningen i 

de tilfælde, hvor begge parter oplyser eller ikke oplyser, ser spillet anderledes ud. 

Forbruger/Teleselskabet Ikke oplyse Oplyse 

Ingen -25 , -25 -150 , 95 

Mellem 90 , 45 80 , 85* 

Når begge parter selv bærer risikoen for ikke at foretage en økonomisk efficient reducering af 

risikoen, har ingen af parterne incitament til at undlade at foretage reduceringen. Således opnås 

den efficiente samlede nytte på 165 fra tidligere tabel.  

Får at opnå den økonomisk efficiente reducering af sandsynligheden fra begge parter, kræver det, 

at begge parter kender graden af den anden parts reducering af risikoen, samt hvilken kontraktpart 

domstolene under hvert scenarie vil allokere risikoen over på. Hvis teleselskabet bruger 

omkostninger på at oplyse, men forbrugeren ikke agerer agtsomt, vil teleselskabet i stedet vælge 

helt at forhindre hackere adgang til computeren, såfremt teleselskabet tror, at de kommer til at 

bære risikoen. Det må dog antages, at under forholdende for perfekt konkurrence er parterne fuldt 

informeret om markedet inklusive reglerne, hvorfor dette ikke vil være et problem.   

3.5.1.3 - Nærmest til at bære risikoen for fremskyndelse af aftale 
I nogle af de under den juridiske analyse gennemgåede domme306 lagde domstolene vægt på, at 

den ene af parterne havde fremskyndet aftalen, og tillagde dette vægt ved vurderingen af, hvilken 

                                                           
305 Shavell (2003), s. 11. 
306U 1995.243 V gennemgået i afsnit 2.4.1.1.1 . 
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part der var nærmest til at bære risikoen. Ved analog anvendelse af teorien om det optimale 

aktivitetsniveau fra erstatningsretten307 kan man opstille et skema for, hvornår det er økonomisk 

efficient, at en part fremskynder en aftale.  

Det antages at niveauet af fremskyndelse af aftalen er reguleret af køber i dette scenarie. Køber har 

en større nytte afhængigt af, hvor hurtigt køber kan få købt sin vare. Dette kan f.eks. skyldes, at 

køber skal bruge en bil til sin virksomhed og gerne vil have den klar hurtigt308, eller at køber gerne 

vil have en bil bestilt hjem, så den er klar til sommer309. Niveauet af fremskyndelsen af aftalen har 

derfor ikke kun direkte virkning på købers nytte, men samtidig virkning på risikoen for, at en 

forudsætning brister. Købers fremskyndelse af aftalen har derfor direkte virkning på det afledte tab 

af, at en forudsætning brister. 

Det antages at begge parter har en nytte på 50, hvis aftalen går igennem, imens sælger har et tab 

på 100, hvis en forudsætning brister og aftalen ugyldiggøres. Det antages at sælger til at begynde 

med er nærmest til at bære risikoen for sine egne omkostninger, hvorfor tabellen kan opstilles som 

følgende:   

Fremskyndelse 

af aftale 

Gevinst ved 

fremskyndelse 

Forventede 

tab 

Købers 

nytte 

Sælgers 

nytte 

Samlede nytte 

0 0 0 50 50 100 

1 20 10 70 40 110 

2 25 25 75 25 100 

3 30 50 80 0 80 

Sælgers nytte er højest, når aftalen slet ikke fremskyndes, da risikoen for, at sælger har forventede 

tabte omkostninger ved at bestille bilen hjem, forsvinder, da køber f.eks. vil vente med at købe bilen, 

til køber har modtaget sit kørekort eller købt sit cafeteria. Købers nytte er i stedet højest ved 

fremskyndelse af aftalen på 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 3, da køber ikke afholder sælgers tabte omkostninger ved at 

bestille bilen hjem.  

                                                           
307 Shavell (2003), s. 21. 
308 U 1995.243 V gennemgået i afsnit 2.4.1.1.1. 
309 U 1963.429 Ø gennemgået i afsnit 2.4.1.1.2. 
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Hvis køber i stedet selv bærer risikoen for sin egen forudsætnings bristen, og deraf skal bære 

omkostningerne for sælgers negative kontraktsinteresse310, afholder køber i stedet omkostningerne 

på 100 hvis, forudsætningen brister. I dette scenarie vil tabellen se anderledes ud.  

Fremskyndelse 

af aftale 

Gevinst ved 

fremskyndelse 

Forventede 

tab 

Købers 

nytte 

Sælgers 

nytte 

Samlede nytte 

0 0 0 50 50 100 

1 20 10 60 50 110 

2 25 25 50 50 100 

3 30 50 30 50 80 

Når køber selv bærer risikoen, vil køber fremskynde aftalen med 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 1, hvilket er det økonomisk 

efficiente. Herfra kan udledes, at når en part selv bærer risikoen for, at parten forøger risikoen for 

at en omkostning indtræder, vil parten alene fremskynde aftalen, når det er økonomisk efficient. 

Der er et trade-off mellem gevinsten ved fremskyndelsen og det forventede tab, hvorfor en optimal 

risikoallokering kan sikre, at en part alene foretager en forøgelse af risikoen for tab, når gevinsten 

ved forøgelsen er større end det forventede tab.  

3.5.2 – Pulveriseringshensynet 
Risikoallokering bør ikke alene vurderes ud fra hvilken part, der kan tage præventive hensyn for at 

reducere risikoen for, at en uforudset hændelse indtræder. Risikoallokering bør samtidig vurderes 

ud fra hvilken part, der har lettest ved at bære risikoen for tabet.  

I tilfældet, hvor kontraktparterne står over for en risiko, som ingen af parterne har mulighed for at 

reducere, eller omkostningerne ved at reducere risikoen er uforholdsmæssig høj, vil ingen af 

parterne foretage investeringen til reduceringen af risikoen, da reduceringen ikke er økonomisk 

efficient.    

Hvis ingen af parterne kan foretage en økonomisk efficient reducering af risikoen for, at skaden 

indtræder, bør ingen af parterne, ud fra præventionshensynet, være nærmest til at bære risikoen. I 

stedet bør parterne se på hvilken part, der er mindst risikoavers. En person, der er risikoavers, 

bryder sig ikke om at påtage sig finansiel risiko311. En person er risikoavers, når hans marginale nytte 

                                                           
310 Tabet sælger har på ved at indgå kontrakten på C=100. 
311 Shavell (2003), s. 68. 
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af penge falder i takt med at hans formue stiger312, samtidig med at tab af formue vil reducere hans 

marginale nytte mere end nytten, han ville opnå ved at øge samme mængde formue313. Dette 

betyder, at der er forskel på en kontraktparts forventede profit og forventede nytte af en aftale. Når 

parterne er risikoaverse, bør domstolene se på hvilken part, der kunne pulverisere tabet på bedst 

vis. Ud fra, hvilken part, som kan pulverisere tabet bedst, kan domstolene se på hvilken part, der 

kan forsikre (pulverisere) sig imod risikoen til laveste forsikringspræmie314.315  

Som udgangspunkt kan det, med baggrund i tidligere analyse, udledes at den part, som kan foretage 

en økonomisk efficient reducering af risikoen, bør bære risikoen. Først, hvis ingen af parterne kan 

eller vil foretage en økonomisk efficient reducering af risikoen, bør pulveriseringshensynet 

anvendes316. Dette er dog ikke altid økonomisk efficient, hvorfor domstolene ikke altid bør anvende 

pulveriseringshensynet alene i de tilfælde, hvor præventionshensynet ikke kan anvendes. Nedenfor 

opstilles en fiktiv model til at illustrere, hvordan den samlede maksimale nytte opnås ved at 

inddrage begge hensyn.  

Det antages i følgende scenarie, at alene køber har mulighed for at foretage en økonomisk 

reducering af risikoen.  

Køber er en lille virksomhed med lav formue, mens sælger er en stor virksomhed ejet af mange 

aktionærer.  

Køber skal anskaffe en maskine til sin fabrik og har mulighed for at undersøge, om maskinen kan 

fungere på fabrikken.  

Prisen for maskinen er 100, og køber har en værdi af maskinen på 200. Hvis handlen går igennem, 

har begge parter en nytte på 100. Hvis maskinen installeres, men maskinen viser sig ikke at kunne 

fungere hos køber, brister forudsætningen for handlen, og begge parter har et tab på 100.  

                                                           
312 Shavell (2003), s. 68. 
313 Shavell (2003), s. 68. 
314 Hvis en af parterne slet ikke er risikoavers, vil der ikke være grund til at forsikre sig og den part bør bære risikoen, 
da den anden part ikke kan opnå en billigere forsikringspræmie.  
315 Et tydeligt udslag af den retsøkonomiske teori om pulveriseringshensynet i dansk lovgivning er pligten til at tab i 
erstatningsretten, bæres af den som har en erstatningsansvarsforsikring jf. Erstatningansvarsloven § 19. 
316 Kötz (1987). 
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Hvis køber som den eneste har mulighed for at undersøge, om forholdene på fabrikken passer, bør 

køber være nærmest til at bære risikoen for parternes samlede tab, såfremt det viser sig, at 

maskinen ikke passer. Scenariet kan opstilles som følgende:   

Niveau af 

agtsomhed 

Omkostning af 

undersøgelse 

Risiko  Forventede 

tab 

Køber nytte Sælger 

nytte 

Samlede 

nytte 

0 0 30 % 60 10 70 80 

1 25 10 % 20 45 90 135 

2 50 5 % 10 35 95 130 

En risikoneutral køber ville vælge agtsomhedsniveau 1, da det er økonomisk efficient.  

