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Abstract 

The broad adoption of online intermediary platforms has resulted in easy access to act like an entrepre-

neur, by allowing nonprofessional individuals to share existing assets amongst other individuals through 

a digital platform. By significantly reducing transaction costs it influences the balance between custom-

ers and suppliers. This new digital sharing phenomenon is used by more than 20% of the Danish popu-

lation and has been predicted to cause large future impacts on society as we know it. In the absence of 

legal framework regulators, judges and lawyers struggle defining the legal role of online intermediary 

platforms in a two-sided market.  

  

This thesis aims to analyse the regulatory framework of online capital intermediary platforms with the 

outset in a case study of the Danish car sharing/car renting platform, GoMore. Furthermore, this disser-

tation seeks to clarify the parties’ risk profiles and assess on what grounds GoMore holds an advantage 

to recompense the parties compared to an insurance company.   

  

The legal analysis divides the triangular relationship between the platform, consumer and performance 

debtor to separately derive applicable law, through case law and existing legislation. The legal obliga-

tions between the consumer and the performance debtor are influenced by the Danish intermediary rule, 

where the private performance debtor is obliged to the consumer protection regulation. The intermediary 

platforms tend to disclaim all liability in their terms and conditions. However, case-law has shown that 

there are three conditions which a platform must attain to legally preserve their role as merely an inter-

mediator in the contractual relationship. Lastly, a recent EU Regulation with legal effectuation as of 

July 2020, entails several legal uncertainties towards the obligations it will impose on online intermedi-

aries.     

  

The economic principal-agent theory is applied to determine each party’s risk profile in the triangular 

relationship. These conclusions are further applied to determine, that the online intermediary is the suit-

able party in the relationship to take on risk and liability. This is mainly due to their risk neutrality and 

ability to collect data. GoMore holds advantages to take on risk and liability compared to an insurance 

company through already established mechanisms, such as reputational ratings, data collection and sanc-

tion systems. Moral hazard and adverse selection are derived due to asymmetric information in their 

current business model. These obstacles can attempt to be resolved through an alternative business 

model based on alternative insurance packages, combined with proposed solutions such as GoMore 

taking on the role as a dispute resolver. 

  

Finally, the economic conclusion that GoMore should obtain extended liability in the triangular rela-

tionship, will be further analysed by assessing legal consequences due to the increased involvement. 

Several propositions will be included, such as GoMore as a private governance system versus public 

regulation, the possibility of GoMore undertaking solidary liability with performance debtor, and lastly, 

how loyal obligations that imposes commercial agents can apply to online intermediary platforms.
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1. Rammerne for afhandlingen  

1.1 Præsentation af emne 

Opblomstringen af deleøkonomiske formidlingsplatforme er sket i kølvandet på den 

digitale udvikling, hvilket har resulteret i nye forretningsmodeller, hvor privatpersoner 

mod betaling udlejer aktiver til andre privatpersoner igennem digitale 

formidlingsplatforme. Deleøkonomien medvirker til en forøgelse af den økonomiske 

vækst, ved at (gen)bruge ressourcerne i samfundet mere effektivt, som endvidere bidrager 

til den gennemsnitlige miljøbelastning reduceres.1 

 

Digitale formidlingsplatforme ses endvidere at matche udbud og efterspørgsel,2  således 

at forbrugerne får nye muligheder for at leje aktiver til billigere priser og lettere 

tilgængelighed. En fleksibilitet der passer til nutidens samfundsudvikling for både 

forbrugere og udbydere i det private såvel som i erhvervslivet.  

 

Det klassiske trepartsforhold består af en realdebitor, forbruger og platform og er i 

skrivende stund overvejende ureguleret, hvilket kan give anledning til tvivl ved 

anvendelse af disse formidlingsplatforme. Hvem er det egentlig der kan anses som 

pligtsubjekt ud fra gældende ret, og hvad er gældende ret inden for digitale 

formidlingsplatforme? Er platformen ansvarlig for dens brugere, eller hvem skal 

forbrugeren rette krav mod, når kontrakten ikke opfyldes som aftalt?  

 

Ovenstående momenter skaber en usikkerhed for brugerne af platformen. Afhandlingen 

søger at udlede gældende ret for anvendelse af formidlingsplatformene samt at klarlægge 

den juridiske kategori for formidlingsplatforme således, at de kan tydeliggøre deres 

retstilling over for dens brugere på optimal vis. Disse problemstiller vil blive besvaret 

med inddragelse af GoMore som case eksempel. 

 

 
1 Erhvervs- og vækstpolitisk analyse. (2017). Deleøkonomien i Danmark - Kortlægning af deleøkonomiens 

omfang i Danmark og økonomisk virkning af øget udbredelse af deleøkonomiske tjenester. København: 

Erhvervsministeriet, s. 4. 
2 Danmarks Statistik. (2018). Deleøkonomien – hvordan kan den defineres og måles? København Ø: 

Danmarks Statistik, 11. 
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Ud fra en økonomisk analyse søges det besvaret, i hvilke tilfælde en formidlingsplatform 

bør påtage sig mere ansvar, end hvad der kutymemæssigt forekommer gældende for 

sådanne formidlingsplatforme. Med afsæt i GoMores nye allokering af ansvar, vurderes 

en ny økonomisk såvel som juridisk konstruktion, som søger at tilgodese alle parter i 

trepartsforholdet.  

 

1.2 Problemformulering 

Overordnet problemformulering  

• Hvorvidt er formidlingsplatformen GoMore pligtsubjekt ud fra gældende ret og i 

hvilket omfang bør GoMore tilbyde sig selv som pligtsubjekt?  

 

Ud fra ovenstående problemstilling, vil afhandlingens problemformulering besvares med 

inddragelse af nedenstående juridiske og økonomiske problemstillinger:  

 

Juridisk problemformulering 

• Under hvilke omstændigheder vil en formidler kunne anses for at være direkte 

pligtsubjekt over for forbrugeren med inddragelse af GoMore som case-

eksempel?  

 

Økonomisk problemformulering 

• Hvad er parternes respektive risikoprofiler i trepartsforholdet og ville det være 

optimalt for GoMore at påtage sig et ansvar?  

• Hvordan kan GoMore påtage sig ansvar på alternativt grundlag?  

 

1.3 Synsvinkel 

I nærværende afhandling vil synsvinklen udgøres af den digitale formidlingsplatform. 

Problemstillingen bliver således besvaret med afsæt i GoMores synsvinkel. I 

afhandlingen vurderes, hvorvidt GoMore har taget et gyldigt formidlerforbehold eller om 

de kan gøres til direkte pligtsubjekt over for forbrugeren. Synsvinklen tages med afsæt i 

platformen, eftersom omdrejningspunktet i afhandlingen er, hvorvidt GoMore kan 

pålægges et ansvar internt i trepartsforholdet i tilfælde af brugernes misligholdelse.  
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Synsvinklen vil foreligge uændret i den økonomiske del, hvor parternes respektive 

risikoprofiler vil klarlægges med henblik på at belyse, hvorvidt det ville være optimalt 

for GoMore at påtage sig et ansvar i det indbyrdes trepartsforhold.  

  

I afsnittet juridiske følgevirkninger af den økonomiske risikoallokering vil synsvinklen 

skifte til en samfundsmæssig synsvinkel, idet der tages afsæt i Shavells tankegang om, at 

risikoallokering på risikoaverse aktører påvirker velfærden. Endvidere inddrages Kaldor-

Hicks efficienskriteriet. Den skiftende synsvinkel forekommer relevant, idet en 

velfærdsmæssig allokering af risici gavner brugerne af platformen, og medfører 

endvidere en afklaring af den juridiske gråzone, som formidlingsplatformen i skrivende 

stund befinder sig i.  

 

1.4 Afgrænsning 

Digitale platforme kan opdeles i to kategorier, som udgør kapitalplatforme og 

arbejdsplatforme. Afhandlingen afgrænser sig fra arbejdsplatforme og øvrige 

blandingsplatforme, hvorfor afhandlingens fokus er kapitalplatforme. Den juridiske 

gråzone omhandlende arbejdsplatforme og hvorvidt GoMore potentielt kan opfattes som 

arbejdsgiver i relation til DL 3-19-2, vil ikke blive behandlet i nærværende afhandling.  

 

Endvidere begrænses der fra købeloven til trods for, at lovens regler forekommer relevant 

ved vejledende anvendelse på afhandlingens problemstilling. GoMore beskæftiger sig 

ikke med salg af genstande, herunder overdragelse af ejendomsret jf. KBL § 1 a. 

Platformens aktivitet er udlejning af aktiver, herunder biler, hvorledes der gives en 

brugsret i form af en tjenesteydelse, som gælder i en tidsbegrænset periode. Desuden 

afgrænses der fra samkørsel, som GoMore endvidere faciliterer på platformen. Der 

afgrænses også fra erhvervsmæssig biludlejning, som også kan tilgås igennem 

platformen. 

 

Der afgrænses desuden fra tilfælde hvor brugere, som benytter GoMore, er bosat i andre 

lande end Danmark, idet fokus for afhandlingen er at udlede gældende national ret. 

Undtagelsesvist vil fragmenter af EU-retten finde anvendelse ved nærmere klarlæggelse 

af retsområdet.  
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Afhandlingens fokusområde er endvidere ikke at belyse skatteretlige spørgsmål, som 

opstår ved brug af platformen. Derfor afgrænses der også fra eventuelle skatteretlige og 

momsretlige problemstillinger. 

 

Ved oprettelsen på GoMore afgives personlige oplysninger herunder brugerens lokation, 

adresse, kørekort, e-mail, navn og betalingsoplysninger. I forbindelse hermed foreligger 

en række databeskyttelseshensyn i form af GDPR-regler, som skal håndhæves. Dog 

forekommer det ikke som et fokuspunkt for afhandlingens problemstilling, hvorfor der 

også afgrænses herfra. 

 

Desuden vil der i afhandlingen også afgrænses fra de konkurrenceretlige regler, som 

opstår i forbindelse med deleøkonomiske formidlingsplatforme. Dertil gælder også 

konkurrenceretlige aspekter i forbindelse med den nye peer-to-business forordning og de 

konkurrenceretlige parametre, som opstår vedrørende fair konkurrence og håndhævelse 

af konkurrencereglerne over for digitale platforme, og hvordan platformenes alternative 

forretningsmodeller og adfærd kan påvirke konkurrencen. 

 

Desuden følger en række prækontraktuelle forpligtelser af E-handelsloven og 

forbrugeraftaleloven. Forpligtelserne som følger af fjernsalg, vil ikke blive behandlet 

dybdegående i nærværende afhandling.  

 

Den lovpligtige ansvarsforsikring er til stede i nærværende problemstilling, men idet 

denne er lovpligtig og forekommer som en konstant faktor, vil den ikke blive yderligere 

behandlet i nærværende afhandling.  

 

1.5 Struktur 

Dette afsnit fastlægger afhandlingens struktur, som er nødvendig at gennemgå for at 

besvare problemformuleringen.  

 



   

 

Side 7 af 178 

 

 

 

Figur 1.1 - Struktur for afhandlingen 

1.6 Metode 

Det følgende afsnit har til formål at beskrive benyttede metoder, som anvendes til at 

besvare afhandlingens problemstilling. 

 

1.6.1 Juridisk metode 

1.6.1.1 Retsdogmatisk metode 

Til besvarelse af den juridiske problemstilling vil den retsdogmatiske metode finde 

anvendelse. Retsdogmatikken er reaktiv, idet udgangspunktet er at finde frem til 

gældende ret på baggrund af analyser og fortolkning af de relevante retskilder.3 Metoden 

sikrer, at den samme fortolkningsmåde anvendes på tværs af alle juridiske 

problemstillinger, idet retskilderne systematiseres, beskrives og fortolkes for at finde 

frem til gældende ret.4 På den måde udledes et korrekt juridisk resultat på baggrund af 

metode.5 Retsdogmatikken er i sin karakter aktørforudsætningsuafhængig, hvilket 

 
3 Østergaard, K 2014. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. Retfærd, 

37(3/149), side 3-24, s. 8. 
4 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. København K: Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, 

s. 29. 
5 Ibid, s. 29-30. 
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fraviges i den økonomiske metode.6 Begrebet tager sit sigte på retsdannelsen, hvor den 

ene kontrahent præsumptivt er den svage part.7 Derved udgør fastlæggelsen af 

kontrahenternes rationalitet ikke ud fra samme indhold, som anvendt i økonomisk teori. 

Lovgivningen tager sigte på den antagelse, at når en person handler i egenskab af at være 

forbruger, optræder vedkommende som den svage part,8 hvorfor forbrugeren skal 

omfattes af en særlig beskyttelse når modparten er en erhvervsdrivende, som blandt andet 

besidder en bedre forhandlingsposition.9 I den juridiske del af afhandlingen vil det 

afdækkes, hvorvidt den pågældende formidlingsplatform udgør pligtsubjekt på 

aftaleforholdet. Endvidere tages stilling til, hvilke tiltag formidlingsplatformen med 

fordel kan explicitere for at afværge dette.  

 

1.6.1.2 Retskildelæren 

I analysen af den juridiske problemstilling anvendes retskildelæren - læren om 

retskildernes forpligtende virkning. Retskilderne opdeles som: i) regulering, ii) 

retspraksis, iii) retssædvaner og iv) forholdets natur.10 Der gælder herefter som 

udgangspunkt ikke en rangorden mellem retskilderne, men derimod en metodisk 

rækkefølge. Det betyder, at der inden for den enkelte retskildetype såsom regulering 

forefindes at være et reguleringshierarki. Som følge af reguleringshierarkiet vil 

grundloven have forrang for almindelige love og almindelige love vil have forrang for 

bekendtgørelser.11 Den tidligere sondring mellem primære og sekundære retskilder er i 

dag mindre betydningsfuld. Dette er i overensstemmelse med Alf Ross’ tankegang om, 

at en dommer ikke er forpligtet til at følge én bestemt retskilde, men derimod er forpligtet 

over for alle retskilder.12 I det følgende vil afhandlingens anvendelse af retskilderne 

forklares, hvor den centrale retskilde for afhandlingen er retspraksis.  

 

 
6 Østergaard, K. (2003). Metode på cand.merc.jur. studiet, s. 269-285, s. 274. 
7 (Østergaard, 2003, s. 274). 
8 Det økonomiske begreb for forbrugeren er begrænset rationalitet, som følge af asymmetrisk 

information.  
9 (Østergaard, 2003, s. 275). 
10 (Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 29). 
11 Ibid, s. 33. 
12 Ibid, s. 378. 
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1.6.1.3 Regulering 

Digitale formidlingsplatforme er et nyere digitalt fænomen, hvorfor det kun i begrænset 

omfang er reguleret af lovgivningen.  

 

Regulering bidrager til en retlig forståelse og definering af de enkelte parter i 

trepartsforholdet, herunder definering af realdebitor, formidlingsplatform og forbruger 

efter dansk ret. Reguleringen findes i autoritative tekster med henblik på at opnå en retlig 

effekt i konkrete tvister.13  

 

Der gælder begrænset juridisk regulering angående digitale deleøkonomiske platforme.14 

Tjenester udbudt på formidlingsplatformens karakteriseres som en tjenesteydelsesaftale, 

som kun i mindre omfang er reguleret af lovgivningen. I nærværende problemstilling 

støttes der, grundet mangel af lex specialis, ret på baggrundsretten herunder 

obligationsrettens almindelige del på forholdene internt i trepartsforholdet.15 Endvidere 

inddrages den obligationsretlige grundsætning - loyalitetsgrundsætningen til at fastlægge 

pligter i trepartsforholdet.  

 

Der forekommer dog lovgivning, som regulerer forbrugerrettighederne. Endvidere er der 

også udstedt en ny forordning, som stiller krav til en øgt retfærdighed og gennemsigtighed 

for brugere af onlineformidlingstjenester. Dette vil præsenteres i det følgende. 

For at klarlægge hvad der forstås ved en formidler, er det relevant at inddrage 

formidlingsreglen, som undtagelsesvist finder anvendelse i dansk ret. Formidlingsreglen 

supplerer obligationsrettens almindelige del. Den finder anvendelse på deleøkonomiske 

formidlingsplatforme, hvilket bevirker, at aftaler bliver omfattet som værende 

forbrugeraftaler. Formidlingsreglen er lovfæstet i blandt andet aftale- og 

forbrugeraftaleloven.16 Nævnte regulering sammenholdt med relevant retspraksis vil 

benyttes til at klarlægge gældende ret i trepartsforholdet i relation til deleøkonomiske 

formidlingsplatforme. Aftale- og forbrugeraftaleloven bidrager desuden til en 

 
13 (Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 48). 
14 Jakobsen, S. S., & Østergaard, K. (2017). Hvornår er fomidleren pligtsubjekt, og hvilke 

misligholdelsesbeføjelser vil realkreditor i givet fald kunne anvendes i deleøkonomien. Nordic Journal of 

Commercial Law(1), s. 10-30, s. 29. 
15 Ibid, s. 13. 
16 Ibid, s. 29. 
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klarlæggelse af den retlige kvalifikation af de enkelte parter i retsforholdet med 

inddragelse af de relevante forarbejder. Den retlige kvalifikation af platformen har 

indvirkning på parternes interne retsstilling. 

 

Afhandlingens problemfelt har givet anledning til retskildemæssige udfordringer i 

forbindelse med afhandlingens introduktion af den nye Platform-to-Business forordning 

2019/1150 af 20. juni 2019. Forordningens formål er at fremme retfærdighed og 

gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester, og træder i kraft den 12. juli 

2020. En forordning er, til forskel for et direktiv, almengyldig og bindende i alle 

enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat jf. TEUF art. 288, 1. og 2. pkt. 

Forordningen skal derfor anvendes af de nationale myndigheder og domstole i den EU-

retlige form, som den er vedtaget. Der er endnu ikke forekommet præjudikater, hvilket 

har gjort det vanskeligt at fastlægge gældende ret. Den metodiske tilgang i forordningen 

er baseret på en funktionel afgræsning af et fire-parts forhold, som på nuværende 

tidspunkt ikke har været kendt før i dansk ret. Endvidere har fortolkningen af 

forordningen givet anledning til fortolkningsudfordringer, som belyses ud fra 

afhandlingens case-eksempel. Det grundlæggende fokusområde er, hvorledes P2B-

forordningen påvirker de danske regler. Til at klarlægge anvendelsesområdet, benyttes 

præambelbetragtningerne som fortolkningsbidrag, hvor fortolkningsmetoden overgår til 

en subjektiv lovfortolkning.  

 

1.6.1.4 Retspraksis  

Der vil i nedenstående analyse inddrages relevant retspraksis til at udlede gældende ret. 

Retspraksis afsagt af domstole kan have præjudiciel karakter og danne præcedens for 

efterfølgende afgørelser. Af den grund kan tidligere afsagte domme give et retsbillede, 

som har høj retskildeværdi i klarlæggelsen af gældende ret.17  

 

Der foreligger et begrænset antal domme, som har relevans for afhandlingens 

problemstilling. Afhandlingens fokusområde om hvorvidt en peer-to-peer 

formidlingsplatform har formået at et gyldigt formidlerforbehold er der ikke på 

nuværende tidspunkt taget stilling til ved den danske domstol. Dog er der blevet afsagt 

 
17(Den Store Danske - præjudikat, 2020). 
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domme i forholdet mellem business-to-consumer (B2C) segmentet. Disse afgørelser kan 

bidrage til en retlig vurdering af, hvornår domstolene vurderer, at et gyldigt 

formidlerforbehold anses for taget, og den efterfølgende retstilling i trepartsforholdet.   

 

I mangel af national retspraksis inddrages også EU-retspraksis for yderligere klarlæggelse 

af relevante aspekter i nærværende afhandling. EU-domme vil blandt andet anvendes til 

at definere, hvornår en formidlingsplatform er erhvervsdrivende. Desuden benyttes EU-

retspraksis også som et fundament til vurderingen af den gennemsnitlige forbruger, når 

denne står over for en erhvervsdrivende. Endvidere anvendes EU-retten til definering af 

en erhvervsbruger igennem forordningen.  

 

1.6.1.5 Fortolkningsbidrag 

På trods af den sparsomme regulering og retspraksis, vil den juridiske problemstilling 

også understøttes af afgørelser fra Forbrugerklagenævnet.  

 

Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet vil bidrage til at klarlægge, hvilke elementer der 

tillægges vægt i vurderingen af trepartsforholdets indbyrdes retstilling. Visse nævn 

herunder Forbrugerklagenævnet tilskrives en vis prioritet frem for domstolsbehandling, 

som blandt andet kan begrundes i pris og effektiv sagsbehandling.18 

Forbrugerklagenævnet indeholder godkendte tvistløsningsorganer i medfør af 

forbrugerklageloven.19 Forbrugerklageloven finder anvendelse på aftaler indgået mellem 

en forbruger og en erhvervsdrivende i forbindelse med køb af en vare eller en 

tjenesteydelse.20  

Det er i forbindelse hermed afgørende at fastlægge den retskildemæssige værdi af 

nævnsafgørelser, som imidlertid tillægges en kvasijudiciel karakter, og som udgør et 

alternativ til domstolsbehandling.  