Ved agtsomhedsniveau 1 vil køber opnå den mest optimale nytte nemlig:  

−25 + (1 − 10%) ∗ 100 − 10% ∗ 200 = 45 

Dette er Pareto og Kaldor-Hicks optimalt, da den samlede nytte er på 135 og dermed den økonomisk 

efficiente løsning, når køber er risikoneutral. 

Er køber i stedet risikoavers, vil købers forventede nytte være mindre end købers forventede 

gevinst. Hvis vi laver en forsimplet antagelse og ikke kigger på købers marginale nytte, men i stedet 

antager, at køber er villig til at betale 3 som omkostning for at være garanteret 1, ser scenariet 

anderledes ud. Forsimplet er køber risikoavers i forholdet 3: 1. Købers forventede nytte ved 

agtsomhedsniveau 1 ser nu anderledes ud.  

−25 + (1 − 10%) ∗ 100 − (10% ∗ 200) ∗ 3 = 5 

Niveau af 

agtsomhed 

Omkostning af 

undersøgelse 

Risiko for 

bristende 

forudsætning 

Forventede 

tab 

Købers 

nytte 

Sælgers 

nytte 

Samlede 

nytte 

0 0 30 % 60 -110 70 -40 

1 25 10 % 20 5 90 95 

2 50 5 % 10 15 95 110 

Køber vil på grund af sin store risikoaversion vælge 𝑎𝑔𝑡𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 2, fordi køber vil gøre alt 

for at reducere risikoen, også selvom dette, ud fra en risikoneutral persons synspunkt, ikke ville 
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være økonomisk efficient. Dette betyder, at den samlede nytte falder fra 135 i scenarie 1 til 110 i 

scenarie 2, fordi køber overinvesterer i minimeringen af risikoen pga. køber risikoaversion.  

Hvis sælger derimod er risikoneutral, eller i forbindelse med sin ”store” virksomhed har mulighed 

for at forsikre risikoen til præmien 1:1, vil det være efficient at lade sælger bære risikoen for tabet. 

Hvis sælger med udgangspunkt i pulveriseringshensynet bærer risikoen, vil nytten igen se 

anderledes ud. 

Niveau af 

agtsomhed 

Omkostning af 

undersøgelse 

Risiko  Forventede 

tab 

Købers 

nytte 

Sælgers 

nytte 

Samlede 

nytte 

0 0 30 % 60 70 10 80 

1 25 10 % 20 65 70 135 

2 50 5 % 10 45 85 130 

Denne gang vil der foreligge et moral hazard problem kendt fra analysen om præventionshensynet, 

hvor køber har indflydelse på parternes nytte men vælger at handle imod sælgers interesse, da 

køber har omkostninger ved at handle agtsomt. Køber vil handle med agtsomhedsniveau 0, da 

sælger alene bærer risikoen for tabet, og køber her vil få en nytte på 70. Nu er den samlede nytte 

faldet fra 135 i scenarie 1 til 80 i scenarie 3, hvilket ikke er økonomisk efficient.  

Det optimale er altså at fordele risikoen, så sælger bærer risikoen for tabet, samtidig med at risikoen 

for moral hazard elimineres. Dette kan gøres ved at aftale, at sælger bærer risikoen, såfremt køber 

foretager en økonomisk efficient minimering af risikoen og heraf handler med agtsomhedsniveau 

1. I dette scenarie vil den samlede nytte igen blive 135, hvilket var også var nytten i scenariet, hvor 

begge spillere var risikoneutrale:    

Niveau af 

agtsomhed 

Omkostning af 

undersøgelse 

Risiko  Forventede 

tab 

Købers 

nytte 

Sælgers 

nytte 

Samlede 

nytte 

0 0 30 % 50 -110 70 -40 

1 25 10 % 20 65 70 135 

2 50 5 % 6 45 85 130 

Ved at køber er nærmest til at bære risikoen for manglende efficiente investering ud fra 

præventionshensynet, og sælger, som har mulighed for at forsikre sig imod skaden til laveste 
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omkostning, er nærmest til at bære risikoen for tabet, hvis køber foretager den økonomisk efficiente 

reducering af risikoen, opnår parterne det Kaldor Hicks optimale resultat.  

3.6 - Omkostninger ved indblanding af domstolene 
De tidligere analyser tager ikke højde for omkostningerne ved at involvere domstolene. 

Afhandlingen har bevidst valgt specifikt at se på den efficiente risikoallokering inter partes, men vil 

som supplement se på domstolenes optimale norm i forhold til risikoallokering ud fra et 

samfundsøkonomisk synspunkt. Dette foretages for at belyse, hvorfor domstolene ikke altid bør 

ugyldiggøre aftaler på baggrund af omkostningerne ved at indblande domstolene.   

Ved inddragelse af domstolene er der et samfundsøkonomisk trade-off mellem nytten ved, at 

domstolene går ind og ændrer på den generelle risikoallokering og omkostningerne ved at 

indblande domstolene til at tilsidesætte aftaler eller aftalevilkår i et for stort antal tilfælde. 

Domstolene bør have en klar praksis for, hvornår en part er nærmest til at bære risikoen for 

uforudsete hændelsers indtræden i kontraktforhold. Alternativt vil parterne fortolke domstolenes 

praksis forskelligt og anlægge sager i flere scenarier, hvorfor omkostningerne til domstolene vil 

stige.  

Domstolenes praksis ved allokering af risiko medfører et trade-off mellem nytten ved den 

forbedrede risikoallokering og omkostningerne ved domstolenes indblanding317. Når domstolene 

anvender en uklar praksis, vil parterne have forskellige forventninger til udfaldet af dommen. Det 

antages, at domstolene vælger en grænse for rimelig risikoallokering318, ligesom det antages, at 

parterne vil anlægge sager i et interval omkring denne grænse, da parterne har forskellige 

forventninger til udfaldet af afgørelsen. Tærsklen for domstolenes interageren har derfor betydning 

for de samfundsmæssige omkostninger ved indblanding af domstolene.   

I nedenstående skema er opstillet en forsimplet model319, som forsøger at illustrere domstolenes 

optimale praksis ved risikoallokering.  

 

                                                           
317 Lando (2016) (Udkast).  
318 Med rimeligt menes at domstolene skal præcisere, hvad der er rimeligt i forhold til, hvornår en part kan pålægge 
den anden risikoen for f.eks. en bristet forudsætning ud fra relevanskriteriet.  
319 Modellen tager udgangspunkt i et eksempel med diskrete i stedet for kontinuerte værdier for efficiensgevinsten 
ved at domstolene intervenerer i et kontraktforhold.  
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y = 1 y = 2 y = 3 y = 4 

Sandsynlighed 50% Sandsynlighed 25% Sandsynlighed 20% Sandsynlighed 5% 

I modellen er efficiensgevinsten ved at domstolen vælger at reallokkere risikoen angivet som 𝑦. 𝑦 

kan være enten 1, 2, 3, eller 4.  Sandsynlighederne for, at hver hændelse indtræder, er angivet 

nedenfor hver hændelse. Hvis domstolen til at starte med griber ind, når 𝑦 =  3, men ændrer dette 

til at gribe ind når 𝑦 =  2, ændres efficiensgevinsten ved domstolenes indblanding, som før var 

20% ∗ 3 + 5% ∗ 4 til nu at være 25% ∗ 2 + 20% ∗ 3 + 5% ∗ 4, da der opnås en ekstra efficiens-

gevinst på 25% ∗ 2.   

Det antages, at der er konfliktomkostninger 𝜏 ved domstolenes indgriben. Når domstolen griber ind 

ved minimum 𝑦 = 3, er konfliktomkostningerne 25% ∗ 𝜏 + 20% ∗ 𝜏 + 5% ∗ 𝜏, da parterne vælger 

at lægge sag i nabotilstandene til 𝑦 = 3, hvorfor parterne vil involvere domstolene ved 𝑌 =

2,3 𝑜𝑔 4. 

Hvis domstolen i stedet griber ind, når 𝑦 = 2, bliver konfliktomkostningerne i stedet 50% ∗ 𝜏 +

25% ∗ 𝜏 + 20% ∗ 𝜏, da det nu er når 𝑌 = 1,2 𝑜𝑔 3 at parterne vælger at involvere domstolene.  

Gevinsten ved at domstolen tilsidesætter aftalevilkår når 𝑦 = 2 i stedet for 𝑦 = 3 er:  

25% ∗ 2 + 20% ∗ 3 + 5% ∗ 4 − (50% ∗ 𝜏 + 25% ∗ 𝜏 + 20% ∗ 𝜏) 

Efficiensgevinsten kan udledes til = 25% ∗ 2, og tabet er de ekstra omkostninger på  50% ∗ 𝜏 -  5% ∗

𝜏. Efficientgevinsten skal være større end tabet for, at det kan betale sig at sænke 𝑦 fra 3 til 2. Dette 

er gældende når 25% ∗ 2 > 45% ∗ 𝜏. 