 

De anvendte afgørelser fra Forbrugerklagenævnet som er et statsligt ankenævn, kan i 

udgangspunktet tvangsfuldbyrdes over for den erhvervsdrivende, forudsat at den 

 
18 Bemærkninger til lovforslaget om loven om forbrugerklager. 
19 Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (Forbrugerklageloven), lov nr. 624 af 

29/04/2015 § 6, stk. 3, og bekendtgørelse nr. 1151 af 30/09/2015. 
20 Forbrugerklageloven § 1. 
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erhvervsdrivende forholder sig passivt jf. retsplejeloven § 478, stk. 1, nr. 1 og 

forbrugerklagelovens § 34, jf. lovens §§ 32 og 33. Modsat kan den erhvervsdrivende 

vælge ikke at være bundet af en afgørelse truffet af Forbrugerklagenævnet, forudsat at 

fristen er iagttaget, jf. forbrugerklagelovens § 32. En afgørelse fra Forbrugerklagenævnet 

vil derfor ikke være bindende for parterne.21 Såfremt den erhvervsdrivende træffer 

beslutning om, ikke at efterleve en afgørelse bliver vedkommende offentliggjort på 

Firmatjek, i forsøg på at højne efterlevelsen.22 Desuden er retsvirkningen af 

nævnsafgørelser i udgangspunkt ikke bindende for domstolene. Det gælder dog, at 

såfremt der foreligger retspraksis, som ikke er i strid med en nævnsafgørelse, vil det da 

have karakter af gældende ret. Modsat vil klagenævnet have pligt til at efterleve gældende 

ret, såfremt en nævnsafgørelse er i strid med domspraksis. Der gælder dog en 

grundlæggende præmis om, at nævnsafgørelser skal kunne efterleve det samme resultat, 

som hvis der forelå en domstolsprøvelse. Det bidrager til, at nævnsafgørelser tillægges en 

vis retskildeværdi. Dette understøttes af sagen U 2012.3048 H, hvor Højesteret skulle 

vurdere omfanget af begrebet pludselig skade, hvor det blev tillagt stor vægt på en 

langvarig ankenævnspraksis.23  

 

1.6.1.6 Litteratur  

På trods af en stigende tendens i anvendelse af digitale formidlingsplatforme, gælder 

der dog fortsat en beskeden deskription i litteraturen. Den juridiske litteratur besidder 

ikke selvstændig retskildeværdi, men er et supplement til fortolkning. Dog gør det sig 

gældende, at juridisk litteratur er anvendelig i forbindelse med fastlæggelse af 

gældende ret for så vidt, at forfatteren er affirmeret inden for den juridiske sfære. I 

nærværende opgave vil litteraturen blive benyttet som fortolkningsbidrag og 

argumentation i den juridiske analyse. Litteraturen anvendes eftersom der foreligger 

begrænset relevante retskilder af vurderingen af trepartsforholdet og den indbyrdes 

retsstilling. 

 
21 U 1988.72 V, S. J. Velbæk og K. Velbæk, Silkeborg mod Grindsted Rejser v/ J. Tullesen og K. Elkjær-

Larsen, Grindsted, Vestre Landsrets dom af 21. september 1987. 
22 Kristoffersen, S. (2005). Retshåndhævelse ved forbrugerklager (bind. 1). København: Forlaget 

Thomson, s. 56. 
23 Ibid. 
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I afhandlingen benyttes desuden et diskussionsudkast til et direktiv om online 

formidlingsplatforme, som er blevet vedtaget som et European Law Institute-projekt. 

Pågældende direktivudkast er blevet til et sæt af modelregler for online 

formidlingsplatforme – Model Rules on Online Platforms, European Law Institute, 

2019. Reglerne er udarbejdet for at illustrere, hvordan potentielle lovgivningsmæssige 

regler kunne forekomme. Modelreglerne benyttes til at kaste lys på, hvornår 

platformen vurderes at have fremherskende indflydelse, og således drages til ansvar 

solidarisk med realdebitor.  

 

1.6.2 Økonomisk metode 

I den økonomiske analyse vil problemstillingen omhandlende den optimale 

risikoallokering i trepartsforholdet analyseres under hensyntagen til parternes 

risikoprofiler. Der tages udgangspunkt i en deduktiv fremgangsmåde, hvor relevant 

økonomisk teori vil anvendes til at klarlægge parternes risikoprofiler og hvorvidt, det er 

optimalt for GoMore at påtage sig ansvar ved kontraktens opfyldelse.  

 

Den ny-institutionelle økonomiske metode vil finde anvendelse til at analysere den 

økonomiske problemstilling. Metoden bygger på, at der foreligger 

transaktionsomkostninger og at parterne er begrænset rationelle. Teorien bygger 

endvidere på antagelserne om imperfekt og asymmetrisk information.24 Ved anvendelse 

af digitale formidlingsplatforme gælder en begrænset rationalitet blandt parterne, da de 

ikke kan forudse alle konsekvenser ved kontraktindgåelsen.25 I lighed med teorien 

eksisterer der desuden asymmetrisk information ved anvendelse af platforme, hvorfor der 

foreligger informationsasymmetri i trepartsforholdet.  

 

1.6.2.1 Transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteorien forefindes under den ny-institutionelle økonomiske 

teori. Teorien er normativ, idet der ikke tages afsæt i pareto-optimale tilstande og stabile 

 
24 (Østergaard, 2014, s. 9)  
25 Østergaard, K., Lyngsie, J., & Mortensen, B. O. (2016). Rets- og kontraktøkonomi - En antologi. 

København K: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 180. 
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systemer.26 Transaktionsomkostningsteorien tager i højere grad afsæt i suboptimale 

systemer, herunder markedssvigt eller organisationssvigt.27 Teorien opfatter en 

virksomhed som værende et bundt af kontrakter, hvor formålet er at identificere, hvordan 

en given transaktion skal gennemføres, således at transaktionsomkostningerne bliver 

nedbragt mest muligt. Denne teori kan således kategoriseres som værende en 

omkostningsminimeringsstrategi.28 

 

Transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne omfatter de økonomiske agenter som 

værende henholdsvis begrænset rationelle samt opportunistiske.29 Det følger af William-

son, at begrænset rationalitet kan defineres som: “a condition in which human agents are 

intendedly rational, but only limitedly so”.30 Den økonomiske aktør antages at forfølge 

sine mål på en logisk og rationel måde. At aktøren agerer opportunistisk betyder, at 

aktøren søger at forfølge selviske mål.31 Disse parametre udgør programmets hårde kerne. 

Programmets hårde kerne er ikke-falsificerbart og udgør den invariable del, hvorimod 

beskyttelsesbæltet omfatter den variable del.  

 

Beskyttelsesbæltet til transaktionsomkostningsteorien udgør en række variable og 

udskiftelige situationsforudsætninger.32 Ved at ændre på disse forudsætninger står man 

over for nye transaktions- og kontraktproblemer. Ifølge Williamson består de tre 

væsentligste aspekter, hvor transaktionsvilkårene antages at variere, af 1) frekvensen af 

en transaktion 2) graden af usikkerhed ved transaktions udførelse og 3) graden af 

aktivspecificitet.33 34  

 

Transaktionsomkostningsteorien benyttes i den økonomiske analyse i forbindelse med 

yderligere løsningsforslag til ex-ante informationsasymmetrier, hvorfor ex-post risici 

 
26 Ibid, s. 210. 
27 Ibid, s. 210.  
28 Ibid, s. 180. 
29 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2. København K: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 

s. 213. 
30 Ibid, s. 213. 
31 Ibid, s. 213. 
32 Ibid, s. 214.  
33 Den grad hvorved der foreligger specifik know how angående teknologi og ledelsesmæssige aspekter i 

transaktionen.  
34 (Knudsen C. , 1997, s. 215).  
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nedbringes mest muligt. Dette gøres i relation til en ny flex-model, som introduceres til 

GoMore. Dette er midlertidigt ikke forbundet med væsentlige transaktionsomkostninger 

for GoMore, idet de allerede har etableret visse ex-ante- og ex-post tiltag.  

 

1.6.2.2 Principal-Agent teori 

Principal-Agentteorien (herefter PA-teorien) vil blive anvendt i nærværende økonomiske 

analyse. PA-teorien omhandler forholdet mellem principalen og agenten, hvor en 

principal engagerer agenten til at træffe en række beslutninger for sig.35 PA-teorien 

anvendes alternativt i nærværende opgave til at belyse trepartsforholdet og 

ræsonnementet bag parternes handlinger i interne såvel som fælles relationer. Det 

antages, at parterne er rationelle og egen-optimerende.36 Uagtet agentens opportunistiske 

adfærd og ageren, er det ikke muligt for principalen at monitorere agentens adfærd.37 

Agenten kender til sin private information herunder sin egen adfærd og vil forsøge at 

nyttemaksimere. Principalen søger at gevinstmaksimere ved, at agenten skal træffe en 

række beslutninger på principalens vegne.38 I forholdet opstår asymmetrisk information, 

idet uforudsete samt ikke-identificerbare handlinger fra agentens side kan forhindre 

principalen i at observere agentens reelle indsats, hvorfor principalen mister en del af 

kontrollen.39 Parternes interne forhold reguleres i majoriteten af en kontrakt, som er 

udarbejdet af principalen. Ud fra kontrakten fastlægger principalen incitamenter, der 

tilsikrer agentens optimale adfærd.40 I nogle situationer kan der opstå problemer, eftersom 

principalen og agenten kan besidde modsatrettede præferencer. Det er derfor ikke altid 

givet, at agenten handler efter principalens ønske.41  

 

Asymmetrisk information indebærer uforudsigelige omstændigheder og at disse kan være 

svære at observere, såsom agentens indsats. Asymmetrisk information skyldes, at agenten 

har overlegen information vedrørende sin givne indsats.42 Den asymmetriske information 

 
35 (Østergaard, 2014, s. 10). 
36 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 

Strategy. Mcgraw-hill Education - Europe, s. 90-91.  
37 Ibid, s. 90. 
38 (Knudsen C. , 1997, s. 164). 
39 (Hendrikse, 2003, s. 91-92). 
40 Ibid, s. 90. 
41 (Knudsen C. , 1997, s. 164). 
42 (Hendrikse, 2003, s. 92-93). 
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der foreligger imellem principalen og agenten kaldes adverse selection ud fra et ex-ante 

perspektiv. Adverse selection kan endvidere beskrives som værende når principalen ikke 

besidder den fulde information angående agenten.43 Det problematiske herved er, at det 

kan være udfordrende for principalen at sortere de brodne kar fra. Moral hazard beskriver 

informations-asymmetri, som har postkontraktuel karakter.44 Moral hazard-

problematikken angår agentens skjulte handlinger, som principalen hverken kan 

observere eller efterfølgende verificere.45 Dette indebærer, at agenten ikke handler i 

overensstemmelse med den oprindeligt indgåede kontrakt, og at der handles imod 

aktørens interesser.46 

 

Afhandlingens problemstilling kan ikke direkte overføres til et traditionelt PA-forhold, 

da ingen af parterne er blevet hyret af den anden til at udføre en given opgave. 

Principperne i PA-teorien vil derfor finde anvendelse på alternativ vis. PA-teorien 

benyttes til at klarlægge de interne relationer i trepartsforholdet (GoMore, realdebitor og 

forbruger). I forlængelse heraf vil parternes risikoprofiler klarlægges, som vil blive 

benyttet til kvalificering af den optimale risikoallokering i trepartsforholdet. Endvidere 

vil problematikker angående asymmetrisk information, herunder adverse selection og 

moral hazard søges belyst. Analysen benyttes til at vurdere, om GoMore er bedre egnet 

til at påtage sig en større risiko, end hvad der på nuværende tidspunkt gør sig gældende. 

Ansvarsfordelingen videreføres til en flex-model, som indeholder to forsikringspakker 

med forskellig forsikringspræmie og selvrisiko, som det står parterne frit for at vælge 

imellem ved oprettelse på platformen.  

 

1.6.3 Kontraktøkonomisk metode  

Den kontraktøkonomiske anvendes i nærværende afhandling. Metoden anses som 

værende en del af den erhvervsjuridiske metode, såfremt synsvinklen vurderes ud fra 

 
43 (Knudsen C. , 1997, s. 165). 
44 Begrebet stammer oprindeligt fra forsikringsbranchen. Dette skyldes, at de personer som er forsikrede 

ofte vil handle mindre agtpågivende, idet de er forsikrede. Det gør sig således gældende, at er man forsikret 

kan dette i nogle tilfælde lede til en ændret adfærd hos forsikringstageren. 
45 (Knudsen C. , 1997, s. 167). 
46 Ibid, s. 167. 
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virksomheden.47 48 Kontraktøkonomien har oprindeligt sit udspring fra retsøkonomien. 

Analyseniveauet udgøres af kontrakten, hvor formålet er at analysere juridiske 

kontrollerende momenter imellem parterne. Den kontraktøkonomiske metode er således 

hensigtsmæssig til at udlede problematikker i kontrakten samt til at optimere og ændre.49  

 

Kontraktøkonomien har sin oprindelse i omkostningsteorien. I den forbindelse inddrages 

Coase-teoremet, som siger: ”Hvis ejendomsrettighederne er veldefinerede og der ikke 

findes transaktionsomkostninger, da vil parterne, uagtet deres respektive 

forhandlingsstyrke, gennem forhandling opnå et pareto-optimalt resultat”.50 Dog 

foreligger der asymmetrisk information blandt parterne, hvorfor Coase-teoremet ikke 

synes at være opfyldt. Steven Shavells argumentation for en efficient risikoallokering 

inddrages derfor. Shavell anfører, at allokering af risici på risikoaverse kontraktparter 

påvirker den samlede velfærd.51 Det bliver i afhandlingens økonomiske del taget stilling 

til, om platformen er risikoneutral, og således udgør den mindst risikoaverse part i 

trepartsforholdet. I forlængelse heraf vurderes det, om en større grad af risiko bør 

allokeres til platformen.  

 

Metoden vil i afhandlingen blive benyttet til at udlede en flexmodel i den økonomiske del 

baseret på en ny allokering af ansvar i trepartsforholdet, hvorved der ændres i det 

eksisterende kontraktgrundlag. Dette gøres med hensigten at tiltrække flere brugere 

således, at der opbygges flere positive netværkseksternaliteter, hvilket gavner GoMore i 

et fremtidigt ex-ante og ex-postperspektiv. 

 

I analysen af juridiske følgevirkninger af den økonomiske risikoallokering, vil den 

kontraktøkonomiske tilgang finde anvendelse gennem allerede klarlagt økonomisk teori, 

som benyttes til at fastlægge forskellige reguleringsmodeller. Afsnittet vil indeholde en 

skitsering af privatretlig regulering i form af en præceptiv aftale mellem kontrahenterne 

 
47 Ibid, s. 280. 
48 I strategisk kontrahering siges denne metode at være en mere tillempet anvendelse af den 

erhvervsjuridiske metode.  
49 (Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 434). 
50 (Hendrikse, 2003, s. 68).  
51 Shavell, S. (1987). Economic Analysis in Accedential Law. Massachusetts, England: Harvard Univer-

sity Press  

Cambridge, s. 201. 
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og alternativt gennem offentlig regulering. I forlængelse heraf vurderes det, om der 

gennem privatretlige tiltag på platformen opnås et passende niveau af 

forbrugerbeskyttelse, eller om det er at foretrække, at der implementeres yderligere 

offentlig regulering til at sikre et optimalt niveau af forbrugerbeskyttelse. Endvidere vil 

der i pågældende analyse kastes lys på en alternativ ansvarsfordeling, hvorfor platformens 

eventuelle solidariske hæftelsesansvar vurderes. Der vil desuden tages stilling til, om 

dette øger den samlede velfærd, og om det er Kaldor-Hicks efficient. En Kaldor-Hicks 

efficient tilstand foreligger, når samfundets samlede velfærd er på sit maksimale niveau.52 

Yderligere inddrages loyalitetsgrundsætningen i tilknytning til handelsagenter. Forholdet 

mellem GoMore og realdebitor vil blive analyseret vejledende med afsæt i relationen 

mellem agenturgiver og handelsagent, således at loyalitetsgrundsætningens udstrækning 

kan vurderes.  

      

  

 
52 Eide, Erling og Stavang, Endre (2008). ”Rettsøkonomi”, 6. Udgave, Norge, Oslo: Cappelen Akademisk 

Forlag, s. 36. 
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2. Deleøkonomi 

Deleøkonomien forekommer ikke længere som et ukendt begreb, men er derimod et 

fænomen i rivende udvikling i lyset af klimatendenserne, hvor der er blevet sat større 

fokus på at sætte uudnyttede ressourcer i spil, og derved minimere samfundets 

ressourceforbrug. Det findes desuden bevist, at deleøkonomiske platforme bidrager til 

verdensmålene, heriblandt verdensmål 11 om at gøre byer og lokalsamfund mere 

inkluderende og bæredygtige samt verdensmål 8 om at bidrage til bæredygtig økonomisk 

vækst.53 Ifølge Claus Skytte som er ekspert på området, er deleøkonomi til stede når: “der 

anvendes teknologi til at give et sikkert overblik over ledig kapacitet”.54 I klarlæggelse af 

rammerne for deleøkonomien, defineres det i nærværende afhandling, når privatpersoner 

deler deres overskudskapacitet med andre privatpersoner via digitale platforme.55 

Deleøkonomien er på lige vis et økonomisk som et socialt fænomen, dersom tankegangen 

om at dele frembringer økonomiske muligheder hvor forretninger opstår. 

Deleøkonomiens udvikling suppleres med teknologiens fremskridt og sociale 

ansvarlighed, hvilket begrunder de deleøkonomiske platformes succes på baggrund af 

omdømme og gennemsigtighed.56 

  

Garret Hardin problematiserer deleøkonomien, idet han argumenterer for, at fri adgang 

til fælles ressourcer vil stå i konflikt med individets egen interesse og hensyn med det 

fælles bedste.57 I kontrast til den neoliberalistiske deleøkonomiske tilgang om at 

værdierne fordeles bedst ved at opdele den skabte værdi ved hjælp af privat ejendomsret, 

er fordelingen anderledes på de fællesskabsbaserede platforme.  

 

Der findes mange forskellige forretningsmodeller og variationer af digitale 

formidlingsplatforme. Fælles for eksempelvis GoMore, AirBnB og Uber er, at de har til 

formål at udleje et privat aktiv såsom bil eller bolig til andre privatpersoner med lettere 

tilgængelighed til billigere priser.58  

 
53 (FN’s Verdensmål, 2020). 
54 Skytte, C. (2016). Den nye andelsbevægelse. Skytsengel, s. 62. 
55 Erhvervsministeriet. (2017). Strategi for vækst gennem deleøkonomi. København K: Regeringen, s. 20. 
56 Knudsbo, N. (2018). Deleøkonomi - platformsøkonomi. FILO, s. 5. 
57 Hardin, G. (13. December 1968). The Tragedy of the Commons. Science(Vol. 162), s. 1243-1248. 
58 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. (2019). Velfungerende Markeder - Digitale platforme. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, s. 5.  
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Forbrugermønsteret tenderer at udgøre mindre statiske forbrugere, hvorfor der er plads til 

større omskiftning, som kræver en anden agilitet i forbrugsmønsteret, som nye 

forretningsmodeller understøtter igennem blandt andet udlejning.59 Deleøkonomien giver 

mulighed for at reducere transaktionsomkostninger, men påvirker den grundlæggende 

balance mellem kunder og leverandører. Nuværende regulering er ikke kohærent med 

paradigmeskiftet, hvorfor det slører klare linjer i de juridiske kategorier, såsom forbruger, 

entreprenør, professionel og erhvervsdrivende. Den traditionelle regulering sigter at 

regulere og afbalancere to kontraherende parters interesser, men udfordres nu med et 

tresidet kontraktforhold mellem en platform, udbyder og forbruger. Det giver platformene 

mulighed for at skabe nye forretningsmodeller samtidig med en øget og effektiv 

ressourceudnyttelse.  

Der er også identificeret en række centrale udfordringer i deleøkonomien, som kræver 

politisk klarhed. Der hersker usikkerheder om, hvilke regler der gælder for 

deleøkonomiske platforme, hvorfor der er brug for politiske tiltag eller retningslinjer, som 

sætter rammer på tværs af deleøkonomiske formidlingsplatforme.60 I mangel af 

regulering er platformene selv begyndt at opstille regler og rammer for anvendelse. 

Brugerne bliver dog i tvivl om forsikringsforhold og klageadgang, herunder øvrige 

forbrugerrettigheder i henhold til lovgivningen. Afhandlingens fokus er at inddrage 

GoMore som case-eksempel, som danner rammerne for afhandlingens analyseområde. 

Eftersom der findes mange typer af formidlingsplatforme og tilsvarende 

forretningsmodeller, vil der i det følgende foretages en beskrivelse af GoMore. 

 

2.1 Afhandlingens deleøkonomiske platform 

GoMore ApS blev stiftet i år 2014, og har på nuværende tidspunkt ca. 645.000 brugere i 

Danmark, og er desuden Skandinaviens største deleøkonomiske virksomhed. 61 

Platformen bibringer en større værdi af uudnyttede ressourcer, og fungerer som et 

forbindelsesled mellem en realdebitor og forbruger, hvorigennem privat 

biludlejning/samkørsel kan realiseres. Delemodellen giver mindre købestærke forbrugere 

bedre adgang til bilkørsel. I deleøkonomiske platforme sondres mellem kapitalplatforme 

 
59 (Bilag 16: Interview med TRYG). 
60 (Devolder, 2019, s. 6). 
61 (GoMore hvad vi laver, 2020). 
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og arbejdsplatforme.62 GoMore falder ind under den førstnævnte, idet realdebitor 

deler/udlejer ubenyttet kapital som vedkommende allerede er i besiddelse af i form af 

hus, bil eller øvrige aktiver. Karakteristisk for deleøkonomiske platforme er, at der ikke 

sker en overdragelse af ejendomsret, hvorfor der vil der være tale om opnåelse af en 

begrænset brugsret mod betaling.  

Et særligt kendetegn for den deleøkonomiske platforme er, at brugerne ofte udgør 

privatpersoner, som tilbyder deres aktiver eller tjenesteydelser på peer-to-peer basis.  

 

GoMores forretningsmodel består af et trepartsforhold, som er illustreret ved 

nedenstående figur. Udbyderen eller ejeren af den pågældende bil, (herefter kaldet 

realdebitor) får igennem formidlingsplatformen GoMore adgang til markedet ved at dele 

sin bil. Forbrugeren har et ønske om at leje en bil og søger biludlejning på GoMore. 

Forbrugeren finder realdebitors annonce på GoMore, og der sker udveksling mellem 

realdebitor og forbruger i form af en realydelse, der udgør tidsbegrænset biludlejning mod 

en pengeydelse, i form af et vederlag fra forbrugeren. Således fungerer GoMore som et 

kommercielt bindeled og faciliterer forholdet mellem realdebitor og forbruger, hvor 

udbud og efterspørgsel matches. GoMore pålægger både realdebitor og forbrugeren et 

servicegebyr ved hver enkelt transaktionen. Ud fra figuren ses trepartsforholdet også som 

et gensidigt afhængighedsforhold i lyset af den enkelte rolle de respektive parter besidder, 

som er nødvendig for, at transaktionen kan fuldføres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 - Oversigt over trepartsforholdet (egen tilvirkning)  

 
62 (Knudsbo, 2018, s. 85). 
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3. Juridisk Analyse 

3.1 Indledning 

Med afsæt i ovenstående præsentation af markedet for deleøkonomi og afhandlingens 

deleøkonomiske platform, kan der i takt med stigningen af deleøkonomiske 

formidlingsplatforme konstateres at foreligge manglende klarlæggelse af rettigheder og 

forpligtelser. Afhandlingen søger at fastlægge gældende ret i relation til 

formidlingsplatforme, herunder at afdække hvornår en formidlingsplatform kan anses 

som værende direkte pligtsubjekt over for forbrugeren.  

  

Det juridiske kapitel søger at afdække en retlig definering af parterne i trepartsforholdet 

bestående af en forbruger, formidlingsplatform og realdebitor (3.2). Dernæst vil 

definitionerne anvendes til at fastlægge en funktionel afgrænsning af trepartsforholdet 

hvor vurderingen vil sammenholdes med GoMore (3.3). Med afsæt i forholdet mellem 

realdebitor og forbruger, skal formidlingsreglens tre kumulative betingelser analyseres. 

Betydningen af formidlingsreglen i dansk ret vil klarlægge realdebitors efterlevelse af 

forbrugerbeskyttelseslovgivningen, eftersom realdebitor får status af en erhvervsdrivende 

(3.3.1.1). Med udgangspunkt i retspraksis opstilles der betingelser for, hvornår et gyldigt 

formidlerforbehold er iagttaget, således at formidlingsplatformen ikke bliver pligtsubjekt 

på aftaleforholdet. I diskussion om hvorvidt GoMore har taget et gyldigt 

formidlerforbehold tages der afsæt i forbrugerens opfattelse af aftalegrundlaget (3.3.2.3) 

og (3.3.2.3.1). Efterfølgende forekommer det relevant at undersøge, om GoMore kan 

ifalde ansvar på alternativt grundlag (3.3.2.4). Endvidere udstedes en ny forordning med 

ikrafttrædelse 12. juli 2020, som har til formål at fremme retfærdighed og 

gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester. I den forbindelse vil 

afhandlingen forsøge at afdække forordningens anvendelsesområde vurdere om 

forordningen kan appliceres på GoMores  (3.3.3.1). Med udgangspunkt i GoMore, vil de 

centrale misligholdelsesbeføjelser præsenteres, uagtet om der er taget et gyldigt 

formidlerforbehold (3.4). Slutteligt vil afhandlingen belyse alternative måder hvorpå 

formidlingsplatforme, herunder GoMore, med fordel kan tydeliggøre et gyldigt 

formidlerforbehold (3.5). 
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3.2 Retlig definition af parterne 

3.2.1 Forbrugeren 

Den funktionelle afgrænsning af en forbruger er særdeles relevant i afgrænsningen af 

trepartsforholdet.63 Retsvirkningen af et forbrugerkøb indebærer, at forbrugeren omfattes 

af forbrugerbeskyttelseslovgivningen.64 Forbrugerbeskyttelsesdirektivet Direktiv 

93/13/EF -  Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i 

forbrugeraftaler er et minimumsdirektiv, hvorfor medlemsstaterne har fri mulighed for 

udvidelse af forbrugerbeskyttelsen i national ret.  

 

I et forbrugerkøb er aftaleloven i dansk ret lex generalis, som forbrugeren kan påberåbe 

sig uanset den indgåede aftale.65 Ved fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for den 

erhvervsdrivendes forretningssted,66 gælder almindeligvis forbrugeraftaleloven, som 

udgør lex specialis ved obligationsrettens specielle del. Begge lovgivninger finder 

dermed anvendelse på deleøkonomiske aftaler, som er indgået igennem en 

deleøkonomisk formidlingsplatform.  

 

3.2.1.1 Det civilretlige forbrugerbegreb 

I dansk civilret forefindes et konformt forbrugerbegreb, som er overvejende enslydende 

defineret som følgende: “En erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden 

part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.”67 Forbrugerens modpart 

skal udføre erhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med aftalen og må derfor ikke være 

en anden forbruger.68 

 

Forbrugerbegrebet omfavner tilfælde, hvor forbrugeren anses som en fysisk person eller 

undtagelsesvist som en juridisk person, hvor parten hovedsageligt handler uden for sit 

 
63 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 14). 
64 Her vil en lang række informationskrav blive pålagt den erhvervsdrivende, jf. (Jakobsen & Østergaard, 

2017, s. 15). 
65 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 15). 
66 Forbrugeraftaleloven § 1, stk. 2, nr. 1-2. 
67 Jf. AFTL § 38 a, stk. 2, 1. pkt. E-handelsdirektivet er dog et maksimumsdirektiv, hvorfor der ikke 

foreligger et kriterie om hovedsagelighed og forbrugeren kan også kun være en fysisk person. 
68 En medarbejder købte et tv til indkøbspris af sin arbejdsgiver, der solgte el-apparater en gros. Varen var 

til privat brug, og salget blev anset som værende sket som led i den erhvervs drivendes erhverv. Der var 

derfor tale om et forbrugerkøb, jf. Forbruger klagenævnets sagsnr. 2006- 4012/ 7- 662.  
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erhverv ved erhvervelse af det pågældende gode eller ydelse.69 Hovedsagelig-kriteriet 

strækker sig til blandede aftaler, som også omfatter erhvervelse af goder og/eller ydelser 

til delvis privat benyttelse.70 Selve forbrugerbegrebet skal vurderes ud fra transaktionens 

formål og anvendelse.71 Retspraksis om forbrugerbegrebet er omfattende og 

forbrugerklagenævnet har siden 1995 tenderet til at definere forbrugerbegrebet bredt.72 

Nævnspraksis er ikke entydig, så det er ikke muligt på baggrund af praksis at give en klar 

og afgrænset beskrivelse af, i hvilke situationer en transaktion kan anses som 

erhvervsmæssig. Det kræver derfor en konkret vurdering af, hvorvidt forbrugeren 

erhverver den pågældende ydelse med henblik på et videresalg, herunder indgår blandt 

andet den økonomiske fortjeneste af videresalget i vurderingen.73 

 

Hvad angår ydelsen som erhverves, foreligger der ingen materielle krav hertil. Det vil 

sige, at definitionen af ydelser ligeledes er bredt defineret. Værdifulde genstande såsom, 

biler og fast ejendom er også underlagt forbrugerbegrebet.74 Det er den erhvervsdrivende, 

som har bevisbyrden for, at der ikke foreligger et forbrugerkøb, jf. FAL § 2, stk. 2.  

 

Definitionen af forbrugerbegrebet skal dernæst vurderes i henhold til den 

erhvervsdrivende modpart.75 Forbrugerbetegnelsen er derfor relationsbestemt, hvor den 

pågældende kan anses som forbruger i visse situationer, og i andre situationer kan 

vedkommende muligvis vurderes som en erhvervsdrivende. Forbrugerbegrebet skal 

derfor vurderes i to led, hvor forbrugeren er på den ene side og den erhvervsdrivende er 

på den anden side. 

 

 
69 Kristoffersen, S. (2011). Afgrænsning af det civilretlige forbrugerbegreb U.2011B.258. UfR, s. 4. 
70 Ibid. 
71 Kristoffersen, S. (2014). Forbrugeraftaleloven - med kommentarer (bind. 3). København K, Danmark: 

Ex Tuto.s. 71. 
72 I U 1995.432 havde et individ foretaget lån for at videreinvestere dem i ædelstene. Højesteret fandt, at 

såfremt der købes udelukkende med henblik på fortjeneste ved videresalg hindrer ikke i sin natur, at der 

foreligger et forbrugerkøb. Kravet er, at videresalget skal karakteriseres som erhvervsmæssigt, jf. 

(Kristoffersen 2011, s. 4).  
73 Ibid. 
74 (Kristoffersen, 2011, s. 5).    
75 jf. AFTL § 38 a, stk. 2, 1. pkt. og FAL § 2, stk. 1. 



   

 

Side 25 af 178 

 

 

3.2.2 Realdebitor  

Udbyderen af realydelsen, som i det følgende kaldes realdebitor, kan karakteriseres som 

værende en fysisk eller juridisk person, der via en digital formidlingsplatform deler eller 

sælger et formuegode til en forbruger.76 Ved anvendelse af formidlingsreglen har 

sondringen af realdebitorens status som en erhvervsdrivende eller en privatperson alene 

relevans i Danmark, såfremt forholdet er uden for formidlingsreglens 

anvendelsesområde. Formidlingsreglen uddybes i afsnit 3.3.1.1.  

 

3.2.2.1 Erhvervsdrivende 

Artikel 3 i direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler definerer en 

erhvervsdrivende som: “en fysisk eller juridisk person, der i forbindelse med de af dette 

direktiv omfattede aftaler handler som led i sit erhverv, hvad enten det er offentligt eller 

privat”.77 Den erhvervsdrivende skal ud fra definitionen handle som led i sit erhverv og 

indgå aftale med en forbruger. Direktivets definition er overvejende enslydende med 

definitionen af en erhvervsdrivende i dansk forbrugerbeskyttelseslovgivning.78 Ifølge 

Forbrugerklagenævnets praksis bør begrebet erhvervsdrivende defineres bredt.79 

Endvidere skal virksomheden varetage afsætning af potentielle varer eller 

tjenesteydelser.80 Det er dog ikke afgørende, at salg af de pågældende varer er en del af 

den erhvervsdrivendes gængse varesortiment. I vurderingen af, hvorvidt en fysisk person 

falder ind under begrebet erhvervsdrivende, indgår dennes bogføringspligt, momspligt 

samt eventuel markedsføring vedkommende benytter sig af.81 Det skal haves in mente, at 

det ikke er et ubetinget krav, at den erhvervsdrivende har økonomisk gevinst for øje, når 

 
76 Sørensen, M. J. (2017). Digitale formidlingsplatforme - formidlingsreglen i dansk forbrugerret. 

UfR.2017B.119, s. 1-8.  
77 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler art. 3.  
78 Det fremgår af AFTL § 38a, stk. 2, at der ved en forbrugeraftale lov forstås i denne lov en aftale, som en 

erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden 

for sit erhverv. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale ikke er en forbrugeraftale. 
79 Forbrugerklagenævnets afgørelse 1212-11-01 af 28. marts 2012: “Udtrykket ‘erhvervsdrivende’ skal 

ifølge Forbrugerklagenævet forstås bredt. Bedømmelsen skal bero på en overordnet vurdering af flere 

forhold. Det forekommer ikke som et krav, at vedkommende at han eller hun udelukkende er beskæftiget 

som erhvervsdrivende eller har fast forretningssted. Det er heller ikke afgørende, om der tilsigtes at opnå 

en økonomisk gevinst ved virksomheden, men den må dog have et vist omfang og være af en vis varighed.” 
80 (Kristoffersen, 2014, s. 79).  
81 Forbrugerklagenævnets afgørelse 14/13246 af 29. april 2015: Køb af en spolebåndsoptager igennem 

siden Den Blå Avis var forekom ikke som et forbrugerkøb. Forbrugerklagenævnet lagde herunder vægt på, 

at sælgeren ikke havde CVR-nummer eller var momsregistreret og at der ved transaktionen ikke blev 

udstedt en faktura. Sælgeren var derfor ikke en erhvervsdrivende. 
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vedkommende driver erhvervsvirksomhed. I Forbrugerklagenævnets afgørelse blev en 

person ikke anset som erhvervsdrivende ved salg af hunde på Den Blå Avis, da salg heraf 

ikke skete som led i den pågældendes erhverv. Her blev det yderligere anført, at det ikke 

er af afgørende betydning, at salget var tilsigtet med økonomisk gevinst.82 Endvidere 

forekommer det ej heller nødvendigt, at man udelukkende handler som en 

erhvervsdrivende inden for et specifikt område eller har fast forretningssted. Man kan 

altså godt anses som erhvervsdrivende, såfremt hvervet er en bibeskæftigelse, dog er en 

enkeltstående salgsaftale formodentlig ikke tilstrækkeligt til at karakterisere salget som 

et erhvervsmæssigt salg.83 I en juridisk vejledning udstedt af SKAT blev det endvidere 

bestemt, at lejlighedsvis biludlejning ikke kunne anses at udgøre erhvervsmæssig 

virksomhed, men skal derimod beskattes som en hobbyvirksomhed og anden 

ikkeerhvervsmæssig virksomhed.84 

 

Det afgørende element i afgrænsningen om hvorvidt man er erhvervsdrivende, er i højere 

grad hyppigheden samt omfanget af transaktionerne, som indgås.85 Endvidere kan en 

erhvervsdrivende forekomme i forskellige størrelser og kan karakteriseres forskelligt; 

både som værende en større virksomhed eller en enkeltperson, som grundet omfang og 

frekvens af pågældendes salg kan betragtes som en mikroentreprenør.86  

 

3.2.2.2 Mikroentreprenør 

Deleøkonomien og nærmere bestemt digitale formidlingsplatforme har øget 

tilgængeligheden for privatpersoner til at agere som mikroentreprenører, da det er blevet 

forholdsvis ligetil at stille ydelser såsom lejlighed, bil eller andet til rådighed via 

platformene.87 Det er særligt i EU-retligt regi, at det er relevant at diskutere sondringen 

mellem en mikroentreprenør og en privatperson. Det er ikke eksplicit fastlagt, hvornår 

 
82 Sag 0004-11-01, Forbrugerklagenævnets afgørelse af 30. november 2011. 
83 Sag 1999-590/7-106 Forbrugerklagenævnets afgørelse af 1999: Salg af kattekillinger gennem annonce 

på hjemmeside. Uagtet at sælger ikke var momsregistreret, var hun alligevel erhvervsdrivende grundet 

omfanget af salg og markedsføring. 
84 Reglerne om beskatning af biludlejning fremgår af en juridisk vejledning som før fremgik af det 

ophævede styresignal SKM2016.536.SKAT. 
85 (Kristoffersen, 2014, s. 379).  
86 Sørensen, M. J. (2016). Digitale formidlingsplatforme: Disruption af forbrugerretsparadigmet? I B. Dahl, 

T. Riis, & J. Trazakowski (red), Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen (s. 185-208). Ex Tutu, s. 194. 
87 Ibid, s. 194. 
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man anses for at være en professionel tjenesteudbyder i deleøkonomien.88 I europæisk 

juridisk litteratur blev der i 1980 introduceret et nyt begreb; prosumer, hvilket er en 

kombination af henholdsvis consumer og producer.89 Begrebet definerer en privatperson, 

som handler uden for sit erhverv, men handler med en sådan hyppighed og omfangsrig 

frekvens, at vedkommende alligevel ikke blot kan kategoriseres som en privat sælger. 

Kommissionen italesætter i deres meddelelse til Europa-Parlamentet,90 at 

medlemsstaterne bør benytte sig af specifikke grænseværdier, som kan være med til at 

skabe en entydig lovgivningsramme til fordel for ikke-professionelle udbydere.91 Det kan 

formodes, at sådanne grænseværdier kan være medhjælpende til at definere, hvornår 

realdebitor er erhvervsdrivende. I Danmark er sondringen mellem en mikroentreprenør 

og privatperson kun relevant, når aftalesituationen er uden for anvendelsesområdet i 

aftaleloven (AFTL), købeloven (KBL) og forbrugeraftaleloven (FAL).92 93 Når 

formidlingsreglen er gældende, da er determineringen af, hvorvidt der er tale om en 

privatperson kontra en mikroentreprenør reelt set underordnet, idet privatpersoner og 

mikroentreprenører begge omfattes af forbrugerbeskyttelseslovgivningen, som var de 

erhvervsdrivende.94 

 

3.2.3 Platformen 

3.2.3.1 Mellemmandsretten   

Afhandlingens problemstilling kan i lyset af mellemmandsretten klarlægges ud fra et 

trepartsforhold bestående af en realdebitor, mellemmand (formidler) og forbruger. 

 
88 Servicedirektivet som er implementeret i dansk ret ved lov om tjenesteydelser i det indre marked, 

definerer en tjenesteudbyder som enhver fysisk eller juridisk person, der tilbyder enhver form for 

selvstændig økonomisk aktivitet, normalt mod et vederlag jf. Servicedirektivet art. 4. stk. 2. Dette medfører, 

at enhver økonomisk aktivitet kan være omfattet af direktivets regler, desuagtet hyppigheden heraf, samt 

uden krav om, at tjenesteudbyderen handler som ”professionel”. Derudover defineres en ’handlende’, som 

enhver person, der agerer i overensstemmelse med de formål, der har relation til dennes erhverv, 

forretning, håndværk eller profession i EU's forbrugerlovgivning – se EU’s forbrugerlovgivning afsnit 2.3. 
89 Helberger, N. e. (2013). Digital Consumers and the Law - Towards a Cohesive European Framework. 

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 200. 
90 Meddelelse til Europa-Parlamentet vedrørende en europæisk dagsorden for kollaborative platforme, s. 5.  
91 Ibid. 
92 (Sørensen, 2016, s. 200). 
93 Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (aftaleloven)  lovbekendtgørelse nr. 781 

af 26. august 1996, Lov om køb (købeloven) Lov nr. 102 af 6/04/1906, Lov om forbrugeraftaler 

(forbrugeraftaleloven) Lov nr 1457 af 17/12/2013. 
94 (Sørensen, 2016, s. 197). 
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Platformens ansvar afhænger blandt andet af hvilken type mellemmand der er tale om, 

hvorfor det er nødvendigt at foretage en retlig kvalifikation i det følgende.  

 

Andersen og Madsen sondrer mellem samtlige typer af mellemmænd bestående af 

fuldmægtige, kommissionærer, handelsagenter, mæglere, formidlere og bude.95  

 

Platformen er i modsætning til de øvrige typer af mellemmænd på nuværende tidspunkt 

ikke omfattet af nogen lex specialis, og er i lyset af mellemmandsretten vanskeligere at 

kvalificere.96 Platformsformidleren er fuldmægtig i den almene betydning.97 Begrebet 

fuldmagt anvendes og dækker over det sæt af regler, hvorefter en mellemmand kan træffe 

aftale med tredjemand og herved forpligte en anden.98 Ud fra et fuldmagtslignende 

forhold er det ikke den fuldmægtige, men derimod realdebitor, der er pligtsubjekt over 

for tredjemand (realkreditor i afhandlingens kontekst). Da selve kontraktindgåelsen sker 

elektronisk mellem parterne, formodes det, at realdebitor ved at anvende platformen 

afgiver en fuldmagt og derved en accept, at platformsformidleren kan handle på 

realdebitors vegne. Baggrunden for den fuldmægtiges optræden er en mandatskontrakt,99 

der gives fra realdebitor til platformen.100 Reklamationer og øvrige misligholdelser der 

opstår som led af kontrakten skal således rettes mod realdebitor, og ikke mod 

formidlingsplatformen.   

 

Som følge af, at platformene har haft vanskeligheder ved at overføres til de traditionelle 

figurer i mellemmandsretten,101 ses det i retspraksis, at platforme med tiden har 

kategoriseret dem selv som formidlere. I flere tilfælde er dette blevet accepteret af 

Domstolene, hvorfor det formodes, at en platform kan have en formidlerrolle i dansk ret.  

 

 
95 (Andersen & Madsen, 2017, s. 273). 
96 (Karstoft, 2006, s. 2).  
97 (Andersen & Madsen, 2017, s. 282).  
98 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 11). 
99 Ussing, H. (1950). Aftaler paa Formuerettens Omraade. København: G.E.C Gads Forlag, s. 286. 
100 Ibid. 
101 Det er ikke af afgørende betydning, hvilken type mellemmand formidleren agerer som. Formidlere vil 

derfor teoretisk set både kunne være fuldmægtige, (som handler i rejsearrangørens navn), agenter, (som 

blot udbyder pakkerejser sammensat af rejsearrangører med henblik på at føre den rejsende og 

rejsearrangøren sammen) samt i princippet agere som kommissionærer, (som sælger pakkerejsen i eget 

navn).  
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I UfR 2018.574 V Booking.com.BV mod Johnny Sleimann Sørensen, Vestre Landsrets 

dom af 17. oktober 2016, vurderede Landsretten, hvorvidt Booking.com var ansvarlig for 

opfyldelsen af forbrugerens overnatning på et svensk gårdhotel, som var booket igennem 

platformen Booking.com. Booking.com mente ikke, de var direkte aftalepart med 

forbrugeren og ej heller ansvarlig i opfyldelsen af aftalen, da der var tale om en fuldmagt 

afgivet fra hovedmanden til formidleren. Eftersom forbrugeren fik medhold i Byretten, 

blev sagen anket, hvorefter Landsretten fandt, at Booking.com udelukkende var formidler 

af aftalen. Landsretten fandt, at Booking.com var et kommercielt bindeled der qua sin 

fuldmagt mellem realdebitor og realkreditor, alene agerede som formidler. Forbrugeren 

skulle igennem accept af Booking.coms betingelser have indset, at det var det svenske 

gårdhotel, der blev indgået aftale med. Det kan ud fra Landsrettens dom udledes, at 

formidleren ikke handler i eget navn og for egen regning. Dette er i lighed med, hvad der 

gælder for handelsagenter. Det er således ikke handelsagenten eller formidleren der er 

pligtsubjekt over for realkreditor, men derimod hovedmanden eller realdebitor. I 

overensstemmelse med kontrakters relativitet betragtes formidleren som en mellemmand, 

hvorfor realdebitor er pligtsubjekt over for realkreditor, hvilket også er i 

overensstemmelse med det obligationsretlige udgangspunkt.  