Der kan således udledes et trade-off mellem efficiensgevinsten og omkostningerne, når domstolene 

skal vælge praksis for rimelig risikoallokering. Ud fra teorien bør domstolene derfor ikke kun se på 

den optimale risikoallokering i den optimale kontrakt, men også på transaktionsomkostningerne 

ved inddragelse af domstolene. Der vil simpelthen opstå for mange konflikter, hvis domstolen 

tillader, at parter kan frifindes for forpligtelser i alle de tilfælde, hvor risikoallokeringen ikke er 

optimal.  
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3.7 - Opsummering 
Hvis forudsætningerne for perfekt konkurrence er til stede, og parterne har mulighed for at lave 

den perfekte aftale, bør domstolene ikke gå ind og ændre i parternes aftalte risikoallokering, da 

parterne ud fra Coase-teoremet selv har allokeret risikoen efficient imellem sig.  

Det er sjældent tilfældet, at parterne har fuldt information, ligesom det er usandsynligt, at der ikke 

vil være transaktionsomkostninger forbundet med at koncipere en aftale. Under visse forhold har 

parterne ikke på forhånd foretaget en allokering af risikoen, hvorfor domstolene i stedet bør 

foretage en optimal risikoallokering.  

Ved en optimal risikoallokering, hvor en tvist er opstået, og domstolene skal vurdere hvilken part, 

som er nærmest til at bære risikoen for tabet, bør domstolene se på hvilken part, som kunne 

foretage en økonomisk efficient reducering af risikoen. Risikoen kan i nogle tilfælde afdækkes ved 

indhentelse af information, og en part bør bære risikoen, hvis parten har kunnet foretage en 

økonomisk efficient reducering af risikoen ved at indhente og fremlægge information om for-

holdene inden aftalens indgåelse til laveste omkostning. Hvis ikke domstolene pålægger parterne 

risikoen for manglende indhentning og fremlæggelse af information, vil parterne kun fremlægge 

informationen, når det maksimerer deres egen nytte.  

Hvis tabet indtræder på grund af parternes senere ageren, bør domstolene se på hvilken part, der 

var nærmest til at kunne reducere risikoen for tabet. Denne vurdering bør domstolene foretage ud 

fra hvilken part, som til den laveste omkostning kunne foretage en økonomisk efficient reducering 

af risikoen (oftest indirekte i form af agtsomhed). Hvis flere parter er med til at påvirke risikoen, bør 

begge parter foretage reduceringen, da der ellers vil forekomme et moral hazard problem. Dette 

skyldes, at ingen af parterne ikke har incitament til at være ”agtsom”, hvis de aldrig vil blive pålagt 

at bære risikoen. For at maksimere parternes samlede nytte bør domstolene sammenholde 

præventionshensynet med pulveriseringshensynet og se på hvilken part, som har lettest ved at bære 

tabet.    

Endelig bør domstolene være opmærksomme på at fastholde en tydelig praksis, så parterne ved, 

hvem der skal foretage reduceringen af risikoen. Domstolene bør ligeledes være påpasselige med 

at tilsidesætte en aftale eller et aftalevilkår, hver gang et risikoforhold kunne være allokeret mere 
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efficient, da det vil føre til for mange sager ved domstolene set ud fra et samfundsøkonomisk 

synspunkt.  

Overordnet bør domstolene ved anvendelsen af hvilken part, der er nærmest til at bære risikoen, se 

på hvilken part, der har lettest ved at reducere ”tabet”, sammenholdt med hvilken part, der har 

lettest ved bære ”tabet”. 
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Kapitel 4 - Interdisciplinær analyse 
I afhandlingens interdisciplinære analyse vil det, ud fra den retsøkonomiske analyse, forsøges at 

berige den juridiske retsdogmatiske lære ved at udlede, hvilke betragtninger domstolene lægger til 

grund for risikovurderingerne i deres afgørelser, og hvordan disse kan forklares retsøkonomisk.  

Ligeledes vil det i kapitlet vurderes, i hvilken udstrækning risikovurderingerne ud fra domstolenes 

nuværende form er efficient. Viser det sig, at domstolens anvendelse ikke er økonomisk efficient, 

er dette et argument for, at der bør ske en ændring af anvendelsen.  

Den interdisciplinære analyse vil bestå af udvalgte domme fra den juridiske analyse, hvor det menes, 

at risikovurderingerne kommer særligt til udtryk. I hver dom vil de i dommen anvendte juridiske 

betragtninger forsøges at placeres retsøkonomisk. Dette gøres for at skabe et overblik over de 

retsøkonomiske ræsonnementer, der ligger bag domstolens risikobetragtninger.  

Til slut vil det interdisciplinære kapitel, ud fra hver afgørelse, forsøge at udlede, om domstolenes 

anvendelse af risikovurderingerne er økonomisk efficient.  

I den juridiske analyse er der udledt nogle hensyn, som i den retsøkonomiske analyse er forsøgt 

afklaret. I den interdisciplinære analyse er dommene udvalgt ud fra, at de bedst synes at belyse de 

forskellige hensyn. For læsevenlighedens skyld gengives dommen indledningsvis. Dommene er 

inddelt under overordnede hovedemner, selvom de ikke kun hører til under en enkelt kategori.  

4.1 – Forudsætningslæren  
Udledt af den juridiske analyse bliver begrebet nærmest til at bære risikoen anvendt under 

relevanskriteriet fra forudsætningslæren. Følgende domme er udvalgt på baggrund af, at 

risikobetragtningerne under relevanskriteriet var udslagsgivende. De forskellige domme illustrerer, 

hvordan domstolene vægter forskellige hensyn under relevanskriteriet.   

4.1.1 – U 1963.429 Ø 
Sagen omhandlede en 50-årig kvinde, der indgik en aftale om levering af en bil. Køber gjorde sælger 

bekendt med, at hun var i gang med at tage kørekort. Det var vigtigt for køber, at bilen blev leveret 

inden hendes ferie, da hun ønskede at anvende bilen under ferien, hvorfor ordrebekræftelsen blev 

lavet ud fra dette ønske. Det lykkedes imidlertid ikke køber at bestå køreprøven. Sælger fandtes at 

være nærmest til at bære risikoen for den bristede forudsætning, da det, ud fra domstolenes 

vurdering, måtte være kendeligt for sælger, at kørekortet var en forudsætning for handlen. Det 
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findes dog nærmere relevant at vurdere sagen retsøkonomisk særligt med henblik på 

forudsætningslærens relevanskriterie sammenholdt med erstatningsreglerne for aftalers 

misligholdelse.  

I forhold til hvilken part, der er nærmest til at bære risikoen, går dommen imod afhandlingens 

tidligere fremsatte tankegang vedrørende risikoen for egne forhold. Det er en bestemmende og 

kendelig forudsætning for købet af bilen, at køber, for at have nytte bilen, skal have en 

køretilladelse. Det er desuden udelukkende et forhold, der relaterer sig til køber, og ikke et forhold 

sælger har mulighed for at påvirke med sine handlinger. Det var købers ”valg” ikke at færdiggøre 

processen og modtage kørebeviset, hvilket i princippet betyder, at den bristede forudsætning var 

udløst af en beslutning fra køber, som sælger på ingen måde havde indflydelse på. Der er ikke 

begrænsning på, hvor mange gange køber kunne forsøge at bestå køreprøven. Hvis køber havde 

incitament til at opretholde handlen, kunne køber have taget prøven flere gange, indtil en beståelse 

utvivlsomt måtte erkendes at være umulig. Dette tilsiger, at det var et ”valg” fra købers side, som 

resulterede i den bristende forudsætning. Samtidig må det anses som en elementær disciplin at få 

kørekort, da det er noget størstedelen af samfundets voksne befolkning opnår, hvorfor det må være 

uventet for sælger, at køber ikke kan opnå kørekortet. Det, at køber først skal have kørekortet, for 

at kunne få nytte af bilen, må antages at være en ren formalitet. Hvis tilfældet var, at køber var en 

elendig bilist, og som resultat heraf ville have høje omkostninger ved at bestå køreprøven, ville det 

være inefficient at tvinge køber til at bestå køreprøven. I stedet ville der foreligge asymmetrisk 

information mellem køber og sælger, da køber er nærmest til at kende til forholdet vedrørende 

risikoen for, at hun ikke opnår kørekortet. 

Det er ikke nødvendigt for køber at indgå kontrakten, inden hun har opnået kørekortet. Køber indgår 

en kontrakt, for hvilken hun på tidspunktet for indgåelsen, ikke har de nødvendige kvalifikationer 

for at kunne benytte den vare, hun erhverver. Derfor er der en risiko for, at varen hun erhverver, 

senere vil vise sig værdiløs for hende. Køber kunne have ventet med at købe varen, indtil hun havde 

modtaget kørekortet, hvorved køber helt havde fjernet risikoen for sælgers tabte omkostninger. 