 

Definitionen af en formidler fremgår desuden af direktiv 2015/2302 Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte 

rejsearrangementer § 5, stk. 1, nr. 7, hvoraf det fremgår, at der ved formidler skal forstås: 

”En erhvervsdrivende, som ikke er rejsearrangøren, og som udbyder eller sælger 

pakkerejser sammensat af en rejsearrangør”.102 

På trods af at definitionen er placeret i et EU-direktiv, er der ingen indikation på, at 

begrebet er at finde i EU-retten.103 Derfor må formidlerbegrebets indhold og dets 

retsvirkninger fastlægges ud fra kontraktens lex causae, og i overensstemmelse med den 

nationale retsorden som følger af kontrakten.104 

 

 
102 Pakkerejsedirektivet finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor man selv varetager den funktion som en 

rejsearrangør ofte varetager i forbindelse med pakkerejser, jf. GoLeif-dommen og pakkerejsedirektivet 

artikel 2.  
103 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 14). 
104 Ibid, s. 14. 
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I lighed med Booking.com menes GoMore udelukkende at være en platformsformidler 

på aftaleforholdet mellem realdebitor og forbruger. Følgelig er det interessant at 

analysere, hvorvidt GoMores egen kategorisering af sig selv som formidler også dækker 

over en formidler i overensstemmelse med retspraksis. På baggrund af ovenstående 

klarlæggelse vil vurderingen af GoMores klassificering af sig selv som en formidler blive 

analyseret på baggrund af dansk rets vurdering af formidlerbegrebet. 

 

3.2.3.2 Det obligationsretlige realdebitorbegreb 

Ved en analyse af, hvornår og hvorvidt en formidlingsplatform kan identificeres som 

pligtsubjekt på aftaleforholdet, må det obligationsretlige realdebitorbegreb først 

klarlægges. Det latinske ord obligatio vedkommer forhold, hvor en skyldner (debitor) er 

forpligtet over for en anden person (kreditor).105 Obligationsretten omfavner altså 

skyldforhold. Nærværende afhandling omhandler gensidige skyldforhold, hvor 

pengedebitor erlægger sin pengeydelse som vederlag for realdebitors levering af 

realydelsen, som i nærværende situation består af en brugsret.106 Retsvirkningen af at 

handle i egenskab af en realdebitor er, at vedkommende er forpligtet i relation til ydelsens 

indhold. Betegnelsen real kendetegnes ved at bestå i noget andet end penge.107 Det 

almindelige udgangspunkt om kontrakters relativitet og det faktum, at GoMore kan 

karakteriseres som mellemmand ifølge afsnit 3.2.3.1, er den pågældende realdebitor 

pligtsubjekt over for realkreditor og ikke formidleren. Det er i overensstemmelse med 

udgangspunktet, at formidleren ikke skal være realdebitor, hvilket vil analyseres i afsnit 

3.3.2.1, hvor parternes indbyrdes retstilling vil klarlægges afsnit 3.3. 

 

3.3 Kvalificering af trepartsforholdet 

Som allerede beskrevet søger afhandlingen at afdække retsforholdet i trepartsforholdet 

bestående af i) realdebitor, som deler aktiver; ii) brugerne af platformen (forbrugere) og 

iii) platformen der fører realdebitoren sammen med forbrugeren. I det følgende vil der 

foretages en funktionel afgræsning af parterne, hvoraf retsvirkningen af trepartsforholdet 

afhænger af parternes kvalifikation. Aftaleforholdet mellem parterne vil vurderes isoleret 

 
105 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2015). Lærebog i obligationsret I. København: Karnov Group, s. 17. 
106 Ibid, s. 26. 
107 Ibid, s. 36. 
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set med henblik på at klarlægge parternes retsstilling. På baggrund heraf vil det i afsnit 

3.4 analyseres, hvilke misligholdelsesbeføjelser der kan gøres gældende igennem 

obligationsrettens almindelige del. 

 

3.3.1 Realdebitor og forbruger 

3.3.1.1 Formidlingsreglen 

Formidlingsreglen har sit udgangspunkt i Lov nr. 139 af 29. marts 1978, Lov om visse 

forbrugeraftaler. Reglen er desuden at finde i den danske regulering heriblandt AFTL § 

38 a, stk. 3, KBL § 4 a, stk. 2,108 og FAL § 2, stk. 3. 109 Det følger af FAL, at 

formidlingsreglen finder anvendelse på: ”aftaler om varer og tjenesteydelser fra ikke-

erhvervsdrivende, hvis aftalen er indgået eller formidlet for sælgeren eller tjenesteyderen 

af en erhvervsdrivende, og på erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på indgåelse 

af sådanne aftaler”.  

 

Ud fra den funktionelle afgrænsning af det konkrete kontraktforhold af GoMore, 

foreligger der en civilretlig aftale mellem to private peers. I relation til GoMore er aftalen 

ikke omfattet af KBL, men derimod af obligationsrettens almindelige del da der på 

nuværende tidspunkt ikke foreligger nogle specialitetsgrundsætninger.  

 

Retsvirkningen af formidlingsreglen 

Retsvirkningen af formidlingsreglen bevirker i lyset af ovennævnte bestemmelser, at et 

civilkøb bliver til et forbrugerkøb, hvilket er en udvidet bestemmelse, end hvad der er 

fastlagt i de implementerede minimumdirektiver.110 Et salg fra en ikkeerhvervsdrivende 

sælger gennem en erhvervsdrivende formidlingsplatform til en forbruger, omfattes af 

forbrugerlovgivningen. Derved anses den ikkeerhvervsdrivende sælger som en 

erhvervsdrivende. Formidlingsreglen udvider på den måde forbrugerbeskyttelsen til også 

at omfatte tilfælde, hvor en ikkeerhvervsdrivende køber i egenskab af at være en 

 
108 Som nævnt i afsnit 1.4, finder købeloven (KBL) ikke anvendelse på deleøkonomitjenester og købelovens 

formidlingsregel i § 4 a, stk. 2 vil derfor ikke blive behandlet yderligere.  
109 Formidlingsreglen er ikke et initiativ fra EU-retten, men er efter bedste viden udelukkende udviklet i 

dansk ret. 
110 Direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler indeholder ikke en bestemmelse om 

formidlingsreglen som i AFTL § 38 a, stk. 3. Ligeledes indeholder forbrugerrettighedsdirektivet ikke en 

formidlingsregel som i medfør af FAL § 2, stk. 3. 
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forbruger, beskyttes uagtet det forhold, at medkontrahenten også er en 

ikkeerhvervsdrivende sælger. Forbrugerens realydelsesmodpart kan således forekomme 

som andet end en erhvervsdrivende.111 Dette giver dog i overvejende grad ikke anledning 

til bekymring for forbrugeren, idet forbrugeren i teorien ikke stilles beskyttelsesmæssigt 

anderledes, når vi befinder os inden for formidlingsreglens anvendelsesområde, end hvis 

realdebitoren er en erhvervsdrivende, idet køber i begge tilfælde vil handle med en 

professionel.112 113 Hvis der ses bort fra det teoretiske udgangspunkt, skal det haves for 

øje, at forbrugeren formodningsvist i visse tilfælde kan blive stillet ringere, eftersom en 

ikkeerhvervsdrivende modpart formentlig ikke har de samme økonomiske midler, som 

en erhvervsdrivende og derfor kan have vanskeligere ved opfyldelse af 

forbrugerbeskyttelsen. Da formidlingsreglen har sin relevans ved købsaftaler, kan 

formidlingsreglen imidlertid være nærliggende ved tjenesteydelser når ydelsen ikke er 

under opfyldelse, for de tilfælde formidlingsreglen i FAL finder anvendelse. Ifølge FAL 

medfører det en oplysningspligt og en fortrydelsesret, som er indgået uden for sælgers 

sædvanlige forretningssted, hvilket vil udpensles i det følgende. Formidlingsreglen er 

skitseret i nedenstående model.  

 

Figur 3.1 - Illustration af formidlingsreglen (egen tilvirkning) 

 
111 (Sørensen, 2016, s. 188). 
112 Ibid, s. 188. 
113 L 220, 2004 Forslag til lov om visse forbrugeraftaler og om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov 

om beskatningen af pensionsordninger m.v, s. 113. 
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Oplysningspligten 

Af forarbejderne til forbrugeraftaleloven fremgår der hvilke rettigheder og pligter, som 

påhviles formidleren eller realdebitoren i forbindelse med aftalen.114 Når 

formidlingsreglen finder anvendelse, skal realdebitor efterleve 

forbrugerbeskyttelsesreglerne og forpligtes i samme omfang som en erhvervsdrivende.115 

Forbrugerbeskyttelsen indebærer blandt andet en oplysningspligt over for forbrugeren 

med hjemmel i FAL og KBL.116 Hvorvidt oplysningspligten påhviles formidler eller 

realdebitor, kan besvares ud fra en fortolkning af FAL. I forarbejderne er udgangspunktet: 

”… at lovens bestemmelser skal tages efter pålydende, dvs. at det er den erhvervsdrivende 

mellemmand, som skal opfylde oplysningspligten, at meddelelse om fortrydelse kan gives 

til mellemmanden osv. Forbrugerens medkontrahent er imidlertid den private sælger 

eller tjenesteyder, og pligter og rettigheder, som følger af den materielle opfyldelse af 

kontrakten, påhviler/tilkommer derfor kontraktparten selv og ikke mellemmanden”.117 

Det kan udledes af forarbejderne, at når den erhvervsdrivende pålægges pligter skal der 

sondres imellem, hvorvidt der menes formidleren eller realdebitoren. Det fremgår 

endvidere af betænkning om forbrugerkøb 1440/2004, at lovens bestemmelser skal tages 

efter pålydende, hvorfor den erhvervsdrivende anses som formidleren.118 

 

Vurderingen af hvilken part, der er forpligtet til at overholde oplysningspligten, 

understøttes af retspraksis i SH2009.N.0001.07, Forbrugerombudsmanden mod QXL 

Ricardo Danmark A/S, Sø- og Handelsrettens dom af 18. juni 2009. Sø- og Handelsretten 

fastlagde, at onlineauktionsplatformen QXL blev anset som erhvervsdrivende, eftersom 

de formidlede handler mellem private. Retten fandt, at QXL var omfattet af 

formidlingsreglen i FAL § 2, stk. 3, da de gennem en aktiv rolle formidlede handler 

mellem en ikkeerhvervsdrivende sælger og forbruger, hvorfor der var tale om en 

forbrugeraftale. Sø- og Handelsretten afgjorde, at QXL som led i sin formidlerrolle, havde 

 
114 L 220/2004, Lov om visse forbrugeraftaler og om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om 

beskatning af pensionsordninger m.v., bemærkninger til § 3. 
115 (Sørensen, 2017, s. 6). 
116 Ibid, s. 6. 
117 L 220/2004, Lov om visse forbrugeraftaler og om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om 

beskatning af pensionsordninger m.v., bemærkninger til § 3. 
118 (Sørensen, 2017, s. 7). 
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ansvar for at efterleve oplysningskravene119 i medfør af 

forbrugerbeskyttelsesreguleringen i aftalen mellem realdebitor og forbruger. Det faktum 

at QXL havde afgivet generelle forbrugerrettighedsoplysninger, blev ikke anset som 

tilstrækkeligt ved opfyldelsen af oplysningspligten.120 Dommens afgørelse kan derfor 

støtte ret på forarbejderne til FAL, hvorfor det er den erhvervsdrivende mellemmand, som 

er forpligtet til at opfylde oplysningsforpligtelsen.  

 

Det skal haves for øje, at spørgsmålet om hvornår rettigheder og pligter i henhold til loven 

påhviler den erhvervsdrivende mellemmand eller forbrugerens medkontrahent, ikke 

fremgår direkte af loven. Derimod beror spørgsmålet, som nævnt, på en fortolkning af de 

enkelte bestemmelser i loven.121 Ovenstående udgangspunktet kan derfor formodes at 

indsnævres til at vedrøre oplysningspligter og pligten til at modtage meddelelse om 

fortrydelse fra forbrugeren.122 Den erhvervsdrivende skal derfor forstås som en formidler, 

når det ikke angår selve aftaleopfyldelsen.123 Derfor udledes det af forarbejderne, at det 

ikke altid er formidleren, der pålægges oplysningspligten. Det afgørende er imidlertid en 

vurdering af, hvem der er nærmest til at afgive oplysninger om realydelsen. Ved denne 

vurdering må det formodes, at formidleren som udgangspunkt har oplysningspligten. 

Undtagelsesvis vil det bero på en konkret vurdering af, hvem der er nærmest til at afgive 

oplysningerne. Formidleren kan fritages for ansvar for oplysningspligten af selve 

realydelsens egenskaber i medfør af FAL § 8, stk. 1, nr. 1, og § 17, når platformen ingen 

viden har om realydelsen.124 Denne vurdering skal betragtes ud fra formidlerens kontrol 

med oplysningerne.125 

 

Endvidere mente QXL ikke, at de havde ansvar for, at forbrugeren fik de lovpligtige 

oplysninger. Sø- og Handelsretten anførte, at der ikke var medhold i argumentet om 

ansvarsfrihed efter e-handelsloven § 16, grundet QXLs aktive medvirken i forholdet. 

 
119 QXL skulle overholde reglerne om forbrugerbeskyttelse som indebar at oplyse forbrugerne om deres 

fortrydelsesret. 
120 (Sørensen, 2017, s. 7). 
121 L 220/2004, Lov om visse forbrugeraftaler og om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om 

beskatning af pensionsordninger m.v., bemærkninger til § 3. 
122 (Sørensen, 2017, s. 7). 
123 Ibid, s. 7.  
124 Ibid. 
125 Ibid.  
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Ansvarsfrihedsreglerne i medfør af e-handelsloven §§ 14-16, kunne derfor ikke anses at 

finde anvendelse. QXL blev pålagt en selvstændig forpligtelse til at sikre, at forbrugeren 

fik de lovpligtige oplysninger, hvilket i særdeleshed gælder, når realdebitor ikke er 

erhvervsdrivende. Der kan som nævnt formodes at opstå tilfælde, hvor det ikke er 

formidleren som er nærmest til at påtage sig oplysningspligten.126 Der kan i praksis opstå 

udfordringer ved håndhævelsen i tilfælde af, at formidlingsplatforme (i modsætning til 

GoMore) har forskelligartede ydelser, hvorfor der skal afgives forskellige oplysninger på 

baggrund af ydelsens karakter.127 Selvom der ses visse ligheder ved oplysningspligten i 

forarbejderne og e-handelsloven,128 skal det haves for øje, at kvalificeringen af 

aktivitetsbetingelsen ikke nødvendigvis kan overføres direkte.129  

Ud fra ovenstående må der lægges til grund, at GoMore ikke er den part, som er nærmest 

til at afgive informationer om ydelsens karakter. En tilsidesættelse af 

forbrugeraftalelovens regler om oplysningspligt kan sanktioneres130 over for den 

erhvervsdrivende formidler ved grov eller oftere gentaget tilsidesættelse af pligten til at 

oplyse om fortrydelsesretten, i medfør af FAL § 29, stk. 1, nr. 1.131   

 

Hensynet bag formidlingsreglen  

Hensynet bag formidlingsreglen skyldes et beskyttelsesbehov af forbrugeren på lige fod 

med de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende selv er aftalepart.132 Endvidere fremgår det 

af købelovens betænkning om forbrugerkøb nr. 845/1978, at: ”…hvor købet formidles af 

en erhvervsdrivende, vil der i det væsentlige være samme behov for beskyttelse af køberen 

som i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende selv optræder som sælger.”133 Det begrundes 

med, at forbrugeren først på et senere tidspunkt, hvis overhovedet, vil blive opmærksom 

på, hvem forbrugeren handler med, og at den professionelle part, som forbrugeren handler 

 
126 Videre vurdering af nærmest til at bære risikoen ses i afsnit 4.10.2.1. 
127 (Sørensen, 2017, s. 7). 
128 Der ses i E-handelsloven §§ 11 og 12 en oplysningspligt som formidleren er forpligtet til at angive på 

platformen. 
129 (Sørensen, 2017, s. 8). 
130 Tilsidesættelse af oplysningspligten herunder vildledende markedsføring eller hvis den 

erhvervsdrivende ikke som led i sin markedsføring har overholdt de almindelige krav om god 

markedsføringsskik, jf. markedsføringsloven § 1, kan sanktioner over for den erhvervsdrivende i medfør af 

markedsføringsloven § 2.   
131 I medfør af FAL § 19 og (Karstoft, 2006, s. 3). 
132 Forslag til Lov om visse forbrugeraftaler, L 39, 1977, bemærkninger til § 1, stk. 4.  
133 Købelovsudvalget Betænkning om Forbrugerkøb. Betænkning nr. 845, s. 17.  
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med, ikke optræder på egne vegne, men derimod på tredjemands vegne.134 Parternes 

styrkeforhold fraviges i dansk ret ved formidlingsreglens anvendelse, som bygger på en 

forbrugerbeskyttelsesideologi.135 Ideologien omfatter, at den svage part skal beskyttes 

ved indgåelse af en aftale med den stærke part. Den erhvervsdrivende anses for at være 

den stærke part, hvad angår informationsniveau,136 forhandlingsmulighed og ud fra 

pulveriseringssynspunktet. Derfor bør forbrugeren beskyttes mod den stærke part på 

baggrund af den erhvervsdrivendes faglige ekspertise inden for realydelsesområdet.137 

Forbrugeren bør være beskyttet på samme vis, som hvis den erhvervsdrivende formidler 

selv optrådte som sælger.  

 

Kritikken af formidlingsreglen angår, at realdebitor som privatperson ikke per automatik 

bør behandles som en professionel erhvervsdrivende, og pålægges de krav, som følger af 

reglen. EU-Kommissionen har anbefalet at lette unødvendige lovgivningsmæssige byrder 

for parterne desuagtet den pågældende forretningsmodel.138 Dette giver anledning til 

spørgsmål i de tilfælde, hvor en mindre stærk realdebitor skal efterleve 

forbrugerbeskyttelsesreglerne, og hvorvidt det kan være for byrdefuldt for realdebitor 

som privatperson, som igennem formidlingsreglen, handler i egenskab af at være en 

erhvervsdrivende.139  

 

Det fremgår endvidere ikke af formidlingsreglen, hvilke rettigheder og pligter der 

tilkommer formidleren eller forbrugerens medkontrahent i takt med reglens anvendelse. 

Det retmæssige udgangspunkt er, at forbrugerens medkontrahent er den private sælger, 

hvilket medfører forpligtelser og rettigheder i medfør af kontraktens lex causae.140  

 

Formidlingsreglens tre betingelser 

Ved klarlæggelsen af formidlingsreglens betingelser for anvendelse tages der afsæt i 

retspraksis og juridisk teori på området. Af formidlingsreglens ordlyd kan der udledes tre 

 
134 Ibid, s. 17-18. 
135 (Sørensen, 2016, s. 190).  
136 I fravær af oplysninger om ydelsens stand.  
137 (Sørensen, 2016, s. 189). 
138 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,  Der Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget, en europæisk dagsorden for kollaborative platforme SWD(2016), afsnit 2.1. 
139 (Sørensen, 2016, s. 195). 
140 Betænkning; 2004 nr. 1440 om revision af forbrugeraftaleloven, s. 113. 
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kumulative betingelser, som alle skal være opfyldt for at blive anset som formidler under 

formidlingsreglen: i) formidleren skal drive erhvervsmæssig virksomhed; ii) formidleren 

skal være aktiv i forbindelse med aftaleindgåelsen og iii) formidleren skal ikke være 

realdebitor. Da afhandlingens fokusområde er at analysere under hvilke omstændigheder, 

GoMore kan anses for pligtsubjekt, vil betingelserne skitseres i det følgende med 

udgangspunkt i GoMores konstruktion.  