Køber valgte dog at løbe en risiko ved at bestille varen, før køber vidste, om hun kunne få værdi af 

varen, fordi køber havde en forventet nytte af, at bilen kom hjem inden hendes ferie. Hvis køber var 

nærmest til at bære risikoen, ville køber ud fra økonomisk teori alene foretage bestillingen, såfremt 

købers nytte ved at modtage varen tidligt oversteg de forventede omkostninger forbundet med 
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risikoen for, at hun ikke modtog kørekortet. Den forøgede risiko, som fremskyndelsen af aftalen 

resulterede i, ville derfor være økonomisk efficient, hvis køber bar risikoen fremfor sælger.  

Ud fra almindelig incitamentsteori må det på baggrund af ovenstående diskussion kunne udledes, 

at det ikke er efficient at lade sælger bære risikoen for en bristet forudsætning, når køber alene har 

mulighed for at reducere risikoen, ligesom køber er nærmest til at kende risikoen for, at hun ikke 

består køreprøven. Alene ud fra ovenstående teorier må det være efficient at lade køber være 

nærmest til at bære risikoen. 

Domstolenes risikoallokering kan således ikke retfærdiggøres ud fra præventionshensynet, hvorfor 

domstolene må have tillagt andre hensyn større vægt. I sagen ønskede sælger positiv 

opfyldelsesinteresse. Dette er måske ikke uhørt i bilbranchen, da det i tilfælde med biler burde 

indebære nogenlunde det samme som negativ kontraktsinteresse, fordi sælger har mulighed for at 

sælge bilen videre til anden side.  

Der kan dog være nogle incitamentsmæssige problemer, når det kommer til forhandlere. Hvis 

sælger som erstatning får positiv opfyldelsesinteresse, giver dette ikke incitament for sælger til at 

lave en god handel med bilen til en anden køber, efter at kvinden har ophævet handlen, fordi 

sælgers tabte fortjeneste alligevel vil blive dækket. Der vil således opstå et moral hazard problem, 

da sælger ikke har incitament til at ”formindske” tabet, fordi sælger har ”omkostninger” ved at sælge 

bilen straks og til en for kvinden fordelagtig pris. 

Når der handles et genuskøb, er det relevant at kigge på hvilken misligholdelsesbeføjelse, som giver 

sælger bedst incitament til at agere efficient, dersom købers forudsætning for handlen brister, men 

sælger ikke er nærmest til at bære risikoen for denne. Natural opfyldelse ud fra situationer som 

denne må anses som inefficiente, da køber ikke kan benytte den erhvervede genstand.  Købers 

videresalg af bilen må sandsynligvis resultere i tab for køber, fordi køber ikke er en professionel 

forhandler, hvorimod sælger som led i sin profession kan sælge bilen videre til lavere omkostninger. 

Når køber er skyld i, at sælger lider et tab, må det som minimum kunne berettige sælger til negativ 

kontraktsinteresse, når købers forudsætning brister, og køber derofr ønsker at ophæve kontrakten. 

Alternativt ville sælger skulle løbe en unødig risiko, og handlen ville ikke blive indgået, eller sælger 

ville indregne risikoen i sin pris. Derimod vil negativ kontraktsinteresse give køber incitament til at 
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udvise det nødvendige agtsomhedsniveau og formindske risikoen for tab, fordi køber ikke kvit og 

frit kan slippe fra en indgået aftale.   

Domstolene må i deres vurdering have tillagt det afgørende betydning, at sælger var nærmest til at 

bære risikoen ud fra pulveriseringshensynet, da sælger som led i sit erhverv kunne bære tabet til 

laveste omkostning. Når køber ved, at køber ikke behøver at betale erstatning for at indgå bindende 

aftaler om køb af varer, dersom købers egne forudsætninger brister, skaber det en ubalance i 

markedet. Hvis forhandlere ikke længere kan stole på, at aftaler holdes, vil forhandlere ikke længere 

foretage investeringen i aftalen, som det vil betyde at bestille en bil hjem til køber. Ud fra en 

retsøkonomisk analyse er domstolens risikovurdering derfor efter afhandlingens økonomiske 

analyse ikke økonomisk efficient. Sammenholdt med afhandlingens gennemgåede teori er 

domstolenes risikoallokering under relevansvurderingen tvivlsom.  

4.1.2 – U 1995.243 V  
En varevogn blev bestilt og købt til det formål at drive cafeteria. Dagen efter måtte det dog sandes, 

at dette ikke kunne blive en realitet, hvorfor handlen blev ophævet af køber. Sælger bestred ikke 

dette, men krævede erstatning for tabt avance ved ophævelsen, hvilket køber nægtede grundet 

bristede forudsætninger. Sælger fik medhold, da det fandtes, at køber var nærmest til at bære 

risikoen for den bristede forudsætning.  

Køber skulle fremlægge information om, at baggrunden for købet var, at køber skulle købe og drive 

et cafeteria, hvilket var en forudsætning for aftalen. Køber kunne ikke opnå alkoholbevilling, og 

valgte af den grund ikke at købe cafeteriet, hvilket køber var nærmest til at bære risikoen for.  

Domstolen kommenterede, at det ikke var en nødvendighed, at købet af varevognen blev foretaget, 

inden købsaftalen af cafeteriet var endelig. Om ikke andet kunne køber have forbeholdt dette. Ud 

fra dette faktum kan det analogt fra erstatningsretten udledes, at køber ikke havde det nødvendige 

agtsomhedsniveau, da købsaftalen blev indgået, men nærmere tog en forhastet beslutning. Køber 

forårsagede unødvendig risiko for et tab ved at indgå aftalen, inden køber havde købt cafeteriet. Ud 

fra et økonomisk synspunkt bør køber bære risikoen for kontraktens ophævelse, da køber kunne 

have foretaget en økonomisk efficient reducering af risikoen blot ved at vente med at købe bilen. 

Når en part således selv er skyld i, at der opstår en risiko for, at en forudsætning brister, bør parten 

også selv bære risikoen. Hvis køber ikke selv bar risikoen, ville det betyde, at langt flere aftaler ville 
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blive indgået, uden at de nødvendige undersøgelser og forarbejder var på plads, hvilket ville være 

økonomisk inefficient.    

4.1.3 – U 1985.334/2 H 
Det specielle ved denne sag var, at det sprængende punkt var kendelighedskriteriet, selvom de 

samme hensyn som kendt fra relevanskriteriet blev lagt til grund.  

Omkostningerne til et EDB-system blev højere end forventet, da producenten ikke i prisen havde 

taget højde for alle de funktionaliteter, som systemet skulle kunne honorere, hvorfor kontrakten blev 

ophævet, da prisen for EDB-systemet blev væsentligt højere end forventet. Der afholdtes flere møder 

undervejs i aftaleforløbet, og det burde have været kendt for leverandøren, hvilke kvaliteter EDB-

systermerne skulle have. Omkostningerne til EDB-programmet blev skønsmæssigt anslået til 50.000-

80.000 kr. ved kontraktens indgåelse, men prisen vidste sig at blive 400.000 kr. grundet købers 

hårdnakkede krav om, at programmet ikke skulle ændre på virksomhedens procedurer.  

I afgørelsen var sælger nærmest til at bære risikoen for, at kontrakten blev substantielt dyrere, 

eftersom sælger ikke havde indhentet de nødvendige oplysninger til brug for prisens beregning. Det 

er interessant at vurdere påstanden om, at parten, der til laveste omkostninger kan reducere 

risikoen for en, at forudsætning brister, bør bære risikoen ud fra denne afgørelse. 

Hvis sælger havde brugt flere ressourcer på at fastslå omkostningerne til, at systemet havde de 

nødvendige funktioner, så kunne prissætningen have været mere præcis tidligere i forløbet. Køber 

havde deraf tidligere kunnet ophæve kontrakten, hvorved tabet af omkostninger for begge parter 

kunne have været formindsket. Køber gjorde sit til at mindske risikoen, da denne afgav de 

nødvendige informationer vedrørende kravet til EDB-systemet, og flere gange undervejs gjorde 

sælger opmærksom på kravene. Til sammenligning havde sælger, som måtte ses som at være 

nærmest til at kende til forholdene om sit eget produkt, undladt at foretage en efficient reducering 

af risikoen. Havde sælger modsat gjort dette, kunne sælger tidligere vurdere, at produktet aldrig vil 

kunne leveres til den forlangte pris. Sælger havde mulighed for tidligere i samarbejdet at oplyse om 

dette, og derved mulighed for at reducere omkostningerne.  

Sagen illustrerer, hvad der sker, når to parter begge har mulighed for at reducere risikoen for, at en 

forudsætning brister. Ud fra teorien om det efficiente kontraktbrud vil det være efficient at ophæve 

kontrakten, da prisstigningen ikke matcher købers nytte. Spørgsmålet er i stedet hvilken part, der 
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er nærmest til at bære risikoen for den uventede prisstigning, når begge parter bør bære risikoen 

for egne forudsætninger. Forskellen er, at køber klarlægger sine egne forhold under hele 

aftaleforløbet og dermed foretager en økonomisk reducering af risikoen for, at købers egne 

forudsætninger brister. Sælger derimod var nærmest til at undersøge, hvorvidt sælgers eget 

produkt kunne tilpasses købers fremlagte krav til den skønsmæssige pris, hvorfor det er økonomisk 

efficient, at sælger var nærmest til at bære risikoen. Afgørelsen er et tydeligt eksempel på, at når 

begge parter kan foretage en økonomisk efficient reducering af risikoen, men kun den ene part 

foretager denne, er det parten, som ikke foretager reduceringen, der må bære risikoen. Ud fra dette 

synspunkt kan der drages stærke analogier til erstatningsretten, når den ene part handler uagtsomt 

og den anden agtsomt.   

Afgørelsen illustrerer desuden, at selvom det var købers forudsætninger, som bristede, var køber 

ikke nærmest til at bære risikoen, fordi køber fremlagde den relevante information.  

4.2 – Udfyldende fortolkning  
Nedenstående dom illustrer, hvordan tankegangen fra forudsætningslæren ses anvendt ved 

udfyldende fortolkning320, når parterne ikke på forhånd har placeret en risiko, men burde have gjort 

det.  

4.2.1 – U 1981.667 H  
Aftalen omhandlede en byggegrund, som 12 år tidligere var erhvervet fra en kommune. 

Byggegrunden havde byggepligt, og fristen udløb umiddelbart efter aftalens indgåelse. Begge parter 

var vidende om fristen for byggepligten. Både sælger og køber var professionelle parter, da sælger 

var arkitekt, og køber var bygherre. Byggepligten blev ikke overholdt, fordi Planstyrelsen ikke 

godkendte bebyggelsen af grunden, hvilket var en risiko ingen af parterne havde forudset. 

Domstolen afgjorde, at sælger var nærmest til at bære risikoen for den bristede forudsætning, 

grundet at sælger var nærmere til at indhente informationen fra Planstyrelsen.  

Ud fra sagens faktum kan det udledes, at sælger havde en direkte gevinst ved aftalen, og køber 

havde nøjagtig det samme tab, når byggetilladelsen ikke gives, hvis der ikke tages højde for 

transaktionsomkostninger. Hvis byggetilladelsen derimod var gået igennem, havde det antageligt 

givet gevinst til begge parter. Det er dermed ikke mere efficient at ophæve kontrakten ved ingen 

                                                           
320 Juridisk analyse se kapitel 2.4.1.4. 
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byggetilladelse end at lade kontrakten stå, da den ene parts tab er identisk med den andens gevinst, 

hvorfor begge situationer er Kaldor-Hicks efficiente.  

Sælger burde vide, at aftalen ikke ville skabe værdi, eftersom grunden var værdiløs, hvis der ikke 

kunne indhentes byggetilladelse. Det samme var gældende for køber.  

Det burde være en gennemskuelig risiko for begge parter, da begge er professionelle, at bygge-

tilladelsen potentielt ikke kunne opnås. Byggetilladelse må objektivt set kunne udledes at være 

altafgørende for et byggeprojekt, samtidig må det ikke være en umulighed, at denne ikke kunne 

indhentes. Parternes manglende respekt for dette faktum må dog findes i, at byggegrunden i første 

omgang var købt af en kommune, hvorfor parterne måtte kunne antage, at Planstyrelsen ville give 

tilladelsen.  

For at udlede hvorfor sælger var nærmest til at bære risikoen for kontraktens ophævelse, under-

søges hvem, der til de laveste omkostninger kunne undersøge risikoen for en manglende bygge-

tilladelse og indhente informationen derom.  Omkostninger til selve ansøgningen om 

byggetilladelse må antages, at være de samme for begge parter, men det er for sælger nemmere at 

tilvejebringe de relevante informationer til ansøgningen. Det må deraf være nemmere for sælger at 

kende til risikoen. Sælger kendte grunden og omgivelserne bedre, fordi sælger havde ejet grunden 

i 12 år og overvejet at opføre bygninger tidligere. Hvis køber i stedet skulle have klarlagt risikoen, 

ville køber skulle foretage en mere omkostningsfuld due diligence analyse.  

Lad os anskue ovenstående i et simultant spil. Hvis informationen indhentes, vil der ikke blive 

indgået en kontrakt, og der vil ikke være noget tab udover omkostningerne til indhentning af 

information. Hvis informationen ikke indhentes, vil der være et tab for begge parter, da de indretter 

sig på, at aftalen opretholdes, samt transaktionsomkostningerne ved indgåelsen af aftalen. Ud fra 

ovenstående argumentation har arkitekten færre omkostninger end bygherren.  

Arkitekt \ Bygherre Indhente information Unlad 

Indhente information -5 , -3 -5 , 0 

Undlad 0 , - 3 -10, -10 

Det er relevant at kigge på økonomisk efficiens, hvor Kaldor-Hicks bruges som parameter. 

Situationen handler om at omkostningsminimere, da der ikke kan skabes værdi i aftalen. Det er 

tydeligt, at der er et stort værdimæssigt tab, hvis informationen ikke indhentes. Samtidig er det 
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vigtigt at observere, at der ikke skabes værdi ved at begge indhenter informationen. Det er 

tilstrækkeligt, at informationen blot hentes af den ene part. Deraf kan udledes, at der er arkitekten, 

der skal bruge ressourcer på dette, da det for denne er mindst omkostningsfuldt. Dermed er 

domstolens risikoplacering økonomisk efficient.  

I forlængelse af ovenstående kan det ud fra Shavells teori om kontrakters ufuldstændighed samtidig 

udledes, at købskontrakten har været inefficient ufuldstændig, da risikoen omkring byggetilladelsen 

må siges at være forudsigelig og et relativt nemt forbehold for køber at tage, da der er en fastlagt 

frist for start på byggeriet. Forbeholdet havde medført samme resultat, som domstolen kommer 

frem til, og havde forhindret procesomkostningerne. 

Ved at sælger var nærmest til at bære risikoen for manglende byggetilladelse, finder domstolene 

frem til det retsøkonomisk mest efficiente resultat.   

4.3 – Risikoen for egne forhold 
I den juridiske analyse blev det i afhandlingen udledt, at parter som udgangspunkt selv bærer 

risikoen for egne forhold321. For at se, om dette er efficient, analyseres dommen U 1997.994/2 Ø.    

4.3.1 – U 1997.994/2 Ø  
En musikant blev bestilt til at spille til en rund fødselsdag. Musikanten blev afbestilt, fordi fødselaren 

blev syg. Fødselaren var nærmest til at bære risikoen for eget helbred, hvorfor musikanten havde 

krav på positiv opfyldelsesinteresse.  

Aftalen bliver indgået mundtligt over telefonen mellem to antagelig jævnbyrdige parter, da den ene 

er en privat ægtemand, og den anden er semiprofessionel selskabsmusikant. Grundet det relativt 

lave honorar på 2,500 kr. må det antages, at musikanten er semiprofessionel.  

Der var dissens mellem dommerne angående risikoens placering, idet flertallet talte for 

præventionshensynets tankegang, og en enkelt dommer talte for pulveriseringshensynets 

tankegang.  

For at vurdere hvilken part, der er nærmest til at bære risikoen, bør domstolen ud fra et 

retsøkonomisk synspunkt, se på hvilken part, der ud fra relevanskriteriet var nærmest til at bære 

risikoen forudsætningen brister. Til at starte med bør domstolen ud fra præventionshensynet se på 

                                                           
321 Se juridisk analyse afsnit 2.4.2 
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hvilken part, der var nærmest til at bære risikoen for selve aflysningen. Aflysningen skyldtes alene 

ægteparrets egne forhold, hvorfor musikanten ingen indflydelse havde på aflysningen.  

Ved almindelig sygdom, som hustruen selv havde indflydelse på, ville hun ud fra en retsøkonomisk 

efficiens betragtning selv bære risikoen, såfremt hun selv kunne foretage en økonomisk efficient 

reducering af risikoen for sygdommens indtræden og dermed en økonomisk efficient reducering af 

risikoen for aflysningen. Sygdommen skyldtes imidlertid en blodprop, hvilket ikke antages at 

hustruen har haft særlig stor indflydelse på i løbet af perioden fra aftalens indgåelse til kontraktens 

opfyldelse. Det er usandsynligt, at hustruen havde øget risikoen for at få en blodprop i perioden 

efter kontraktindgåelsen i en sådan grad, at hustruen ville kunne foretage en økonomisk efficient 

reducering af risikoen for aflysningen322.  

Spørgsmålet må i stedet være hvilken part, der var nærmest til at bære risikoen for tvistens opståen, 

ved ikke at have afklaret eller undersøgt muligheden for, at ægtefællen kunne blive syg. Ingen af 

parterne havde tænkt på at afdække forholdet i kontrakten, da ingen af parterne var fuldt 

professionelle. Hvis parterne skulle have afklaret forholdet i aftalen, ville de være nødsaget til 

inddrage professionel hjælp, til omkostninger som langt ville have oversteget nytten af aftalen.   