 

i) Formidleren af aftalen skal drive virksomhed af erhvervsmæssig karakter  

Med henvisning til købelovsudvalgets betænkning om forbrugerkøb nr. 845/1978, udgør 

et køb fra en privatperson, hvor købet hovedsageligt er bestemt til ikkeerhvervsmæssig 

anvendelse for køberen et forbrugerkøb, såfremt købet er formidlet af en 

erhvervsdrivende.141 Formidlingsreglens første krav bestemmer, at formidleren skal agere 

i egenskab af en erhvervsdrivende, som ifølge forarbejderne L 39, 1977 om forslag til lov 

om visse forbrugeraftaler omfatter: ”... enhver, som driver privat 

erhvervsvirksomhed”.142 Da der ikke foreligger en yderligere definition af en formidler i 

medfør af formidlingsreglen som blandt andet er kodificeret i FAL, vil den 

erhvervsdrivende vurderes ud fra den civilretlige forbrugeraftaledefinition i relation til 

dens status som erhvervsdrivende, som klarlagt i afsnit 3.2.2.1.143   

 

Formidlerbegrebet har sit udspring i forslag til L 39 om visse forbrugeraftaler, hvoraf det 

fremgår af bemærkningerne, at: “… den erhvervsdrivende har optrådt som mellemmand 

som led i sit erhverv”.144 Det fremgår ikke af bemærkningerne, hvorvidt det er en 

betingelse, at formidleren udelukkende skal formidle inden for dennes pågældende 

erhverv eller blot opfylde kriteriet om erhvervsdrivende i civilretlig forstand. I UfR 

2000.2559 Ø, A og B mod C og D, Østre Landsrets dom af 29. september 2000 blev en 

advokat anset som en professionel formidler af ejendomme i henhold til AFTL § 38 a, 

stk. 3, da han havde en omfattende historik af ejendomsformidlingsaktivitet og stod for 

udarbejdelsen af kontrakten.145 Det foreligger stadig uklart, hvorvidt en formidler skal 

 
141 Betænkning nr. 845 om forbrugerkøb (1978) s. 11. 
142 L 39, 1977 om Forslag til Lov om visse forbrugeraftaler, bemærkninger til § 1, stk. 1 og 2, spalte 738.  
143 (Sørensen, 2017, s. 2). 
144 L 39, 1977 om Forslag til Lov om visse forbrugeraftaler, bemærkninger til § 1, stk. 4, spalte 741. 
145 (Sørensen, 2017, s. 3). Der stilles endvidere også større krav til advokater og øvrige af lignende 

professioner i medfør af erstatningsretten.  
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besidde det pågældende erhverv inden for det formidlede, før at formidlingsreglen finder 

anvendelse. Ud fra ovenstående dom havde advokaten forestået en omfattende 

ejendomsformidling, hvorfor advokaten kunne anses som en professionel formidler. Ud 

fra en forbrugerbeskyttelsesbetragtning kan der argumenteres for, at en 

erhvervsdrivendes formidling mellem to private parter, ikke anses at falde uden for 

formidlingsreglens anvendelsesområde, såfremt der alene blev formidlet én enkel gang. 

Dette hensyn vil mindske risikoen for, at forbrugerbeskyttelsesreglerne omgås.146  

 

Ved en vurdering af om en formidlingsplatform anses som en erhvervsdrivende, er det 

formentlig ikke afgørende, om mellemmanden modtager et vederlag for sin formidling, 

jf. EU-Domstolens sag Sabrina Wathelet v Garage Bietheres & Fils SPRL, C-149/15, 

EU:C:2016:840, præmis 43. Modsætningsvist blev det anført i betænkning 1440/2004 om 

revision af forbrugeraftaleloven, at: ”Hvis den erhvervsdrivende modtager vederlag for 

sin indsats i forbindelse med det enkelte salg, må den pågældende derimod antages at 

have deltaget i salgsforhandlingerne, og optræder den erhvervsdrivende ligefrem som 

fuldmægtig for sælgeren/tjenesteyderen, vil aftalen klart være omfattet af reglen.” 

 

Generelt anses formidlingsplatforme at opnå indtjening på andre måder, end udelukkende 

ved en pengeydelse fra forbrugeren angående platformenes enkelte formidlingsydelse.147 

Formidlingsplatforme kan skabe merværdi ved at både realdebitor og forbruger 

accepterer platformens forretningsvilkår, og således afgiver accept til, at platformen må 

benytte deres data. Dertil kan bannerreklamer ligeledes tilføre en vis værdi til 

formidlingsplatformen.148 Det kan konstateres, at der er forskellige omstændigheder, der 

peger i retning af vederlagskriteriets opfyldelse. Derfor kan det fastlægges ud fra 

retspraksis, at vederlagskriteriet i form af pengeydelse ikke kan anses for det afgørende 

moment i vurderingen af en erhvervsdrivende formidlingsplatform.  

 

Hvad angår GoMore bør det inddrages, at platformen udelukkende modtager vederlag, 

såfremt ydelsen gennemføres igennem platformen. Som anført tager GoMore et ikke 

uvæsentligt servicegebyr fra henholdsvis forbruger og realdebitor ved opfyldelse af 

 
146 Købelovsudvalget Betænkning om Forbrugerkøb. Betænkning nr. 845, s. 18. 
147 (Sørensen, 2017, s. 3).  
148 Ibid, s. 3.   
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biludlejning på platformen. GoMore modtager desuden en sekundær indtægt i form af 

deling af brugernes data, hvilket også fremgår af GoMores privatpolitik.149 På baggrund 

af ovenstående omstændigheder peger GoMores indtjening i retning af, at de udgør en 

erhvervsdrivende formidler. Vederlagskriteriet blev ligeledes tillagt betydning i QXL.150 

Forbrugerombudsmanden påpegede, at QXL modtog vederlag for sin medvirken, hvilket 

blandt andet talte for, at platformen handlede som led i sit erhverv. Det bekræfter 

ovenstående vurdering af vederlagskriteriet.   

 

Vurderingen af GoMore som en erhvervsdrivende formidler kan igen sidestilles med 

vurderingen af QXL i ovennævnte sag, hvor retten fremførte, at platformsformidlingen 

skal være af erhvervsmæssig karakter. Sø- og Handelsretten fandt, at QXL blev anset for 

en erhvervsdrivende formidler mellem to peers. Tilsvarende forbinder GoMore 

privatpersoner med henblik på biludlejning, hvor GoMore formidler brugernes aftale om 

en brugsret. På baggrund af ovenstående, kan det konkluderes, at GoMore anses at være 

en erhvervsdrivende formidler.  

 

ii) Formidleren skal medvirke aktivt ved aftaleindgåelse 

Formidlingsreglens anden betingelse er at formidleren skal optræde aktivt i 

aftaleindgåelsen mellem realdebitor og forbruger. Formidlingsreglens betingelse om at 

formidleren har optrådt aktivt ved kontraktindgåelse, fremgår af forarbejderne til Lov om 

visse forbrugeraftaler fra 1977.151 Formidlingsreglens retsvirkning ud fra nærværende 

afhandling vurderes derfor ikke ud fra nogen mellemmandsretlige figurer, men omfatter 

tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har medvirket aktivt i forbindelse med aftalens 

indgåelse.152  

 

Købelovudvalgets betænkning nr. 845, indskrænker endvidere begrebet ”aktiv rolle”. Det 

anses derfor ikke for tilstrækkeligt, at en erhvervsdrivende anses som formidler, når: ”… 

den erhvervsdrivende således kun har sat køber og sælger i forbindelse med hinanden, 

men ikke direkte ved anprisning af salgsgenstanden, eller på anden måde har deltaget i 

 
149 (GoMores Privatpolitik, 2020 § 1.2).  
150 Forbrugerombudsmandens påstand, s. 4. 
151 Da formidlingsreglens ansvar er relativt byrdefuldt betinges reglen af, at formidleren har en aktiv rolle.  
152 L 39, 1977 om Forslag til Lov om visse forbrugeraftaler, bemærkninger til § 1, stk. 4, spalte 741. 
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salgsforhandlingerne…”.153 En formidlingsplatform som blot stiller en hjemmesideplads 

til rådighed, vil derfor ikke opfylde aktivitetskravet.154   

 

Ved opfyldelse af formidlingsreglens aktivitetsbegreb, understøttes det ligeledes af 

forarbejderne til FAL § 2, stk. 3, at formidleren skal have en vis aktivitet i forbindelse 

kontraktindgåelsen udover blot at stille en ”opslagstavle” til rådighed. Det kan sidestilles 

med Den Blå Avis, hvor platformen alene stiller en hjemmeside til rådighed. QXL 

sammenlignede deres aktivitet med en avis’ aktivitet og mente derfor ikke, at de optrådte 

som en aktiv formidler. Retten lagde i nærværende sag primært vægt på to forhold 1) at 

QXL optrådte som repræsentant for sælgeren, idet køber og sælger igennem platformen 

havde indgået aftale, og 2) at QXL medvirkede til indgåelse af aftalen mellem realdebitor 

og køber ved at stille en allerede udarbejdet købsaftale til rådighed, som efterfølgende 

skulle bekræftes af QXL.155  

Eftersom aftalen mellem parterne blev indgået via onlineauktionsplatformens 

hjemmeside, fremførte domstolen, at QXL opfylder aktivitetsbegrebet og derved er 

omfattet af formidlingsreglen.156 Det moment at den erhvervsdrivende stiller 

standardiserede aftaleindgåelsesfaciliteter til rådighed for private sælgere og købere, er 

afgørende for opfyldelse af aktivitetsbegrebet.157 GoMore stiller i aftaleforholdet en 

lejekontrakt til rådighed via GoMores hjemmeside, som skal udfyldes og underskrives af 

henholdsvis forbruger og realdebitor ved billejens start og afslutningen. Dette er en 

standardiseret kontrakt udarbejdet af GoMore, som efterfølgende tilpasses til det enkelte 

forhold, herunder dokumentation af bilens stand, brændstofniveau og kørte kilometer.158 

Hvad angår prisfastsættelse, har realdebitoren mulighed for at bestemme prisen for 

udlejningen på baggrund af GoMores anbefalede priser.159 160 Disse informationer angår 

bilens type, størrelse, alder og udstyr. GoMores anvendelse af brugerbedømmelser 

 
153 Købelovsudvalget Betænkning om Forbrugerkøb. Betænkning nr. 845, s. 18. 
154 Ibid. 
155 QXL-dom, forbrugerombudsmandens påstand, s. 3. 
156 Ibid, s. 11. 
157 L 39, 1977 om Forslag til Lov om visse forbrugeraftaler, bemærkninger til § 1, stk. 4, spalte 741. 
158 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning).  
159 På baggrund af nogle på forhånd fastlagte parametre, som realdebitor angiver af bilen. 
160 GoMore anbefaler dog, at prisen sættes lav i begyndelsen, så det øger chancen for at få sin første 

udlejning jf. (Bilag 19: Vilkår for privat biludlejning § 4). 
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vurderes ikke at udgøre en betydelig indflydelse eller kontrol,161 idet de faktiske 

bedømmelser foretages af brugerne og ikke af platformen selv. Modsætningsvist taler det 

for aktivitetsbetingelsen, at GoMore foreskriver et afbestillingsgebyr samt bøde ved 

overtrædelse af GoMores fastsatte betingelser for brug af platformen. Ovenstående 

analyse fastslår, at GoMore ikke udelukkende har sat køber og sælger i forbindelse med 

hinanden, men også deltager aktivt i aftaleindgåelsen.  

 

iii) Formidleren må ikke være realdebitor 

Formidlingsreglen er betinget af, at platformen ikke er realdebitor eller handler i eget 

navn.162 I forarbejderne til visse forbrugeraftaler anføres det, at såfremt den 

erhvervsdrivende handler som kommissionær i eget navn, vil der foreligge en 

forbrugeraftale:”…hvor alle de rettigheder og forpligtelser, som i henhold til loven 

påhviler forbrugerens medkontrahent, påhviler kommissionæren.”163 Dertil kan det 

påpeges, at indsigelser påberåbes over for den erhvervsdrivende.164 Såfremt det 

erhvervsdrivende mellemled derimod optræder som fuldmægtig over for den private 

sælger, vil det imidlertid være sælgeren, som udgør køberens aftalepart.165 Ved 

besvarelsen af spørgsmålet om hvorvidt køber kan rette krav mod den private sælger eller 

det erhvervsdrivende mellemled, må udgangspunktet om kontrakters relativitet anses for 

at være gældende.166 Platformen har bevisbyrden for dens formidlerrolle. Det ses ud fra 

Forbrugerklagenævnets praksis, at dette kan være svært at bevise. Det forekommer derfor 

essentielt, at formidleren gør det klart, at denne udelukkende agerer som formidler. I 

mangel af regulering af platformens rolle som formidler, bør platformen tydeligt 

tilkendegive, at vedkommende fremstår som formidler over for forbrugeren.167 I 

Forbrugerklagenævnets afgørelse af 22. april 2014 sag 12/14146 blev en dealside anset 

som realdebitor af realydelsen, idet dealsiden ikke havde tydeliggjort over for 

forbrugeren, at denne blot havde en formidlende rolle ved forbrugerens køb af en cykel. 

 
161 Meddelelse fra Kommissionen – En Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi SWD (2016), 

afsnit 2.1. 
162 (Sørensen, 2017, s. 4). 
163 Forslag til Lov om visse forbrugeraftaler og om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om 

beskatning af pensionsordninger mv, bemærkning til § 3.   
164 (Karstoft, 2006, s. 3). 
165 Ibid, s. 3.  
166 (Andersen & Madsen, 2017, s. 299). 
167 (Sørensen, 2017, s. 4). 
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Dette blev anført efterom dealsiden havde kvitteret for betaling, samt fordi de havde 

involveret sig i tidligere reklamationer.  

 

Det følger af § 5.1 i GoMores forretningsbetingelser, at GoMore udbyder en 

formidlingsplatform for realdebitor og forbruger, og at GoMore ikke påtager sig noget 

ansvar derudover.168 Dette er dog ikke tilstrækkelig til udelukkende til at kunne 

karakterisere GoMore som formidler og ikke realdebitor. Vurderingen kan sidestilles med 

udfaldet i Landsrettens GoLeif-dom, hvor retten fremførte argumentet, at GoLeif ikke 

tilstrækkeligt havde oplyst forbrugeren om at GoLeif alene var formidler af flybilletter, 

uagtet dette fremgik af betingelserne.  

 

Ovenstående analyse giver et billede af, at forbrugerens opfattelse af aftalesituationen er 

af afgørende betydning for om hvorvidt en digital platform anses for realdebitor. Hvilke 

omstændigheder der skal være til stede før at platformen udviser en tilsvarende 

forventningsskabende adfærd, og derfor opfylder formidlingsreglens betingelse om ikke 

at kunne anses som realdebitor, vil blive videre analyseret med udgangspunkt i den 

gennemsnitlige forbruger, hvorfor der henvises til afsnit 3.3.2.3 og en dybere 

gennemgang af retspraksis i afsnit 3.3.2.3.1.  

 

Sammenfatning  

På baggrund af ovenstående gennemgang af de tre kumulative betingelser for 

formidlingsreglens anvendelse må det konkluderes, at GoMore forekommer som et 

erhvervsdrivende mellemled, som med en aktiv rolle i kontraktopfyldelsen forbinder 

forbrugeren med den private realdebitor, som overgår til at være en erhvervsdrivende. 

Afhandlingen vil derfor inddrage formidlingsreglens sidste betingelse i en dybere analyse 

af den gennemsnitlige forbruger og dennes forståelse af, hvornår et gyldigt 

formidlerforbehold er taget.  

3.3.2 Platform og forbruger 

En bruger opretter sig typisk på en deleøkonomisk platform med intention om at forbruge 

og/eller udbyde varer eller tjenesteydelser. Når en forbruger og fsva. en realdebitor ønsker 

at benytte platformen, skal vedkommende oprette sig som en bruger på den digitale 

 
168 (Bilag 8: GoMores forretningsbetingelser § 5.1.). 
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formidlingsplatform. Ved oprettelsen af en profil accepterer brugeren virksomhedens 

gældende forretningsbetingelser.169 Dette er også tilfældet hos GoMore, hvor brugerne 

opretter sig på platformen og godkender GoMores gældende betingelser for benyttelse. 

Her foreligger der en udbredt kutyme iblandt deleøkonomiske formidlingsplatforme at 

ansvarsfraskrive sig fra ansvar i de gældende forretningsbetingelser. 

 

I henhold parternes indbyrdes retstilling skal det vurderes, hvorvidt digitale platforme, 

herunder GoMore, udelukkende optræder som en formidler i mellemmandsretten og 

dermed ikke kan anses som pligtsubjekt (eller realdebitor) i aftaleforholdet. Dertil skal 

det ud fra en helhedsvurdering analyseres, om der foreligger tilfælde, hvor platformen 

risikerer at blive anset som værende pligtsubjekt over for realkreditor ved eventuelle krav.  

 

3.3.2.1 Gyldigt formidlerforbehold 

Hvorvidt der foreligger et direkte og retligt forhold mellem forbrugeren og 

formidlingsplatformen afhænger af en konkret vurdering af flere forhold. Når den digitale 

platform ikke anses som realdebitor af realydelsen, må den som overvejende 

udgangspunkt anses som i egenskab af en formidler. I takt med den elektroniske udvikling 

af digitale platforme, kan det for en forbruger anses som uoverskueligt i visse situationer 

at finde frem til den reelle aftalepart.170 Klarlæggelsen af gældende ret er derfor blevet 

mere udfordrende som følge af den digitale udvikling.  

 

3.3.2.2 Kontrakters relativitet 

Princippet om kontrakters relativitet udgør det teoretiske udgangspunkt i dansk ret, at en 

aftale indgået mellem to parter kun har retsvirkning over for disse.171 Det følger af 

udgangspunktet i dansk ret, at aftaler er bindende (Pacta sunt servanda) jf. AFTL § 1 og 

DL 5-1-1 og DL 5-1-2.172 Såfremt aftaleforholdet også har retsvirkning til at forpligte 

tredjemand, kræves der særlig hjemmel herfor, som kan udgøres ved direkte lovhjemmel 

 
169 (Bilag 2: Accept af forretningsbetingelser). 
170 Østergaard, K. (2016). Dealsites: Formidler eller anden mellemmand i lyset af kontrakters relativitet? 

Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2015, s. 107-118, s. 109. 
171 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 434). 
172 Danske Lov, Kong Christian den Femtis Danske Lov af 15. april 1683, som ændret ved lov nr. 336 af 

14. maj 1992, lov nr. 469 af 30. juni 1993, lov nr. 383 af 22. maj 1996 og lov nr. 522 af 6. juni 2007. 
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eller løfte fra tredjemand.173 Oftest udgør en digital platform en formidler, hvorfor denne 

ikke som udgangspunkt kan henses som værende pligtsubjekt over for forbrugeren 

grundet princippet om kontrakters relativitet. Formidleren er således berettiget til at 

viderehenvise forbrugeren i den situation hvor der foreligger kontraktbrud, til at rette 

henvendelse til realdebitor herom.174 Med afsæt i kontraktretten og i overensstemmelse 

med relativitetsprincippet kan en kontrakt indgået af to parter og deres fælles vilje, som 

udgangspunkt ikke få indflydelse over for tredjemand.175  

 

Relativitetsprincippet udfordres af Vibe Ulfbeck idet hun påpeger, at udviklingen af 

kontraktretten har mistet en del af sin grundpille som følge af digitaliseringen, hvorfor 

det muliggør, at der kan gøres ansvar gældende over for tredjemand.176 Det kan i den 

forbindelse være vanskeligt at klassificere og vurdere, hvorvidt en forbruger eventuelt 

kan gøre sit krav gældende over for en digital formidlingsplatform. Udgangspunktet for 

den retlige kvalifikation må siges at afhænge af en fortolkning af kontraktens lex 

causae.177  

 

Da formidleren ikke er underlagt nogen lex specialis, er det relevant at undersøge med 

udgangspunkt i dansk retspraksis, hvilken betydning relativitetsprincippet har i dag i 

forbindelse med deleøkonomien. Nærmere bestemt hvordan platforme kan foretage et 

tilstrækkeligt og gyldigt formidlerforbehold.  