Sygdom eller andre private forhold, der fører til aflysning af et privat arrangement, er ikke 

usædvanlige og burde være noget en, som en erfaren selskabsmusikant har oplevet eller gjort sig 

tanker om før.  At denne risiko ikke er afdækket i aftalen, kan ud fra et retsøkonomisk perspektiv 

være musikantens fejl. På den anden side skyldes sygdommen hustruens egne forhold. Spørgsmålet 

er dog i hvilken grad, hustruen var nærmest til at kende risikoen for, at hun kunne blive syg. Hvis 

hustruen har levet et usundt liv, som kan fremskynde en blodprop, og løbene er blevet advaret om 

risikoen ved sin livsstil af læger, og ofte har været syg, bør hustruen være nærmest til at bære 

risikoen for egne forhold. En blodprop kan dog komme uventet, og hustruen havde ikke haft 

blodpropper før, hvorfor dette standpunkt ikke er fuldstændigt retvisende.  

Shavell argumenter for den efficiente ufuldstændighed af kontrakter, ved at visse forhold, der kan 

betyde en kontrakts ophævelse, ikke bør nævnes i kontraktens betingelser, da det er mere 

omkostningsfuldt at koncipere disse end den forventede skade betingelserne kunne forhindre. Dog 

                                                           
322 Skulle hustruen have fuldt kostråd til hver en detalje og dyrket motion alene for minimalt at reducere risikoen for 
en blodprop.  
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må det i dette tilfælde ses som en forudsigelig bristet forudsætning, at en arrangør bliver nødsaget 

til at aflyse grundet personlige forhold. Derfor må det påhvile den professionelle part, at risikoen 

indgår i aftalen igennem en aflysningsfrist. I denne sag må det dog antages, at en aflysningsfrist, der 

er kortere end ophævelsen, aldrig vil have været foreslået eller indgået af musikanten, da det 

danner et usikkert indtjeningsgrundlag. Dette betyder, at selvom musikanten havde inddraget en 

aflysningsfrist i kontrakten, ville ægteparret ikke kunne have overholdt fristen, grundet den 

pludselige sygdom, og fortsat skulle bære risikoen for ophævelsen.  

Det er samfundsmæssigt inefficient, at domstolen i det hele taget skal ind over sagen, da parterne 

burde have kontraheret sig uden om forholdet ved at fastsætte en aflysningsfrist. Det må endvidere 

antages at denne aflysningsfrist ville have ført til samme placering af risikoen for aflysningen. 

Domstolen lægger netop den sene aflysning til grund for risikoens placering. 

Fra erstatningsretten kendes problematikken ved, at det for domstolen kan være svært at 

fastlægge, hvilken grad af culpa, skadevolder eller skadelidt har udvist, ligesom parterne ikke har 

mulighed for konstant at kontrollere deres niveau af agtsomhed323. Da niveauet af agtpågivenhed 

kan være svært at måle, kan usikkerheden tale for, at der bør gælde objektivt ansvar. Ved objektivt 

ansvar er der ikke nogen omkostninger forbundet med undersøgelsen af skadevolders niveau af 

agtpågivenhed, hvorfor skadevolder altid vil handle agtsomt324. Tankegangen kan analogt overføres 

til situationen, selvom dommen ikke er et udslag af en culpabedømmelse. Ud fra tankegangen bør 

der ved risikoen for egne forhold gælde objektivt ansvar for egne forhold. Ægteparret har mulighed 

for at skjule deres handlinger og viden, da det vil være svært at kontrollere hvilken viden, ægteparret 

havde ved aftaleindgåelsen. Når en forudsætning brister på grund af personlige forhold, bør der 

gælde objektivt ansvar, hvormed der menes, at en person altid er nærmest til at bære risikoen for 

egne personlige forhold. Dette betyder, at det ikke er muligt at udtræde fra aftaler, fordi man er 

syg, og det stemmer overens med domstolenes vurdering af hvilke parter, der er nærmest til at 

bære risikoen for egne forhold325.  

                                                           
323 Shavell (2003), s. 43.  
324 Shavell (2003), s. 46. 
325 Samme resultat se NDS2013.1267 V. 
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4.4 – Indhentning af information  
En part kan bære risikoen for manglende indhentelse og fremlæggelse af information326. For at 

undersøge hvordan domstolene vægter hensynene analyseres nedenstående dom.   

4.4.1 – U 1954.604 SH 
Et rederi ansætter en sømand til en sejlads med stop i USA. Det viser sig dagen efter, at sømanden 

ikke kan opnå indrejsetilladelse til USA, grundet hans tidligere opførsel i USA, hvorfor kontrakten 

ophævedes af rederiet. Domstolen afgjorde, at sømanden ikke havde ret til kompensation efter 

sømandsloven, da han var nærmest til at bære risikoen for ikke at kunne komme ind i USA. På det 

grundlag blev aftalen ugyldiggjort.  

Sømanden vidste ikke nødvendigvis, at hans tidligere ageren i USA var til hinder for fremtidig 

indrejse i USA, hvorfor han ikke nødvendigvis var i ond tro. Han burde dog stadig være bevidst om, 

at hans opførsel muligvis kunne volde problemer i fremtiden. Der vil altid være omkostninger ved 

at indhente information. Dog må det antages, at sømandens omkostninger til at indhente den 

nødvendige information må være tæt på ikke eksisterende, da omkostningerne til at indse egen 

fortids konsekvenser i almindelighed må være minimale. Rederiets omkostninger må i stedet være 

højere, da de ikke kender sømandens personlige fortid. Rederiet havde aldrig indgået 

ansættelseskontrakten med sømanden, hvis de havde været vidende om risikoen for, at sømanden 

ikke kunne komme ind i USA. Ud fra teorien om hvilken part, der kan indhente informationen til 

laveste omkostninger, er det korrekt, at sømanden bærer risikoen for manglende indhentelse og 

fremlæggelse af egen information.  

Hvis informationen ikke indhentes af nogen af parterne, vil det resultere i tab for begge parter i form 

af tabte transaktionsomkostninger, da kontrakten vil blive ophævet, efter at parterne har indrettet 

sig på dens opfyldelse. Dog må omkostningerne antages at være begrænsede, da opsigelsen sker 

dagen efter ansættelsen, hvorfor parterne ikke for alvor har indrettet sig på aftalen endnu.  

Sømand \ Rederi Indhente information Undlade 

Indhente information -1 , -5 -1 , 0 

Undlade 0 , -5 -1 , -1 

                                                           
326 Se juridisk analyse afsnit 2.4.4. 
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I ovenstående spil anskues økonomisk efficiens ud fra Kaldor-Hicks som parameter. Det kan deraf 

udledes, at det er økonomisk mest efficient, at sømanden selv bærer risikoen for indhentningen og 

fremlæggelse af informationerne. Ud fra grundlæggende spilteori har sømanden ikke incitament til 

at indhente oplysninger, da det kan ses, at han har samme omkostninger ved at indhente 

oplysningerne, som han har ved, at kontrakten ophæves. Det kan diskuteres, hvorvidt rederiet som 

led i sin profession burde have indregnet muligheden for, at sømænd ikke kunne komme ind i USA 

grundet dårlig opførsel, og på den baggrund have indsat det som forbehold i kontrakten. 

Indrejsetilladelse til destinationen må dog anses som en typeforudsætning, hvorfor det bør give sig 

selv, at det er en forudsætning for ansættelsen, at man som ansat kan få indrejsetilladelse.  

I dommen bliver det ikke afklaret, hvorvidt sømanden vidste, at han ikke kunne få indrejsetilladelse 

til USA, hvilket måtte anses som en klar forudsætning for ansættelsen. Ud fra dommen kan det 

antages, at sømanden var bevidst om risikoen på forhånd327. Havde sømanden gjort rederiet 

opmærksom på risikoen, ville det kunne signalere, at risikoen var højere, end den reelt var. 

Sømanden ville ikke vinde noget ved at ”afsløre” risikoen, da selskabet, selv om sømanden ikke 

kræver kompensation, fortsat ville skulle bruge ressourcer på at hyre en ny sømand, i det tilfælde, 

at sømanden ikke kunne få indrejse tilladelse. Selskabet ville have en større forventet nytte ved i 

stedet at hyre en anden sømand uden indrejseproblematik i stedet. I denne forbindelse antages det, 

at der er rig mulighed for selskabet til at hyre andre sømand, ligesom sømanden har mulighed for 

at få hyre på andre skibe328, som ikke skulle rejse til USA. Givet ovenstående ville det optimale være, 

at sømanden slet ikke mødte op til samtalen. Risikoen for, at han senere skal opsiges, er stor, og 

den samlede nytte ville være størst, hvis selskabet i stedet hyrede en anden.  

Hvis det antages, at sømanden kendte til risikoen for, at han ikke kunne komme med, og han vidste 

sandsynligheden for, at han ikke ville få indrejsetilladelse, var 50 %, ville han stadig tage til sam-

talen, selv om han bærer risikoen for den bristende forudsætning. Hans forventede tab, hvis han 

ikke kan komme ind i USA, er omkostninger i forbindelse med jobsamtalen og ved at have indrettet 

                                                           
327 Der har trods alt været en risiko som sømanden var nærmest til at kende til. Han skal have opført sig virkelig 
upassende for at blive nægtet indrejse til USA, hvorfor han må kende til risikoen for, at USA ikke vil have ham ind igen.  
328 Udgangspunktet i perfekt konkurrence, må dog antages at sømanden har en særlig nytte for at komme med skibet 
til USA, ligesom at selskabet har fundet ham ekstra egnet til turen.  
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sig på at have fået jobbet. Modsat er hans forventede omkostninger ved han kommer ind 50 % af 

hyren, da der er 50 % sandsynlighed for hans tidligere opførsel i USA ikke bliver en hindring.   

Scenariet kan stilles op ud fra et backwards induction spil, hvor det første scenarie er, at sømanden 

bærer risikoen for forudsætningens bristen, hvorfor selskabet kan opsige ham uden at betale 

kompensation, hvis han ikke opnår indrejsetilladelse. 

 

Spillet demonstrerer, hvordan sømanden vil have den højeste forventede nytte ved at tage til 

samtalen og afsløre sin information, såfremt rederiet efterfølgende vælger at ansætte ham, da han 

her vil have krav på arbejde eller kompensation for ikke at arbejde329, selv hvis han ikke kan komme 

med. Rederiet vil dog aldrig ansætte ham på baggrund af hans afgivne information, hvilket gør 

muligheden hypotetisk, men nødvendig for spillet. Hvis han deltager i samtalen, men tilbageholder 

informationen, vil rederiet ansætte ham, da de ikke umiddelbart finder noget betænkeligt ved 

sømandens forhold. Her vil hans forventede nytte være 2, da han har en 50 % sandsynlighed ved 

komme med på den lange tur til USA, som antages at give ham nytten 5. Han kan vælge at blive væk 

fra samtalen, og tage et andet job i stedet, hvilket vil give ham nytten 0. Sømanden får den højeste 

nytte ved at vælge at tilbageholde informationen, uanset om han bærer risikoen, når han ikke skal 

                                                           
329 Sømanden har omkostninger ved at deltage i arbejdet, hvorfor han allerhelst vil betales for at lave ingenting 
(kompensation). 

Sømand

Afsløre information

ansæt 4 , -10

Vælg anden -1 , 4

Rederi 

Tilbageholde 
information Rederi Ansæt 2 , -2

Bliv væk 0 , 5
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betale selskabets omkostninger ved at kontrakten ikke kan opretholdes. Det er ikke efficient ud fra 

Kaldor-Hicks kriteriet, når sømanden vælger at tilbageholde informationen, da det antages at 

rederiet har omkostninger ved at skulle hyre en ny sømand i sidste øjeblik. Hvis sømanden i stedet 

skal betale erstatning for at have tilbageholdt informationen, ser spillet anderledes ud.  

 

Nu bliver hans forventede nytte ved at deltage i samtalen -1, hvorfor han vælger slet ikke at deltage, 

hvilket også er økonomisk efficient. Problemet ved at erklære en aftale ugyldig er, at parten, der er 

nærmest til at bære risikoen, ikke skal betale erstatning, medmindre der kan bevises ansvars-

grundlag. Som regel er det at kunne ophæve en aftale på grund af bristende forudsætninger den 

største økonomiske gevinst i forbindelse med en retssag, men subsidiært kan parterne gøre negativ 

kontraktsinteresse gældende. For at kræve yderligere erstatning skal der påvises ansvarsgrundlag 

eller gøres en mangel gældende, hvilket kan være svært, særligt i forhold til skjulte handlinger 

vedrørende egne forhold. Hermed menes, at det er vanskeligt at bevise, i hvilken grad sømanden 

vidste, at der var en stor sandsynlighed for, at han ikke kunne få indrejsetilladelse i USA, og derfor 

ville påføre rederiet et tab.   

På baggrund af parternes påstande er domstolens afgørelse retsøkonomisk korrekt. 

Sømand

Afsløre information

ansæt 4 , -10

Vælg anden -1 , 4

Rederi 

Tilbageholde 
information Rederi Ansæt -1 , 0

Bliv væk 0 , 5



109 
 

4.5 – Professionrisiko 
Afhandlingen har fundet, at det ikke er nok, at en part er professionel for at være nærmest til at 

bære risikoen330. Parten skal som led i sit erhverv have lettest ved at reducere eller bære tabet. For 

at illustrere dette analyseres nedenstående dom, hvor det kan diskuteres om domstolene foretog 

en økonomisk efficient risikoallokering.   

4.4.2 - RG 1990.66 
Aftale vedrørende et dataanlæg. For at anlægget kunne fungere tilfredsstillende, var det nødvendigt 

med jævn strømtilførsel, hvilket købers lokaler ikke besad. Ingen af parterne kendte til den ujævne 

strømforbindelse i købers lokaler, og dataanlægget fungerede derfor først tilfredsstillende 1,5 år 

efter, det var blevet leveret og installeret. Køber var nærmest til at bære risikoen for eget kontors 

manglende strømtilførsel. 

I sagen havde ingen af parterne kendskab til strømproblemerne i købers lokaler, og begge parters 

egne forhold var skyld i, at maskinen ikke fungerede optimalt. Det var derfor ikke tydeligt hvilken 

part, som burde være nærmest til at bære risikoen. Domstolen burde have lagt vægt på hvilken af 

parterne, som var nærmest til at undersøge forholdene ud fra hvilken part, som kunne have 

undersøgt forholdende til de laveste omkostninger. Køberen havde ikke grund til at antage, at 

lokalerne ikke kunne levere den fornødne jævnstrøm til anlægget, hvorfor køber ikke havde grund 

til at undersøge lokalerne. Sælger vidste allerede ved aftalens indgåelse, at maskinen krævede 

jævnstrøm. Det må derfor antages, at sælger, som led i sit professionelle erhverv, ville have lettere 

ved at afdække forholdene inden installation. Ud fra præventionshensynet burde sælger have 

indhentet den nødvendige information og derfor være nærmest til at bære risikoen for de bristede 

forudsætninger, som skyldtes, at informationen ikke blev indhentet. Det er derfor tvivlsomt hvorfor, 

aftalen om vedligeholdelsesomkostningerne ikke blev tilsidesat.  

4.6 – Billighed 
Uden at henvise til nærmest til at bære risikoen som begreb, anvender domstolen samme 

risikobetragtninger i ud fra en almindelig rimelighedsvurdering331, som ses i nedenstående dom.  

                                                           
330 Se juridisk analyse afsnit 2.4.5.   
331 Se juridiske analyse afsnit 2.4.8. 
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4.6.1 - U 2003.1883 V  
En forbruger købte et telefonabonnement med adgang til internettet. Forbrugeren havde surfet 

gennem flere online sextjenester, og havde undervejs downloadet software, som gav hackere 

uautoriseret adgang til systemerne og tillod dem at foretage opkald til udlandet. Opkaldene gav en 

udgift til forbrugeren på 30.000 kr. Domstolen fandt på baggrund af risikovurderinger, at 

teleselskabet ikke kunne kræve, at forbrugeren betalte regningen, da teleselskabet burde havde 

reduceret risikoen for, at forbrugeren downloadede programmerne. Subsidiært anvendte 

Forbrugerklagenævnet, som repræsenterede forbrugeren, pulveriseringshensynet som 

argumentation for risikoens placering hos den erhvervsdrivende.  

Udgangspunktet for dommen er brugt som eksempel under gennemgangen af teorien for parters 

optimale ageren332, hvor det ud fra begrundede antagede værdier findes, at det i denne sag er 

optimalt, at begge parter udviser en adfærd, som reducerer risikoen for tab. Denne tankegang kan 

sammenlignes med teorien bag den optimale culpanorm for kontraktparter, hvilket falder godt i 

spænd med diskussionen i den juridiske analyse, vedrørende sammenfaldende mellem domstolens 

argumentation for deres risikoallokering og erstatningsrettens culpavurdering. Ud fra ovenstående 

gennemgang kan det udledes, hvordan den optimale culpanorm er for kontaktparterne. Den 

optimale culpanorm sikrer, at teleselskabet viser agtsomhed ved at oplyse forbrugerne om de farer, 

der findes ved downloading af software fra internettet. Samtidig skal forbrugeren have et vist niveau 

af agtpågivenhed i sin generelle ageren på internettet. Hvis begge overholder culpanormen, bør 

risikoen for tab være minimal.  

Ingen af parterne udviste den nødvendig agtsomhed, så tabet kunne have været undgået. Dermed 

kan det udledes, at der i dette tilfælde er tale om et forhold, som begge parter har indvirken på, 

modsat tidligere med egne forhold.  

Der kunne diskuteres bristede forudsætninger i sagen, hvis forbrugeren havde ønsket aftalen 

ugyldiggjort, eftersom han aldrig ville have indgået aftalen, hvis han havde kendt til risikoen for en 

regning på 30.000 kr. Af samme grund oprettede forbrugeren en internetspærring på 300 kr., hvilket 

dog ikke dækkede fastnetforbindelse. Ligeledes havde det ikke været ønsket fra teleselskabets side 

at indgå aftalen, hvis de kendte til forbrugerens ageren på internettet, da sikker internetbrug måske 

                                                           
332 Se afsnit 3.5.1. 
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kunne defineres som en forudsætning for aftalen. Dette må dog være relativt søgt. Det findes dog 

relevant at bruge tankegangen herfra angående egne forhold.  