 

3.3.2.3 Gennemsnitlige forbruger 

Det fremgår af en undersøgelse i bilag 1178 foretaget af EU Kommissionen, at forbrugere 

ikke er sikre på at kende til deres rettigheder ved benyttelse af peer-to-peer 

formidlingsplatforme. Undersøgelsen viser, at forbrugere altovervejende ikke kender til 

sine rettigheder, såfremt der opstår problemer ved opfyldelse af kontrakten. Grundet 

forbrugerens almengyldige usikkerheder i forbindelse med kontrakten, forekommer det 

 
173 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 434). 
174 (Østergaard, 2016, s. 109). 
175 Ulfbeck, V. (2000). Kontrakters relativitet - Det direkte ansvar i formueretten. København: Thomson, 

s. 39. 
176 Ibid, s. 60. Se også  afsnit 3.3.2.3.1.  
177 (Østergaard, 2016, s. 110). 
178 EU Kommissionen. (2019). Exploratory study of consumer issues in online peer-to-peer platform 

markets - Final report, s. 77. 
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relevant at vurdere forbrugeren som aftalelæser. Dette har især relevans ved fortolkning 

af vilkår og betingelser, hvorfor det er nødvendigt at inddrage den almindelige forbrugers 

egenskaber, herunder hvilke krav (eller mangel på samme), der kan stilles over for den 

gennemsnitlige forbruger.179 Der foreligger ikke en endelig kvalificering af en 

gennemsnitlig forbruger som aftalelæser i et forbrugerbeskyttelsesretligt regi.180 Begrebet 

den gennemsnitlige forbruger er dynamisk i lyset af samfundets konstante udvikling. EU-

Domstolens benyttelse af begrebet stammer fra afgørelser og betragtninger om urimelig 

handelspraksis og er blandt andet forankret i det totalharmoniserede 

handelspraksisdirektiv Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 

2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre 

marked.181  

 

Begrebet har sit udspring fra EU-retten, som første gang blev omtalt i den tyske Gut 

Springenheide-sag, omhandlende vildledende markedsføring af færdigpakkede æg jf. Gut 

Springenheide GmbH og Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, C-

210/96, EU:C:1998:369. Ved en præjudiciel forelæggelse fra 

Bundesverwaltungsgericht182 anførte EU-Domstolen, at den nationale medlemsstat skulle 

tage hensyn til de af forbrugerens formodede forventninger, som fremkaldes i en 

gennemsnitlig forbruger, som er “almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og 

velunderrettet”.183 Gennemsnitsforbrugeren kan endvidere ud fra EU-Domstolens 

retspraksis samt betragtning 18 i handelspraksisdirektivets ikke anses for værende statisk 

bestemt, og skal vurderes ud fra en juridisk normativ vurdering, som oftest efterlades til 

den enkelte nationale domstol. EU-Domstolen har påpeget gennem retspraksis over for 

den nationale domstol, at ekspertbestemmelser, herunder sagkyndige vurderinger ved 

determineringen af den gennemsnitlige forbruger, ikke synes at være nødvendig.184 Der 

kan følgelig argumenteres for, at der formodningsvist er tale om juridisk fiktion, eftersom 

 
179 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 20). 
180 Se dog UfR 2012.1561 V hvor den ”almindelige forbruger” inddrages. Se også Go-Leif- dommen hvor 

begrebet bliver vurderet af Østre Landsret.    
181 Se Gut Springenheide GmbH og Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, C-210/96, 

EU:C:1998:369 og sag C-220/98, Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. Mod Lancaster Group GmbH 

EU:C:2000:8. præmis 30. 
182 Tysklands øverste domstol for administrerende spørgsmål. 
183 Gut Springenheide-dom præmis 31, se også Estée Lauder Cosmetics-dom præmis 30. I denne sag blev 

det overlagt til den nationale domstol at kvalificere den gennemsnitlige forbruger.  
184 Gut Springenheide-dom præmis 31.  
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der efter domstolens vurdering ikke foreligger nogen empirisk evidens for vurderingen 

af, hvad en gennemsnitlig forbruger bør kunne forstå.185 Dog understreger EU-Domstolen 

i Gut Springenheide-sagen, at: ”Fællesskabsretten er dog ikke til hinder for, at den 

nationale ret, hvis den finder det særligt vanskeligt at vurdere, om den pågældende 

oplysning er vildledende, på de i dens nationale retsregler fastsatte betingelser kan 

benytte en opinionsundersøgelse eller en sagkyndig undersøgelse som vejledning for sin 

dom.”186 Derfor kan den nationale domstol i særlige tilfælde benytte 

ekspertundersøgelser, herunder brugerundersøgelser til at understøtte determineringen.187 

Betegnelsen ”gennemsnitsforbrugeren” må i et vist omfang anses at være EU-

harmoniseret i henhold til rammerne for vurderingen, og i retspraksis henvises der 

yderligere til forbrugerens sociale, kulturelle og sproglige forhold.188 Ved mangel af 

yderligere supplering og uddybning fra EU-Domstolen må det formodes, at de nationale 

domstole kan have divergerende subsumption, når suppleringen af begrebet efterlades til 

de nationale domstoles vurdering.189 Dette kan også henføres til GoLeif-dommen, hvor 

Østre Landsret tog stilling til begrebet og lagde til grund, at den gennemsnitlige forbruger 

med et passende økonomisk udtryk beskrives som begrænset rationel, uagtet betegnelsen 

ikke udgør et juridisk udtryk. 

 

En efterfølgende præcisering af definitionen betragtes i CeWe Color AG & Co. 

OHG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) 

(OHIM), T-178/03, EU:T:2005:303. EU-Domstolen sondrede mellem forbrugsklasser og 

varer samt hvordan disse bliver markedsført.190 Domstolen udtalte følgende:“The goods 

and services at issue are directed not only at a specialist public but also more widely at 

the public at large. In addition, the marks sought are made up of elements of the English 

 
185 Østergaard, K. (2016). Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og 

letlæseligt sprog. I B. Dahl, T. Riis, & J. Trazakowski (red.), Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen 

(s. 557-570). København: Ex Tuto, s. 561. 
186 Gut Springenheide-dom præmis 37. 
187 Trzaskowski, J., & Riis, T. (2016). Det markedsretlige persongalleri. I B. Dahl, T. Riis, & J. 

Trzaskowski, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen (s. 439-469). København: Ex Tuto. s. 440. 
188 Se blandt andet F.lli Graffione SNC mod Ditta Fransa, C-313/94, EU:C:1996:450, præmis 22.  
189 (Trzaskowski & Riis, 2016, s. 448). 
190 Incardona, R., & Poncibó, C. (2007). The Average Consumer, the Unfair Commercial Practices Di-

rective, and the Cognitive Revolution. J Consum Policy, 21-38, s. 22. 
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language. As a consequence, the relevant public is the average English speaking con-

sumer, normally well informed and reasonably attentive.’’191 

 

Af ovenstående præmis skal den gennemsnitlige forbruger vurderes ud fra de reelle 

adressater.192 Såfremt det alene hidrører adressater i Danmark, er de danske forbrugere 

benchmark for vurderingen.193 GoMore som platform har en lokal funktionalitet, hvorfor 

de reelle adressater i vurderingen af den gennemsnitlige forbruger overvejende må være 

danske statsborgere.194  EU-Domstolen har jævnligt benyttet Gut Springenheide-

formlen195 som et fundament til vurderingen af en forbruger, når denne står over for en 

erhvervsdrivende.196 Præciseringen kan dog ikke alene være et fuldstændigt billede af de 

reelle adressater og hermed opsamlingsformlen for den gennemsnitlige forbruger, idet det 

ikke kan forventes, at man ved anvendelse begrebet gennemsnitlig forbruger favner alle. 

Foruden EU-Domstolens mangel på yderligere kvalificering af begrebet, publicerer EU-

Kommissionen løbende opinionsundersøgelser kaldet “EuroBarometer”, som omfatter 

målinger af aktuelle problemstillinger, eksempelvis omhandlende borgers opfattelser og 

vigtige udfordringer. I april 2011 udfærdigede Kommissionen en specialrapport 

omhandlende forbrugermagt. 197 Rapporten bidrager igennem statistiske undersøgelser til 

en generel forståelse af forbrugerens generelle kapacitet, viden og selvhævdelse.198 I 

rapporten inddrages betegnelsen “empowered consumer”, som defineres: “en forbruger 

med reelle valg, nøjagtige oplysninger, markedets gennemsigtighed og den tillid, der 

kommer fra effektiv beskyttelse og solide rettigheder".199 Denne “empowerment” er 

vurderet til at udspringe først og fremmest fra forbrugerens egen kapacitet, det vil sige 

deres egne forudsætninger og forståelsesmønstre, men også fra infrastrukturelle rammer, 

såsom reguleringer, offentlige myndigheder og forbrugerorganisationer.200 

 
191 CeWe Color AG-dom, § 28.  
192 (Incardona, R., & Poncibó, C. 2007, s. 23). 
193 Ibid s. 22.  
194 GoMores geografiske dækningsområde foreligger også i Sverige, Norge, Frankrig og Spanien, dog er 

deres tilstedeværelse i Danmark afhandlingens fokuspunkt.  
195 Se Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV., judgement of the Court of 22 June 

1999, case C-342/97, ECR, 1999, I-3819 og Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer 

Products Ltd, judgement of the ECJ of 18 June 2002, ECR, 2002, I-5475 EU:C:1999:323. 
196 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 20). 
197European Commission. (2011). Special Eurobarometer 342 - Consumer Empowerment. Eurobarometer. 
198 Ibid s. 5. 
199 Ibid. 
200 Ibid. 
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Undersøgelsen har til formål at hjælpe blandt andet nationale beslutningstagere til at få 

en indgående forståelse af forbrugerens faktiske opførsel, i modsætning til et 

vurderingsgrundlag baseret på juridisk fiktion. Den digitale udvikling har endvidere 

betydet, at der foreligger en større anvendelse af informationsagenter såsom Trustpilot, 

som bidrager til øget transparens for forbrugeren. Den øgede mulighed for en screening 

af markedet må bevirke, at forbrugerens ”empowerment” som altovervejende 

udgangspunkt må anses at være øget i takt med den digitale udvikling.201 

 

3.3.2.3.1 Retspraksis 

Retspraksis omhandlende deleøkonomiske formidlingsplatformes iagttagelse af et 

gyldigt formidlerforbehold er forholdsvist sparsomt på nuværende tidspunkt. Uagtet 

majoriteten af nedenstående rets- og nævnsafgørelser omfatter køb, kan de alligevel 

analyseres for at determinere rækkevidden af et gyldigt formidlerforbehold herunder 

nærmere kvalificering af den gennemsnitlige forbruger i dansk ret.  

 

GoLeif 

I GoLeif, UfR 2016.1062 Ø, Forbrugerombudsmanden som mandatar for Martin 

Wildfeld Velin mod Den Danske Rejsegruppen AB, Østre Landsrets dom af 18. 

november 2015, blev relativitetsprincippet prøvet af Østre Landsret.202 GoLeif blev som 

online rejsebureau pålagt erstatningsansvar for forbrugerens tab. Forbrugeren A havde 

købt en flyrejse tur-retur fra København til Nice på hjemmesiden (www.GoLeif.dk), som 

drives af modervirksomheden Den Danske Rejsegruppe. Flyrejsen retur skulle udføres af 

flyselskabet Cimber Sterling, der blev erklæret konkurs sammenfaldende med A’s ophold 

i Nice. A krævede erstatning for udgifterne til erstatningsbilletter hos Norwegian til en 

værdi af DKK 2.580. Landsretten lagde ud fra en samlet vurdering til grund, at GoLeif 

ikke tilstrækkeligt havde opfyldt, at disse udelukkende agerede som formidler af købet. 

Det kunne endvidere ikke anses som almindelig kendt for forbrugeren, at vedkommende 

ikke handlede med GoLeif, men derimod Cimber Sterling. Dette blev tilkendegivet 

 
201 Ud fra et omdømmeeffektssynspunkt kan summen af forbrugers vurderingsgrundlag muligvis have 

skadegørende virkning for virksomhedens drift. 
202 Østre Landsret kom frem til en modstridende afgørelse end Byretten i Roskilde, som gav GoLeif 

medhold i, at vedkommende havde formået at foretage et gyldigt formidlerforbehold og kunne blot anses 

som formidler dermed ikke kunne anses som pligtsubjekt over for erstatning i henhold realydelsen jf. Retten 

i Roskildes dom 2. januar 2014, BS 2A-1449/2012. 
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selvom rejsebureauet havde anført et formidlerforbehold i sine generelle 

forretningsbetingelser, på hjemmesidens ”bookingflow” og ”footer”, som var affattet 

således: 

 

”Den Danske Rejsegruppe/GoLeif.dk er formidler på vegne af flyselskaber. Vi sælger 

ikke rejser i vores eget navn«. Af Landsrettens centrale præmis fremgik det endvidere: 

”Selvom det efter det for landsretten oplyste må lægges til grund, at rejsebureauer ved 

salg af tilsvarende flyrejser som altovervejende hovedregel ikke handler i eget navn, men 

alene optræder som formidler for flyselskaberne, kan dette forhold ikke anses for 

almindeligt kendt hos forbrugerne. På den baggrund og efter det generelle indtryk af 

hjemmesiden GoLeif.dk finder landsretten, at Martin Windfeld Velin som udgangspunkt 

måtte kunne gå ud fra, at han handlede med den erhvervsvirksomhed, der drev den 

pågældende hjemmeside, dvs. Den Danske Rejsegruppe. Dette gælder, uanset at det på 

hjemmesiden var muligt at vælge mellem flyrejser fra flere forskellige flyselskaber.”203 

 

I ovenstående præmis foretager Landsretten en vurdering af forbrugerens generelle 

forståelse (kognitive forudsætninger) ved køb foretaget via online formidlingsplatforme. 

Her anfører Landsretten, hvad det må forventes at en gennemsnitlig forbruger har 

kendskab til. Det kan undre, at Landsretten ikke referer til selve begrebet den 

gennemsnitlige forbruger, som hidrører fra EU-retten.204 Vurderingen tager i stedet afsæt 

i forbrugerens generelle indtryk og opfattelse af hjemmesiden.205 Forbrugeren må ud fra 

Landsrettens præmis anses for at være en mindre stærk kontraktpart, end hvis der var tale 

om en erhvervsdrivende.206 Dette begrundes endvidere i Landsrettens argumentation, at 

selvom det er udbredt i rejsebranchen at der anvendes formidlere, anses det ikke for 

almindelig kendt hos den enkelte forbruger.207 I en anden væsentlig præmis fra 

Landsretten blev det vurderet, i hvilke henseender og på hvilket grundlag en platform 

formår at foretage et gyldigt formidlerforbehold:  

 

 
203 Egne fremhævelser.  
204 Landsretten tager alene udgangspunkt i, om hvorvidt forbrugeren forstår det ikke er formidleren som er 

aftalepart uden et empirisk grundlag.  
205 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 18). 
206 Ibid, s. 18.   
207 GoLeif-dommen s. 5.  
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”Det fremgik ikke udtrykkeligt af hjemmesiden GoLeif.dk, at kunderne ikke handlede med 

GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe, men i stedet med det flyselskab, som skulle levere 

rejsen. I bookingflowet på hjemmesiden samt i rejsebetingelserne under overskriften 

»Ansvar for rejsens gennemførelse« fremgik, at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe 

optrådte som »formidler«, og at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe ikke »[solgte] rejser 

i ... eget navn«. Det kan imidlertid ikke antages, at den almindelige forbruger alene på 

baggrund af disse oplysninger kunne udlede, hvilken betydning dette havde for den 

pågældendes retsstilling i forhold til GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe. Dertil kommer, 

at det i hvert fald i rejsebetingelserne fremgik, at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe var 

»teknisk arrangør«, uden at dette begreb blev nærmere beskrevet, og at der i både 

bookingflow og rejsebetingelser blev beskrevet en mulighed for tilkøb af 

»konkursdækning rejsebureau«. På den baggrund finder landsretten efter en samlet 

vurdering af indholdet af hjemmesiden GoLeif.dk, at Den Danske Rejsegruppe har givet 

Martin Windfeld Velin føje til at gå ud fra, at aftalen om den omtvistede flyrejse blev 

indgået direkte med Den Danske Rejsegruppe”.208  

 

Østre Landsret mener derfor ikke, at forbrugeren ville kunne udlede, at vedkommende 

ikke handlede med platform, men derimod med flyselskabet på baggrund af de 

informationer, som er anført på hjemmesiden. En generel oplysning af den korrekte 

aftalepart er derfor formodentlig ikke tilstrækkelig, såfremt forbrugeren ikke forstår det 

retlige indhold. Derudover kan et tydelighedskrav i kontraktformuleringen udledes fra 

præmissen, herunder krav til den sproglige formulering på hjemmesiden. Forbrugeren 

som aftalelæser forudsættes derfor ikke at kunne forstå kontraktens ordlyd ved 

kontraktindgåelsen, eftersom det ifølge Østre Landsret ikke fremgik tilstrækkeligt 

klart.209 Der gælder derfor et skærpet tydelighedskrav. I øvrigt skal det bemærkes, at 

forbrugeren i GoLeif-dommen ikke havde læst kontraktbetingelserne forud for indgåelse 

af aftale. Ifølge dommen var det da Østre Landsret, som skulle vurdere, at forbrugeren 

forstår, at platformen ikke er kontraktpart. Tydelighedskravet kan da være svært at 

definere, og udgangspunktet om ignorantia juris fraviges i dommen.210 Det skal i øvrigt 

 
208 Egne fremhævninger. 
209 (Østergaard, 2016, s. 18). 
210 Ibid, s. 6. 
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bemærkes, at GoLeif efterfølgende ændrede på deres betingelser, for at iagttage kravene 

om et gyldigt formidlerforbehold.  

 

Der kan stilles spørgsmål til om GoLeif-dommen fuldstændig har udvasket 

formidlingsplatformenes mulighed for at iagttage et gyldigt formidlerforbehold, eller om 

platformene stadig kan fraskrives ansvar i lyset af præmisserne. I efterfølgende 

retspraksis Booking.com-dommen foreligger det dog stadig muligt at iagttage et gyldigt 

formidlerforbehold, således at formidleren blot er det kommercielle bindeled, hvilket 

præciseres nedenstående.  

 

Booking.com 

I afgørelsen Booking.com, UfR 2018.574 V, Booking.com.BV. mod Johnny Sleimann 

Sørensen, Vestre Landsrettens dom af 2018, traf Landsretten en afgørelse med det 

modsatte resultat end Byretten.211 Forbrugeren M havde over hjemmesiden Booking.com 

købt overnatning på et svensk gårdhotel. Prisen for opholdet var SEK 13.825, hvor 

betaling skulle ske til hotellet. M reklamerede til Booking.com med den påstand, at 

vedkommende ikke kunne benytte hotellet i et tidsrum på dagen grundet renovering, 

hvorfor realydelsen var mangelfuld. Booking.com kontaktede efterfølgende hotellet, som 

afviste at modtage en afbestilling. I Vestre Landsrets afgørelse tages der igen stilling til 

forbrugerens forudsætning for at kunne forstå tilstrækkeligt ved online kontraktindgåelse. 

Af en central præmis fremgår det:  

 

Af Booking.coms vilkår og betingelser, som Johnny Sleiman Sørensen har accepteret, 

fremgår det, at han indgik i et direkte kontraktmæssigt forhold med overnatningsstedet, 

og at Booking.com udelukkende optrådte som et bindeled mellem ham og 

overnatningsstedet. Johnny Sleiman Sørensen burde på den baggrund have forstået, at 

han indgik en aftale om overnatning med overnatningsstedet, og at Booking.com alene 

optrådte som formidler af aftalen. Herefter, og da Booking.com ikke har pådraget sig et 

ansvar som udlejer ved efter aftalens indgåelse af have forsøgt at løse de problemer, der 

 
211 Byretten frifandt den sagsøgte forbruger ved Booking.com’s påstand om, at vedkommende skulle 

anerkende, at de udelukkende agerede som formidler og var derfor ikke forbrugerens aftalepart.  
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var opstået, eller ved at tilbyde Johnny Sleiman Sørensen en kompensation, tager 

landsretten Booking.coms påstand til følge.212  

 

I afgørelsen vurderede Landsretten, at forbrugeren burde have haft en kontraktlig 

forståelse af, at vedkommende ikke kontraherede med formidleren, men derimod direkte 

med hotellet. Tydelighedskravet må derfor anses at være opfyldt i nærværende sag. 

Forbrugeren skulle betale direkte til hotellet, hvoraf det fremgik klart, at det var hotellet, 

som skulle erlægge realydelsen – og forekom formodningsvist mere indlysende end i 

GoLeif-dommen.213 Booking.com formår derfor at iagttage et gyldigt formidlerforbehold 

ved sprogligt klart og tydeligt at lade det fremgå, at de ikke er kontraktpart og dermed ej 

pligtsubjekt over for forbrugeren ved eventuelle krav.  

 

 

Forbrugerklagenævnets afgørelser 

Forbrugerklagenævnet har også vurderet rækkevidden af et gyldigt formidlerforbehold i 

følgende afgørelser.  

 

Ladcyklen 

I Forbrugerklagenævnets afgørelse 15/05159 af 7. december 2016 vedrørende køb af 

ladcykel over en dealside reklamerede forbrugeren først til leverandøren af cyklen og 

dernæst til den erhvervsdrivende (dealsiden). Forbrugeren havde købt en cykel over en 

dealside, som blev leveret i august 2014 af et selskab, som var ejet af leverandøren. Ved 

adskillige mislykkede forsøg på at samle cyklen kontaktede forbrugeren leverandøren 

uden at modtage svar på sine henvendelser. Dernæst kontaktede forbrugeren den 

erhvervsdrivende, som hjalp forbrugeren med at komme i kontakt med leverandøren. 

Leverandøren tilbød at betale for at cyklen kunne komme på cykelværksted, dog kunne 

de ikke samle cyklen. Forbrugeren krævede derfor købet ophævet hos den 

erhvervsdrivende.214  

 

 
212 Egne fremhævelser. 
213 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 19). 
214 Retlig kvalificering af dealsites som formidler eller mellemmænd berøres ikke yderligere i nærværende 

afhandling. For videre uddybning henvises til Kim Østergaards, Dealsites – formidler eller anden 

mellemmænd i lyset af kontrakters relativitet publiceret i Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015.  
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Dealsiden havde anført et formidlerforbehold i deres gældende handelsbetingelser, som 

forbrugeren havde accepteret ved købet. Forbrugerklagenævnet anså de gældende 

forretningsbetingelser som et vedtaget formidlerforbehold. Dog vurderede 

Forbrugerklagenævnet, at den erhvervsdrivende alligevel ikke havde formået at give 

forbrugeren det klare indtryk, at den erhvervsdrivende ikke var forbrugerens kontraktpart. 

Forbrugerklagenævnet lagde vægt på, at der på forbrugerens kvittering ved køb af cyklen 

ikke var angivet leverandørens navn, men i stedet den erhvervsdrivendes. Yderligere 

fandt Forbrugerklagenævnet, at forbrugeren ud fra en samlet vurdering af hjemmesidens 

indretning og formulering ikke kunne have det klare indtryk, at den erhvervsdrivende 

ikke var den rette kontraktpart. I vurderingen af rækkevidden af et gyldigt 

formidlerforbehold tages der igen udgangspunkt i forbrugeren som aftalelæser.  

 

I en anden afgørelse 12/14146 af 22. april 2014, som også handlede om reklamation af 

en cykel købt over en dealside, kom Forbrugerklagenævnet frem til det samme. Her lagde 

Forbrugerklagenævnet vægt på, at dealsidens samarbejdspartners informationer kun stod 

midterst og nederst på selve dealsiden. 