Det er tidligere udledt, at det må findes efficient for et kontraktforhold, at den ene part må bære 

risikoen for, at egne forhold er skyld i en forudsætnings bristen. Uddybende skyldes dette, at det 

som klart udgangspunkt må være den part, der nærmest kan reducere risikoen, som skal bære 

denne. Hvis forholdet alene kan styres af den ene part, skal denne part bære risikoen. Tankegangen 

kan overføres til denne situation, da det alene er forbrugeren, der direkte kan påvirke egen adfærd 

på internettet, deraf agtpågivenheden. Det er trods alt forbrugeren, som besøger sextjenester og 

aktivt har downloadet det inficerede program. Teleselskabet kan indirekte påvirke risikoen ved at 

oplyse om farerne ved at etablere automatisk udlandsspærring vedrørende de relevante lande eller 

”ved en målrettet og detaljeret informationskampagne rettet mod internetabonnenter med bl.a. 

oplysning om risikoen ved downloading af sexsider, muligheden for at få udlandsspærring etableret 

og muligheden for at få etableret en saldokontrol”. I sidste ende er det dog forbrugeren, som alene 

kan påvirke risikoen, da det er forbrugeren, der downloader programmet. Ud fra denne argumen-

tation er det derfor ikke tydeligt, hvorfor teleselskabet er nærmest til at bære risikoen for tabet.  

Denne sag omhandler en forbruger overfor en professionel erhvervsdrivende, og der er samfunds-

mæssige hensyn at tage i denne slags situationer. Store dele af den juridiske kodificering indeholder 

tiltag til beskyttelse af forbrugere, hvorfor det ud fra pulveriseringshensynet kan være korrekt at 

placere risikoen hos teleselskabet, da teleselskabet vil kunne sprede sin risiko eller forsikre sig til 

laveste præmie. Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne afgørelse går for langt i sin forbruger-

beskyttelse ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, da dommens resultat muligvis ikke fremadrettet 

giver forbrugere incitament til det fornødne agtsomhedsniveau, og det derfor vil kunne resultere i 

lignende sager i fremtiden. Omvendt må det også kunne forventes, at hvis lignende skete 

efterfølgende, og teleselskabet har opført sig tilstrækkeligt agtsomt og ellers fulgt de generelle 

retningslinjer på området, vil en fremtidig afgørelse af en lignende sag gå imod forbrugeren. Derved 

vil det præventive hensyn været opfyldt, såfremt forbrugerne er klar over afgørelsen. Samme 

efficiente resultat ville kunne opnås gennem almindelige erstatningsregler, da parterne begge vil 

handle agtsomt.  
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Det må også kunne fastslås, at selvom afgørelsen falder ud til forbrugerens fordel, så vil en forbruger 

i samme situation ikke nødvendigvis agere bevidst uagtsomt i sin brug af internettet, da selve 

processen med en klagenævnssag og efterfølgende domstolsafgørelse vil være en stor nok byrde til 

at motivere til agtsomhed333.  

  

                                                           
333 Hvilken forbruger har lyst til at blive afhørt i retten om sit brug af sextjenester? 
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Kapitel 5 – Konklusion  
Afhandlingen har forsøgt at klarlægge de relevante juridiske retskilder, som nærmest til at bære 

risikoen som begreb tydeligst kan ses placeret under. Det er fortsat uklart i hvilken grad, begrebet 

nærmest til at bære risikoen kan kvalificeres som en selvstændig retsgrundsætning eller retlig 

standard. En almindelig grundsætning er udledt af fællestræk mellem vertikale retskilder på tværs 

af forskellige juridiske discipliner, som derfor får retskildeværdi inden for andre juridiske discipliner. 

Nærmest til at bære risikoen kan som begreb ligeledes ses anvendt på tværs af juridiske områder, 

men begrebet anvendes sjældent selvstændigt. Begrebet nærmest til at bære risikoen kan ses som 

for uklart til at udgøre en obligationsretlig grundsætning. Hvis begrebet f.eks. anvendes i forbindelse 

med nærmest til at bære risikoen for tilbageholdelse af information, bliver begrebet nærmest til at 

bære risikoen i stedet brugt som supplement til den loyale oplysningspligt. Afhandlingen har fundet, 

at begrebet nærmest til at bære risikoen sjældent anvendes selvstændigt, hvilket taler for, at det 

ikke er en obligationsretlig grundsætning.  

Begrebet ses desuden ikke nødvendigvis at udgøre en retskilde i sig selv, da de bagvedliggende 

risikobetragtninger er udslagsgivende i flere sager, uden der overhovedet henvises til begrebet 

nærmest til at bære risikoen. Begrebet er således en måde domstolene kan subsumere de 

bagvedliggende risikobetragtninger, eller anvende begrebet som støtte for almindelige 

billighedsbetragtninger.   

Risikobetragtningers retlige placering i kontraktretten ligger således i en gråzone, tæt op af 

forholdets natur.  Risikobetragtninger ses anvendt i mangel af andet standpunkt, ligesom 

rimlighedsbetragtninger i forholdets natur. Risikobetragtninger er bagvedliggende hensyn både i 

jura og økonomi. Selvom nærmest til at bære risikoen som begreb ikke kan kvalificeres til at udgøre 

en selvstændig grundsætning, taber risikobetragtningerne ikke deres relevans i forhold til den 

juridiske argumentation, da risikobetragtninger fortsat anvendes som argumentation og 

supplement til andre retskilder.  

Inden for kontraktretten ses nærmest til at bære risikoen anvendt som argumentation for relevans-

kriteriet fra forudsætningslæren. I de fleste sager forsager en uforudset hændelse, at en forud-

sætning brister, hvorfor tankegangen fra relevanskriteriet ses overført, uden at forudsætningslæren 

direkte anvendes.   
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En part, som anvender risikobetragtninger i sin juridiske argumentation, bør argumentere ud fra 

præventionshensynet og pulveriseringshensynet. En part bør basere sine argumenter ud fra, at det 

ville økonomisk efficient, at modparten bærer risikoen.  

Ved præventionshensynet forstås, at den kontraktpart, som havde mulighed for økonomisk efficient 

at reducere risikoen for, at tvisten opstod, bør bære risikoen for, at tvisten opstod. Dette kan være 

i forhold til den part, som burde have indhentet den nødvendige information eller indskrevet 

forholdet på forhånd i aftalen, eller den part som efterfølgende kan foretage foranstaltninger for at 

reducere risikoen. Denne bagvedliggende tankegang kan ses udtrykt i domstolenes anvendelse af 

begrebet. Nærmest til at bære risikoen er anvendt under den loyale oplysningspligt, hvor en part 

bærer risikoen for ikke at tilvejebringe oplysninger, som parten var nærmest til at kende til. 

Ligeledes kan præventionshensynet ses udtrykt i en ”professionsrisiko”, hvor parten, der som led i 

sit erhverv var nærmest til at forhindre risikoen, f.eks. ved at koncipere forholdet i kontrakten eller 

indhente information, også bør bære risikoen.  

Generelt bærer parterne selv risikoen for egne forudsætningers bristen, hvor der kan argumenteres 

for at gælde et ”objektivt ansvar” for information vedrørende egne forhold. En part vil som udgang-

spunkt altid have lettest ved at indhente information om egne forhold, og alene ved at klarlægge al 

relevant information vedrørende forholdende kan parten blive ”frigivet” fra at bære risikoen jf. U 

1985.334/2 H.  

I flere afgørelser synes domstolene at lægge vægt på parternes niveau af agtsomhed. Selvom det 

ikke er nødvendigt at statuere ansvarsgrundlag som i erstatningsretten, ses de bagvedliggende 

tanker overført til risikovurderingen. Hvis en part unødvendigt har fremskyndet en aftale, bør parten 

være nærmest til at bære risikoen for uforudset hændelses indtræden, hvis fremskyndelsen øgede 

risikoen for hændelsens indtræden.  

Det andet hensyn i forhold til risikoallokeringen er pulveriseringshensynet. Hvis det ikke er tydeligt 

hvilken part, som lettest kunne have reduceret risikoen, ser domstolene på, hvilken part, som lettest 

kan bære omkostningerne ved tabet indtræder. Dette vil være den part, som er mindst risikoavers, 

og derfor oftest vil have lettest ved at forsikre sig imod hændelserne.  

Subsidiært kan det udledes, at begrebet nærmest til at bære risikoen anvendes som led i den 

aftaleretlige ugyldighedslære. Det, at en part er nærmest til at bære risikoen, betyder ikke, at parten 
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nødvendigvis handlede ansvarspådragende. Ønsker en part negativ kontraktsinteresse, bør parten 

supplere sin påstand med, at modparten handlede ansvarspådragende, og at dette førte til, at 

aftalen ønskes ugyldiggjort.   

Overordnet set kan det konkluderes, at domstolene, ud fra de økonomiske teorier, oftest kommer 

frem til den økonomisk efficiente risikoallokering. Domstolene kan dog i særlige sager have en 

tendens til at tillægge pulveriseringshensynet for stor vægt sammenholdt med præventions-

hensynet. Særlig i sager mellem forbrugere og erhvervsdrivende kan forbrugerbeskyttelseshensyn 

vægte tungere end præventionshensynet. Dette kan udmønte sig i, at forbrugeren ikke foretager en 

efficient reducering af risikoen. Domstolenes risikoallokering har derfor ikke altid den efficiente 

præventive effekt.  
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