 

Sofarens 

Forbrugerklagenævnets afgørelse 13/01800 af 22. april 2014 kom i en sag om rensning 

af en sofa frem til, at den pågældende dealside havde formået at tage et gyldigt 

formidlerforbehold. En forbruger købte et værdibevis til rensning af sin sofa igennem en 

dealside. Forbrugeren reklamerede til dealsiden, da sofaen var efterladt med skjolder efter 

tilbagelevering fra renseriet. Forbrugeren reklamerede til dealsiden, som straks henviste 

forbrugeren til renseriet. Ved forbrugerens erstatningskrav understregede dealsiden igen, 

at de udelukkende agerede som formidler og henviste til deres generelle 

handelsbetingelser, som forbrugeren havde accepteret ved købet. Modsat ovenstående 

afgørelser kom Forbrugerklagenævnet frem til, at formidleren havde givet forbrugeren et 

tilstrækkeligt indtryk af, at denne ikke handlede med formidleren. Det blev af formidleren 

anført på hjemmesiden, at renseriet var den rette henvendelsespart samt at navnet på 

renseriet fremgik flere gange af dealsidens overskrifter.  
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Aflyst samkørsel 

I Forbrugerklagenævnets afgørelse 15/00933 af 18. oktober 2016 havde en forbruger via 

en erhvervsdrivende platform bestilt samkørsel fra Gladsaxe til byen Utrecht i Holland i 

2016. Liftets chauffør dukkede ikke op, og forbrugeren kontaktede straks den 

erhvervsdrivende platform, som annullerede liftet og herunder betalingen umiddelbart 

direkte efter. Forbrugeren krævede erstatning af platformen for det efterfølgende køb af 

flybilletter, som bestod af en difference på DKK 4.380. Af afgørelsen fremgik, at den 

erhvervsdrivende havde afvist erstatningskravet med den begrundelse, at vedkommende 

udelukkende havde stillet en peer-to-peer platform til rådighed og agerede udelukkende i 

egenskab af en formidler. Forbrugerklagenævnet statuerede indledningsvist, at 

platformen havde foretaget et gyldigt formidlerforbehold i deres gældende 

forretningsbetingelser, som forbrugeren havde accepteret ved oprettelse. Yderligere 

foretog nævnet en omfattende undersøgelse af platformens hjemmeside, herunder 

indretning og formuleringer. Her blev det påpeget, at det fremgik af platformens 

betingelser for samkørsel, at platformen ikke var ansvarlig for mislykket samkørsel, og 

at platformen ej heller havde haft kontakt til nogen af parterne forud for den aflyste 

samkørsel.  

 

Forbrugerklagenævnets afgørelse kommer frem til, at platformen ikke var kontraktpart 

på aftaleforholdet. Dog skal det påpeges, at der forelå dissens iblandt nævnets medlemmer 

(3-2). Det var flertallets vurdering, at hjemmesidens generelle udformning samt 

betingelsernes ordlyd gav forbrugeren det indtryk, at det var realdebitoren af samkørslen, 

som var pligtsubjekt på aftaleforholdet. Herunder blev der lagt vægt på det faktum, at det 

fremgik klart af ydelsen, at den blev udbudt af en anden bruger af siden, samt at al 

henvendelse skulle rettes imod vedkommende, som havde sine kontaktoplysninger på 

siden. Flertallet mente også, at platformen ikke havde en aktiv rolle i aftaleindgåelsen, 

men nævnte ikke noget om platformens rolle for aftaleopfyldelsen. 

 

Af mindretallet opfattelse var hjemmesidens indretning og formulering ikke tilstrækkeligt 

klart tilkendegivet over for forbrugeren, at platformen ikke var kontraktpart. Mindretallet 

påpegede, at platformen havde en økonomisk interesse i aftaleforholdet, da platformen 
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på det tidspunkt påtog sig et servicegebyr på 10%, hvorfor de da måtte påtage sig en vis 

pligt på aftaleforholdet.  

 

Opsamling på afgørelser 

Ovenstående rets- og nævnspraksis har bidraget til fastlæggelsen af rækkevidden af et 

gyldigt formidlerforbehold. Fælles for afgørelserne er, at den som har optrådt som 

mellemmand ved indgåelse af en aftale, og som vil gøre gældende, at aftalen er indgået 

på tredjemands vegne, har bevisbyrden herfor.215 Afgørelserne viser endvidere, at 

bevisbyrden kan være svær at løfte i praksis. Ved forbrugerens køb eller brugsret via 

online formidlingsplatforme, skal forbrugeren almindeligvis godkende den 

erhvervsdrivendes gældende forretningsbetingelser. Disse betingelser er ofte 

standardiseret, og kontraktvilkårene er derfor enslydende for alle parter. Platformenes 

standardvilkår taler for en byrdefuld løftestang for formidleren, da forbrugeren må anses 

som værende den svage part i kontraktforholdet og dermed skal beskyttes ved bebyrdende 

vilkår, såsom platformens ansvarsfraskrivelser.216 Dette er også understreget i 

nævnspraksis,217 at en ansvarsfraskrivelse anført i den erhvervsdrivendes 

forretningsbetingelser ikke i sig selv kan effektuere et gyldigt formidlerforbehold. Den 

erhvervsdrivende skal således klart og tydeligt tilkendegive, at vedkommende alene 

optræder som mellemmand. Det kan vurderes, at der foreligger et skærpet 

tydelighedskrav til kontraktbetingelserne, hvorfor betingelserne alene må anses at have 

retsvirkning efter det konkrete indhold.  

 

Der er ikke divergens mellem ovenstående rets- og nævnspraksis ved inddragelse af 

forbrugeren som kontraktlæser.218 Formidlerforbeholdet skal foruden en 

ansvarsfraskrivelse i forretningsbetingelserne vurderes ud fra et helhedsindtryk, herunder 

hjemmesidens indretning og tydelige angivelse af eksempelvis realdebitors navn og 

kontaktoplysninger til forbrugeren igennem bookingflow og købsprocesser.219 

Helhedsindtrykket skal derfor give forbrugeren indtryk og forventning om, at 

 
215 GoLeif-dommen. 
216 (Sørensen, 2017, s. 124). 
217 Se Forbrugerklagenævnets afgørelser om cykler.  
218 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 19). 
219 Se GoLeif dommen og ladcykel. 
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platformen220 afspejler formidlerforbeholdet.221 Det er altså platformens rolle at sikre, at 

den gennemsnitlige forbruger forstår, at formidleren ikke er aftalepart. 

Kontraktgrundlaget spiller derfor ikke en afgørende rolle ved fastlæggelsen af parternes 

retsstilling.222 En faktor for vurderingen er også platformens involvering ved 

aftaleindgåelsen. Hvis platformen blot er et mødested for to parter, og ikke aktivt blander 

sig i kontraktforholdet, må denne formodes blot at udgøre en formidler i juridisk forstand. 

 

På baggrund af ovenstående rets- og nævnspraksis kan der udledes følgende tre 

kumulative betingelser for, at platformens formidlerforbehold kan anses for gyldigt, og 

platformen dermed ikke kan karakteriseres som realdebitor:223 

 

I. At der er affattet et formidlerforbehold i forretningsbetingelserne – 

Vedtagelseskravet.  

II. At helhedsindtrykket giver forbrugeren den forventning, at formidleren ikke er 

pligtsubjekt på aftaleforholdet – Tydelighedskravet.  

III. Platformens involvering i kontraktopfyldelsen.  

 

Hvad der må forstås som en identifikation af, hvad der er anses som almindelig kendt for 

et individ i egenskab af en forbruger og dermed dennes krav til forståelse, søges belyst 

ved nærmere analyse med inddragelse af platformen GoMore. 

 

I. Vedtagelseskravet 

Det er en betingelse at GoMore har vedtaget et gyldigt formidlerforbehold i deres 

forretningsbetingelser. Uagtet det almindelige udgangspunkt ved en gyldig 

aftaleindgåelse om tilbud og accept,224 har principperne om særlig fremhævelse og 

vedtagelseskrav i lyset af retspraksis fået fornyet betydning, hvorfor der stilles skærpede 

 
220 Herunder hjemmeside, betingelser og eventuel faktura. 
221 (Sørensen, 2017, s. 124). 
222 Ibid, s. 124.  
223 (Østergaard, 2016, s. 118).  
224 Jf. AFTL § 1 og DL 5-1-1 og 5-1-2 (Pacta sunt servanda). 
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krav til vedtagelse af kontrakten med byrdefulde vilkår ved en forbrugers 

tilstedeværelse.225 

 

GoMores rolle og ansvar som platform, er beskrevet i deres generelle 

forretningsbetingelser, der efterfølges af en ansvarsfraskrivelse som forlyder: 

 ”5.1 GoMore er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager 

sig intet ansvar derudover. Brugen af GoMores formidling af samkørsel og/eller privat 

biludlejning foregår derfor på brugernes eget ansvar. GoMore hæfter ikke for eventuelle 

opståede skader under samkørsel og/eller privat biludlejning. Ligeledes hæfter GoMore 

under ingen omstændigheder for samkørsel og/eller private biludlejninger, som ikke er 

lykkedes helt eller delvist.”226 227   

 

GoMore ”selvdefinerer” sig ved at tilkendegive, at de udelukkende stiller en 

formidlingsplatform til rådighed for parterne og at biludlejningen foregår på eget ansvar. 

På baggrund af ovenstående gennemgang af nævnspraksis kan et formidlerforbehold 

vedtages ved at være affattet i platformens handelsbetingelser, som brugeren har 

accepteret ved benyttelse. Vedtagelseskravet sås også i GoLeif-dommen, hvor det i Østre 

Landsrets indledende præmis blev tilkendegivet, at platformen havde taget et gyldigt 

formidlerforbehold ved angivelse i forretningsbetingelserne, dog måtte det faktum ikke 

anses som almindelig kendt over for den gennemsnitlige forbruger.228 Af denne grund 

står vedtagelseskravet ej heller alene, eftersom den suppleres af øvrige to betingelser om 

et tydelighedskrav og en vurdering af platformens involvering i kontraktopfyldelsen. 

GoMores vedtagelse af et formidlerforbehold i betingelserne er ikke alene 

fyldestgørende, hvorfor der pålægges et krav over for platformen at tilstrækkeligt 

tilkendegive over for den gennemsnitlige forbruger, at vedkommende alene optræder som 

formidler. Bevisbyrden ligger altså hos platformen. 

 

 
225 For skærpede vedtagelseskrav se desuden UfR 2018 1374 S, SAK Partner A/S mod Dachser Denmark 

A/S, Sø- og Handelsrettens dom af 13. december 2017, hvor der mellem to professionelle kontrahenter ikke 

blev stillet skærpet krav til vedtagelsen af et formidlerforbehold.   
226(Bilag 8: GoMores forretningsbetingelser § 5, stk. 1).  
227 Egne fremhævelser.  
228 (Østergaard, 2016, s. 565). 
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Da GoMore formulerer et formidlerforbehold i deres betingelser kan det vurderes, at 

platformen har affattet et formidlerforbehold i forretningsbetingelserne. Kravet om 

tilstrækkelig tilkendegivelse over for forbrugeren skal vurderes nedenstående i 

tydelighedskravet.229 

 

II. Tydelighedskravet  

Kravet om tydelighed er tæt sammenhængende med vedtagelseskravet. Selvom GoMore 

formulerer sin juridiske position ved at anvende termer som formidler og derved skriftligt 

foretager et formidlerforbehold, skal disse termer suppleres af en adfærd, som tydeligt 

afspejler formidlerforbeholdet. Det er selvsagt i GoMores interesse, at de udelukkende 

agerer som elektronisk samt kommercielt forbindelsesled mellem realdebitor og 

forbruger. Forbrugeren kan muligvis ikke overskue, hvem der kontraheres med, da det 

formodes, at der er forbundet en vis hurtighed med handler indgået via platformen. 

Forbrugeren er derfor formodningsvis mindre opmærksom på, hvem de kontraherer 

med.230 Marie Jull Sørensen anfører, er et sådant vilkår over for forbrugeren bebyrdende, 

hvorfor vedkommende skal være gjort særligt opmærksom herpå, således at det fremgår 

tydeligt og utvetydigt.231 232 Det skal både ses i lyset af den initiale kontrakt, men det skal 

også fremgå undervejs i kontraktindgåelsen.  

 

På den baggrund er det essentielt at inddrage en helhedsvurderingen af GoMores 

hjemmeside, herunder indretningen, handelsbetingelser, betalingsprocesser heraf hvilke 

kontaktoplysninger der er stillet til rådighed for forbrugeren.  

 

GoMores kontraktbetingelser og forbrugerens forståelse heraf 

I en screening af 485 online platforme foretaget af EU-Kommissionen i 2017 viste 

undersøgelsen, at 85% af alle peer-to-peer platforme har generelle forretningsbetingelser 

 
229 Vilkår og betingelser som ikke har været genstand for individuel forhandling, kan i medfør af AFTL § 

38 c, stk. 1 sammenholdt med § 36, stk. 1, tilsidesættes såfremt det er i strid med urimelig eller redelig 

handlemåde. 
230 (Sørensen, 2017, s. 109). 
231 (Sørensen, 2016, s.5). 
232 På trods af tydelighedskravet i sprogbruget, kan det også medvirke til, at den juridiske skarphed ved 

juridiske begreber i kontrakter forsvinder, hvilket kan være kontraindicerende i sidste ende ved et mere 

almindeligt sprogbrug.   
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for benyttelse af platformen og 35% har vilkår og betingelser mellem peers.233 

Handelsbetingelser er ofte udformet således, at deres sproglige indhold og form 

appellerer til individer, som har et forudgående kendskab til retsvirkningen af blandt 

andet anvendte termer og ordlyden af ansvarsfraskrivelser.234 Målgruppen er derfor 

altovervejende andre jurister og dermed ikke den gennemsnitlige forbruger, selvom disse 

handelsbetingelser har retsvirkning over for forbrugeren. I medfør af AFTL § 38 b, stk. 

2, skal en skriftlig aftale, som tilbydes forbrugeren, være udformet af den 

erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde. Desuden gælder koncipistreglen, hvor 

tvivl vedrørende standardiserede aftalevilkår, som ikke har været genstand for 

forhandling, skal fortolkes til gunst for forbrugeren.  

 

Ifølge Lene Rosenmeier er det traditionelle juridiske sprogbrug i form af mange lange 

sætninger, lange ord, anvendelse af fagtermer og fremmedord, overflødige ord, passiv 

formulering samt abstrakt sprog svært tilgængeligt for ikke-jurister.235 Med henvisning 

til GoMores ansvarsfraskrivelse § 5.1 i ovenstående afsnit benytter GoMore termer såsom 

”formidler”, ”mellemmand” og ”formidlingsplatform”. I GoLeif-Dommen anførte Østre 

Landsret, at ved benyttelse af vendinger såsom ”formidler” og ”DDR ikke solgte rejser i 

eget navn” ville forbrugeren ikke kunne udlede, hvilken betydning dette ville have for 

den pågældendes retsstilling. GoMores definition af sig selv som ”mellemmand” og 

”formidlingsplatform”, der derved ”påtager sig intet ansvar derudover” giver - set i lyset 

af retspraksis - formentlig ikke forbrugerne et klart og tydeligt billede af deres retstilling, 

grundet de meget skærpede tydeligheds- og klarhedskrav, som stilles til 

forbrugerbebyrdende kontraktbetingelser.236 Dog skal det bemærkes, at GoMore også 

anfører yderligere specificeringer af ansvarsfraskrivelsen, som: ”GoMore hæfter ikke for 

eventuelle opståede skader under samkørsel og/eller privat biludlejning”. GoMore 

henviser ej heller til yderligere gældende forbruger- eller kontraktrettigheder i sine 

betingelser, som kunne give forbrugeren en forståelse af, hvem der kan drages til ansvar, 

såfremt noget går galt i mangel af dækning under forsikringen. Dette kan også give 

forbrugeren en formodning af, at det er GoMore der kontraheres med. Anvendelse af klart 

 
233 (EU Kommissionen, 2019, s. 80).  
234 (Østergaard, 2016, s. 563). 
235 Rosenmeier, L. (2013). Juridisk sprogbrug - fra kancellistil til forståelighed. T. Riis, & J. Trzaskowski, 

Skriftlig jura (s. 597-631). København K: Ex Tuto, s. 620. 
236 (Østergaard, 2016, s. 566). 
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og forståeligt sprog i betingelserne vil i sidste ende være til GoMores fordel, da det udover 

at øge troværdigheden over for forbrugerne også afskærmer GoMores ansvar ved at 

forbrugeren korrekt afkoder det retlige indhold, som stilles over for vedkommende.237  

 

I en anden undersøgelse foretaget af EU-Kommissionen kaldet ”Eurobarometer” blev det 

statueret, at 37% af forbrugere i Danmark ikke læste vilkår og betingelser ved køb af 

ydelser online. Yderligere 37% af Danmarks forbrugere læste kun kontraktvilkårene 

delvist.238 I undersøgelsen blev forbrugerne adspurgt hvilke grunde, der lå bag 

afholdelsen. I Danmark var årsagen oftest respondentens bekræftende tillid til 

hjemmesiden (69%).239 Derudover fremgik det af undersøgelsen, at de danske forbrugere 

havde størst sandsynlighed for ikke at læse betingelserne med den begrundelse, at de 

alligevel var nødsaget til at acceptere hjemmesidens betingelser forud for benyttelse af 

hjemmesiden og dens ydelser (49%).240 Ved EU-Kommissionens overordnede analyse af 

forbrugernes "empowerment” forelå der mønstre, hvor forbrugere, som føler sig selvsikre 

og/eller føler sig beskyttet af forbrugerlovgivningen, havde større tendens til ikke at læse 

platformens vilkår og betingelser forud for benyttelsen, idet de havde tillid til 

platformen.241 Som nærmere beskrevet i afsnit 3.3.2.3.1, foreligger det dog formentlig 

uden betydning, at forbrugeren ikke læser kontraktvilkår forud for kontraktindgåelse.  

 

Baseret på Østre Landsrettens dom i GoLeif foreligger der et yderst skærpet 

tydelighedskrav over for platformen. Ved anførelse af juridiske fagtermer desuagtet 

forbrugeren måske ikke har læst disse, er det alligevel ubetydeligt i vurderingen af, hvad 

vedkommende reelt forstår. På trods af, at GoMore har affattet et formidlerforbehold i 

forretningsbetingelserne, kan det i henhold til GoMores kontraktbetingelser og 

forbrugerens forståelse, ikke kan ses for at være tilstrækkeligt tydeligt anført. Det skal i 

det følgende vurderes, om tydelighedskravet opfyldes ved en gennemgang af GoMores 

bookingflow. 

 

 
237 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. (2011). Standardkontrakter. København: Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, s. 34. 
238 (Bilag: 9: Illustration af hvilke nationaliteter der reelt læser kontraktvilkår).  
239 (Bilag: 10: Begrundelse for, hvorfor betingelser ikke bliver læst).  
240 Ibid. 
241 Ibid. 
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Gennemgang af GoMores bookingflow  

I GoMores peer-to-peer biludlejning er det i sagens natur nødvendigt at oprette sig som 

bruger forud for anvendelse af GoMores platform. Brugeren skal angive sit navn, e-

mailadresse, telefonnummer, adresse og kørekortoplysninger. Forretningsbetingelserne 

skal forbrugeren selv aktivt klikke sig ind på i forbindelse med den ovenstående oprettelse 

som bruger. Hvorvidt den gennemsnitlige forbruger reelt læser betingelserne, er tvivlsomt 

med henvisning til ovenstående afsnit omhandlende GoMores kontraktbetingelser. Det 

må anses at være yderst problematisk, at der indgås aftaler uden at forbrugeren har læst 

forretningsbetingelserne. Det kan formodes at være en vis kalkuleret accept af risiko fra 

forbrugerens side.242 Eftersom forretningsbetingelserne oftest ikke bliver læst, vil det 

være nødvendigt også at vurdere, om hjemmesidens indretning og udformning 

tilstrækkeligt tilkendegiver, at GoMore ikke er aftalepart.  

 

Når man ønsker at tilgå biludlejning på GoMores hjemmeside, fremgår den korte 

beskrivelse: ”Lej en bil af mennesker nær dig” under selve modulet udlejning.243 Allerede 

her, før man er tilgået selve biludlejningen, giver dette en forventning om, at man lejer 

biler af andre peers, og altså ikke direkte af GoMore. Klikker man videre, tilgår man en 

række forskellige biler, hvortil den ønskede bil selekteres. Her fremgår navn, billede, pris 

og anmeldelser på realdebitoren af den pågældende bil.244 Dette er en indikation på, at 

GoMore ikke er direkte kontraktpart, da man kan kontakte realdebitoren direkte angående 

udlejningen. Endvidere udleveres realdebitorens kontaktoplysninger ved aftaleindgåelse. 

 

GoMore foretager i forlængelse heraf en verificering af forbrugeren og dennes kørekort 

og sygesikringsbevis.245 Dette er med til at fremme brugertilliden, og samtidig taler det 

for GoMores involvering i forbindelse med bookingen. Slutteligt angiver brugeren sin 

betalingsmetode, og handlen afsluttes, hvorefter bilen kan afhentes og benyttes i det 

aftalte tidsrum. Betalingen foregår via GoMores betalingsmodul. GoMore håndterer 

brugernes betaling, indtil ydelsen er opfyldt. Det fremgår af § 4 i GoMores vilkår for 

 
242 (Larsen & Feldthusen, 2016, s. 270). 
243 (Bilag 3: ”lej en bil af mennesker nær dig”). 
244 (Bilag 4: Realdebitors informationer). 
245 (Bilag 5: Lejergodkendelse). 
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privat biludlejning, at betalingen overføres til realdebitor 24 timer efter afslutningen af 

biludlejningen. Endvidere skal brugeren give fuldmagt til at: ”forhandle, indgå, 

underskrive og ændre bindende aftaler om leje, samkørsel, eller anden deling af 

Fuldmagtsgivers biler, herunder relaterede produkter og services, f.eks. behandling, 

gennemførelse og modtagelse af betalinger for sådanne services under 

Transaktionsaftaler.”246  

GoMore har fuldmagt til at tilbageholde betalinger ved misligholdelse og eventuel 

sanktionering ved manglende overholdelse og aflysninger.247 GoMore har desuden også 

en økonomisk interesse i biludlejningen, idet de tager et servicegebyr svarende til ca. 33% 

af den totale pris forbrugeren betaler.248  

 

Beskeder angående bookingen af en bil, herunder kvittering på biludlejningen, sendes af 

GoMore til forbrugeren. GoMores adresse og CVR-nummer fremgår af kvitteringen. 

Dette kan give indtrykket af, ved sammenholdelse med retspraksis, at forbrugeren 

kontraherer med GoMore. Dog fremgår GoMores logo ikke af kvitteringen for 

biludlejningen.249 Endvidere ses det af kvitteringen, at der er ”booket via privat 

biludlejning på GoMore”, hvilket giver indrykket af, at forbrugerens 

realydelseskontraktpart igen er den respektive realdebitor.  

 

Hvorvidt ovenstående momenter er tilstrækkelige til at give forbrugeren en forventning 

om, at GoMore ikke er pligtsubjekt i aftaleforholdet, er diskutabelt. Dette skal blandt 

andet ses i lyset af GoLeif-dommen,  hvor det blev statueret, at GoLeif ifaldt ansvar som 

direkte aftalepart og således blev anset som pligtsubjekt, fordi den samlede 

helhedsvurdering af rejseportalen – GoLeif - var, at det ikke var gjort tilstrækkeligt klart, 

at rejseportalen blot var formidler. Dette blev statueret til trods for, at GoLeif havde anført 

formidlerforbehold i deres forretningsbetingelser, bookingflowet samt i footeren. 

 

 
246 (Bilag 18: Aftale om betalingsformidling).  
247 Ibid.  
248 (Bilag 6: Mailkorrespondance med GoMore).  
249 (Bilag 7: Kvittering for billeje). 
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Når alle ovenstående momenter sammenholdes, må det dog vurderes, at 

helhedsindtrykket af hjemmesiden alligevel giver en indikation af, at forbrugerens 

kontraktuelle modpart reelt set er realdebitoren.  

 

III. Platformens involvering i kontraktopfyldelsen 

Den sidste betingelse forudsætter, at formidleren ikke involverer sig ved opfyldelse af 

realydelsen eller efter erlæggelse af realydelsen, så det skaber en berettigede forventning 

over for forbrugeren om, at formidleren er pligtsubjekt frem for realdebitoren.  

 

Forhold hvorpå GoMore skaber en vis forventning hos forbrugere, skal derfor medtages 

i vurderingen. I Forbrugerklagenævnets afgørelse 15/05159 om den mangelfulde cykel, 

blev efterfølgende forhold, såsom at platformen fremsendte kvitteringer og modtog 

reklamationer, medtaget i vurderingen. Disse forhold kan overføres til vurderingen af 

GoMore, hvor GoMore fremsender kvittering, når ydelsen er fuldført. Det følger af 

GoMores generelle vejledning til forbrugeren, at reklamationer vedrørende stand af bilen 

kan rettes til GoMore, som vil sørge for, at betalingen annulleres.250 I tilfælde af skader 

fremgår det derimod af GoMores vilkår for biludlejning § 6.2.8, at forbrugeren skal 

kontakte realdebitor hurtigst muligt. GoMore opfordrer derfor forbrugeren til at tage 

kontakt til realdebitoren, som er opfylderen af realydelsen, men GoMore bibeholder 

samtidig en rolle i betalingen. Det skal dog haves for øje, at den direkte kontakt ved 

opfyldelse af kontakten foretages mellem forbruger og realdebitor, og at der ingen direkte 

kontakt er mellem GoMore og forbrugeren forud for ydelsens opfyldelse.251  

 

Derudover fastsætter GoMore som tidligere nævnt en række vilkår og betingelser for 

brugen af GoMore. Det følger af GoMores vilkår for biludlejning § 1.5, at realdebitor 

skal sørge for, at bilinformationsbladet (infobladet) i bilen indeholder de fornødne 

praktiske oplysninger i tilfælde af skade. Infobladet udprintes via GoMore. 

Lejekontrakten udarbejdes af GoMore og benyttes til notering af antal kilometer, 

brændstof, kendte skader og mangler. Det faktum at GoMore sætter regler op og bidrager 

 
250 (Bilag 14: Stand af bil).  
251 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 6.1). Realdebitor kan frit fastsætte vilkårene for 

lejeaftalen via sin annonce på Platformen. Realdebitor kan dog ikke give tilladelse til at bruge bilen på en 

måde, som vil medføre, at der ikke er forsikringsdækning. 



   

 

Side 64 af 178 

 

 

med en standardkontrakt, indikerer en involverende rolle. Endvidere fremgår det af 

GoMores vilkår for biludlejning § 6.2.12, at GoMore i tilfælde af forbrugers 

misligholdelse af GoMores regler og betingelser, der måtte være opstået i lejeperioden 

såsom ekstraomkostninger,252 kan gøres gældende af GoMore over for forbrugeren.253 

GoMore påtager sig derved en beskyttende rolle over for realdebitor, således at eventuelle 

ekstraomkostninger af et ikke uvæsentligt beløb ikke pålægges realdebitor. Håndhævelse 

af GoMores egne regler og politikker taler for en involvering af GoMore som led i 

opfyldelsen af ydelsen. I øvrigt har GoMore forbeholdt sig retten til at stoppe med at give 

adgang til platformen i tilfælde af manglende overholdelse af betingelserne.254  

 

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at GoMore til en vis grad har en 

involverende rolle, men må vurderes ikke at involvere sig i en sådan grad, at GoMore 

skaber en berettiget forventning over for forbrugeren, at de agerer i egenskab af at være 

realdebitor.  

 

Delkonklusion af de tre kumulative betingelser  

Det kan ud fra en analyse af de tre kumulative betingelser, som er udviklet igennem 

retspraksis fastlægges, hvorvidt forbrugeren forstår, at GoMore som platform ikke er 

aftalepart i opfyldelsen af realydelsen. Begrebet den gennemsnitlige forbruger udspringer 

af EU-retten og er overladt til de nationales domstoles vurdering. Begrebet er 

videreudviklet i blandt andet Booking.com- og GoLeif.dk-dommene. Det kan 

konkluderes ud fra et helhedsindtryk, at GoMore har vedtaget et formidlerforbehold i 

deres forretningsbetingelser. En yderligere forudsætning for iagttagelse er, at 

tydelighedskravet skal ses i respekt til forbrugerens formåen som aftalelæser. Her 

vurderes, at GoMores forretningsbetingelser ikke nødvendigvis giver forbrugerne en 

tydelig klarhed over deres retsstilling ved anvendelse af termer som 

”formidlingsplatform” og ”mellemmand”. Udover platformens forretningsbetingelser 

giver hjemmesiden dog et overordnet indtryk af, at forbrugerens kontraktuelle modpart 

er realdebitor. Dette tilvejebringes ud fra beskrivelser på hjemmesiden, såsom: ”Lej en 

bil af mennesker nær dig” og oplysninger på realdebitor ved biludlejning, trods det 

 
252 Afgifter eller bøder. 
253 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 6.2.12).  
254 Ibid. 
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forhold, at GoMore behandler pengeydelsen og realdebitorens navn ikke fremgår af 

kvitteringen. Ved GoMores involvering særligt i den post-kontraktuelle fase kan det 

vurderes, at platformen også har som funktion at bidrage til mediering af tvister.255 

Yderligere har platformen også bemyndigelse til sanktionering, såfremt betingelserne for 

benyttelse af platformen ikke overholdes. Det skal dog haves for øje, at platformens 

involvering i forbindelse med opfyldelse af kontrakten kun er aktuel, såfremt der opstår 

en tvist mellem peers. GoMores involvering i vellykkede aftaleindgåelser er stort set 

ikkeeksisterende. På baggrund af forbrugerens forståelseskrav, kan det derfor 

konkluderes, at GoMore skaber en berettiget forventning over for forbrugeren om, at 

GoMore ikke er pligtsubjekt, men at det derimod er realdebitoren, der er kontraktpart.  

 

3.3.2.4  Kan GoMore ifalde ansvar på alternativt grundlag? 

Garantiansvar 

I ovenstående blev det fastlagt, at GoMore har taget et gyldigt formidlerforbehold. Det 

skal dog vurderes, om GoMore alligevel kan ifalde ansvar på andet grundlag. En sådan 

ansvarsform kunne være et garantiansvar, hvor formidleren direkte eller indirekte 

garanterer for realdebitors opfyldelse af kontrakten. I dette henseende er formidleren 

erstatningspligtig på objektivt grundlag, hvorfor det ikke er nødvendigt at påvise culpa.256 

Det skal således vurderes ud fra GoMores aftalegrundlag, hvorvidt et sådant 

garantiansvar er aktuelt. Som udgangspunkt ses det sjældent, at en formidler vil påtage 

sig et sådant ansvar, da denne ønsker alene at udgøre en formidler, hvorfor der 

formodningsvist ikke ønskes at garantere for realdebitors opfyldelse af kontrakten.257 I 

modsætning til en producent er GoMore ikke involveret i selve kvaliteten af bilen, hvorfor 

det forekommer vanskeligt at opfylde en garantiforpligtelse.258 I GoLeif-dommen,259 

tages forbrugerens synspunkt til følge i fortolkningen af aftalegrundlaget, hvorfor der 

ikke formodes at skulle meget til, før en platforms erklæring om opfyldelse af kontrakten 

kan fortolkes som en form for garantiansvar.260 Som allerede nævnt har GoMore i deres 

 
255 (Bilag 11: Parterne betaler 50% hver ved opstået tvist).  
256 Østergaard, K., & Jakobsen, S. S. (2019). Platform Intermediaries in the Sharing Economy: Questions 

of Liability and Remedy. Nordic Journal of Commercial Law, s. 21-41, s. 23. 
257 Ibid. 
258 (Østergaard & Jakobsen, 2019, s. 34) 
259 Se desuden Wathelet-dommen, hvor kontraktgrundlaget blev fortolkes ud fra forbrugerens synspunkt.  
260 (Østergaard & Jakobsen, 2019, s. 34). 
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generelle forretningsbetingelser nedfældet en ansvarsfraskrivelse.261 Det fremgår 

endvidere ikke af det konkrete aftalegrundlag, at GoMore indestår for et garantiansvar. 

Det må derfor lægges til grund, at et sådant ansvar ikke kan gøres gældende.  

 

Hæftelsesansvar 

Selvom formidlerforbeholdet er gældende i relation til GoMore, synes det relevant at 

afsøge, om GoMore kan ifalde et hæftelsesansvar. Hæftelsesansvar indebærer, at 

formidleren hæfter for realdebitors manglende opfyldelse af aftalen. Hvorvidt et sådant 

ansvar gør sig gældende, vil igen skulle vurderes ud fra GoMores aftalegrundlag. 

Hæftelsesansvar kan ifaldes ud fra identifikationsbetragtninger eller ud fra principperne, 

som følger af DL 3-19-2.262 Som nævnt i afgrænsningen i afsnit 1.4, vil principperne i 

DL 3-19-2 ikke blive behandlet yderligere i nærværende afhandling. Det skal påpeges, at 

identifikationsbetragtningen hovedsageligt stammer fra selskabsretten. En sådan hæftelse 

sås blandt andet i UfR U.1999.326 Ø, Microsoft Corporation mod D, Østre Landsrets 

dom af 20. november 1998,263 hvor identifikationsbetragtningen fandt anvendelse, og et 

hæftelsesansvar blev gjort gældende hvor en eneanpartshaver og direktør hæftede i 

fællesskab med et konkursramt anpartsselskab. Med henvisning til GoMore og 

deleøkonomiske formidlingsplatforme generelt, må det dog vurderes som værende 

usandsynligt, at et sådan sammenfald mellem realdebitor og formidler gør sig gældende. 

Dette skyldes, at der hverken foreligger en person- eller selskabsmæssig koincidens 

herimellem.264 Det er i forlængelse heraf også relevant at inddrage identitetssynspunktet, 

hvor samme udgangspunkt angående identifikation gør sig gældende. Dette synspunkt 

forekommer relevant, når realdebitor bevilliger andre personers indtrædelse i sin 

kontrollerende sfære. Det skal midlertidig ikke komme realkreditor til last, at realdebitor 

overlader aftaleopfyldelsen til en anden.265 Det bør tilmed diskuteres, hvorvidt der 

foreligger mere generelle momenter angående hæftelse, som taler for, at GoMore er 

nærmest til at bære risikoen for realdebitors manglende opfyldelse af en given aftale. 

 
261 (Bilag 8: GoMores forretningsbetingelser § 5, stk. 1).  
262 (Østergaard & Jakobsen, 2019, s. 23). 
263 Dommen omhandlede en anpartshaver og en direktør, som endte med at hæfte i fællesskab med et 

konkursramt anpartsselskab. Dette skyldtes, at der var sket krænkelse af Microsofts enerettigheder efter 

ophavsretsloven. 9.000 programpakker var blevet videresolgt uden en licens, hvilket resulterede i et tab på 

DKK 1. mio. Sagsøgte blev dømt at betale dette. 
264 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 24). 
265 (Østergaard & Jakobsen, 2019, s. 24) & (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 201).  
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Dette vurderes til trods for, at det er modstridende med obligationsrettens udgangspunkt 

om, at det er den forpligtende part af en aftale, som også hæfter for eventuel 

misligholdelse.266 For at et sådant ansvar med afsæt i mere generelle risikobetragtninger 

kan gøres gældende over for GoMore, skal der være et så tilstrækkeligt tæt samarbejde 

mellem GoMore og realdebitor, at hensynet vedrørende identifikation bliver 

tilvejebragt.267 Dette skal forstås således, at GoMore skal have kontrollerende adkomst i 

realdebitors misligholdelse.268 Hvorvidt dette gør sig gældende i nærværende situation er 

diskuterbart. GoMore har en vital faciliterende rolle i forbindelse med aftaler indgået via 

deres platform. GoMore har desuden opstillet diverse betingelser som brugerne af 

platformen har accepteret som taler for en vis grad af kontrol samt involvering i 

aftalesituationen.269 Dog er det op til den enkelte realdebitor at sørge for opfyldelse af 

realydelsen. GoMore spiller ikke en rolle i forbindelse hermed, hvilket især skal ses i 

lyset af, at forbrugeren og realdebitor selv definerer de nærmere omstændigheder 

angående opfyldelse af aftalen. På den baggrund er det tvivlsomt, at et mere generelt 

hæftelsesansvar kan pålægges GoMore.   

 

3.3.3 Platform og realdebitor 

Forholdet mellem GoMore og realdebitor reguleres af kontrakten på samme måde som i 

ovenstående kontraktforhold mellem platform og forbruger. Kontraktforholdet mellem 

platform og realdebitor kræver et accept af de samme vilkår for privat biludlejning, dog 

stiller GoMore et andet betingelsessæt til rådighed for realdebitor. Realdebitor opretter 

sig som bruger på GoMores hjemmeside i lighed med forbruger, hvorefter brugeren får 

en status som en realdebitor, når annoncen oprettes for biludlejning.270 Der vil på dette 

tidspunkt være indgået en gyldig aftale, jf. AFTL § 1 mellem GoMore og realdebitor. Når 

realdebitor opretter udlejningsannoncen, skal en række minimumsoplysninger 

tilkendegives af realdebitor. Minimumsoplysningerne anses som krav til selve ydelsen, 

og hvad der efter kontrakten vil udgøre kontraktmæssig opfyldelse. Dernæst afhænger 

det af den enkelte aftale, som indebærer realdebitors infoblad og aftalens konkrete vilkår, 

 
266 Ibid, s. 24 & 201. 
267 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 201). 
268 (Østergaard & Jakobsen, 2019, s. 26).  
269 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning). 
270 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 1.3). 
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hvornår lejeperiodens starter og ophører. Det er derfor efter en konkret aftale, at 

realdebitor skal præstere sin ydelse i rette tid og på rette sted, hvor der stilles 

minimumskrav til ydelsens stand.271   

 

I mangel af retspraksis, der regulerer digitale platforme herunder relationen mellem 

platformen og realdebitor, er der udstedt en ny forordning, som har til formål at regulere 

forholdet platform to business (P2B). Det skal i det følgende vurderes, hvorvidt 

forordningen finder anvendelse på GoMore ved en nærmere analyse af forordningens 

bestemmelser på baggrund af en retlig kvalificering af forordningens begreber.   

 

3.3.3.1  P2B-Forordning 2019/1150  

I lyset af begrænset retspraksis og regulering af digitale formidlingsplatforme har EU-

Kommissionen vedtaget en ny forordning 2019/1150 af 20. juni 2019 med formål at 

fremme retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester 

(herefter P2B-forordning).272 Uagtet at P2B-forordningen først træder i kraft i Danmark 

den 12. juli 2020,273 vil afhandlingen søge at fastlægge det nærmere retlige indhold og 

retsvirkninger heraf. Klarlæggelsen vil vurderes ud fra, hvorvidt GoMore er omfattet af 

P2B-forordningen og dermed forpligtet over for realdebitor. Det påpeges, at retsområdet 

er præget af en betydelig retsusikkerhed, hvorfor afhandlingen søger at klarlægge, 

hvorledes gældende ret skal fastlægges. 

 

Formål 

P2B-forordningen sigter mod at forbedre retfærdighed og gennemsigtighed for EU-

etablerede forretningsbrugere, som anvender onlineformidlingstjenester til at tilbyde 

varer eller tjenester til EU-beliggende forbrugere.274 Derfor stilles en række krav til 

platformen, såsom at erhvervsbrugere af digitale platforme opretholder en passende 

 
271 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 39). 
272 Forordningen gælder i Danmark fra den 12. juli 2020, jf. P2B forordningens § 15. 
273 Herunder i mangel på retspraksis eller vejledninger der tager hensyn til P2B-området. 
274 Kommissionen har ved KOM (2018) 238 af 26. april 2018 fremsendt forslag om Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 

onlineformidlingstjenester med hjemmel i TEUF art. 114 om harmonisering af medlemsstarenes 

lovgivninger vedr., det indre markeds funktion.  
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gennemsigtighed, retfærdighed og effektive klagemuligheder.275 Endvidere skal P2B-

forordningen fremme fairness og transparens over for erhvervsbrugeren ved at opfylde 

krav til de vilkår og handelsbetingelser platformen opstiller over for erhvervsbrugere, 

som benytter platformen som salgskanal.276 Dertil skal realdebitors standardbetingelser 

som vilkår og betingelser være udarbejdet i et almindeligt og forståeligt sprog og være let 

tilgængelige for erhvervsbrugere i alle faser af deres forretningsforhold, herunder fasen 

forud for aftaleindgåelsen - den prækontraktuelle fase.277 Analysen af P2B-forordningen 

vil have fokus på kvalificeringen af afhandlingens trepartsforhold og de dertilhørende 

relevante bestemmelser og vil ikke komme nærmere ind på de øvrige artikler. 

 

Anvendelsesområde 

For at klarlægge anvendelsesområdet af P2B-forordningen beror det på en fortolkning af 

forordningens artikel 1 samt en klarlæggelse af forordningens definitioner opstillet i 

forordningens artikel 2. Det er nødvendigt at klarlægge, hvorvidt forordningen finder 

anvendelse på GoMore, eftersom de retlige følgevirkninger pålægger platformen en 

række forpligtelser.  

 

Forordningens artikel 1 klarlægger anvendelsesområdet. Artikel 1, stk. 4, 2. pkt., anføres 

således: ”… Denne forordning berører ikke national civilret, navnlig aftaleret, såsom 

regler om gyldighed, indgåelse, virkning og ophævelse af aftaler, for så vidt de nationale 

civilretlige regler er i overensstemmelse med EU-retten, og i det omfang de relevante 

aspekter ikke er omfattet af denne forordning”.278 Det følger af artiklens ordlyd, at P2B-

forordningens bestemmelser ikke påvirker den enkelte medlemsstats nationale civilret, 

herunder aftalers indgåelse. Derved påvirker forordningen ikke den enkelte 

aftaleindgåelse, efterfølgende virkning og ophævelse i de tilfælde, de nationale 

civilretlige regler er i overensstemmelse med EU-retten. Da lovforslaget om håndhævelse 

af P2B-forodningen Lov nr. 124 af 26/02/2020 ikke indeholder yderligere bemærkninger 

til artikel 1, stk. 4, tages der afsæt i ovenstående ordlyd.   

 
275 Bemærkninger til lovforslaget nr. L 124, Lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning 2019/1150/EU af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 

onlineformidlingstjenester (lov om håndhævelse af P2B-forordningen) § 1.  
276 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg, Rådsmøde (Konkurrenceevne) den 27. september 2018.  
277 Præambelbetragtning nr. 14-15 til P2B-forordning 2019/1150. 
278 Egne fremhævelser. 
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Definition af en onlineformidlingstjeneste 

Som tidligere nævnt fastlægges definitionen af en formidler efter kontraktens lex causae. 

Det skal vurderes, hvordan P2B-forordningen påvirker det forhold, at der er at gøre med 

en formidler, som stadig i overensstemmelse med EU-retten ikke har et selvstændigt EU-

retligt indhold, men derimod fastlægges efter kontraktens lex causae. 

 

P2B-forordningen fremsætter en definition af en onlineformidlingstjeneste i 

forordningens artikel 2, nr. 2, litra a-c, som en tjeneste, der opfylder følgende kumulative 

kriterier: “a) de er informationssamfundstjenester som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b), 

i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535; b)  de gør det muligt for 

erhvervsbrugere at tilbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere med henblik på at 

lette iværksættelse af direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og forbrugere, 

uanset hvor disse transaktioner i sidste ende indgås; c)  tjenesten leveres til 

erhvervsbrugere på grundlag af kontraktlige forhold mellem udbyderen af disse tjenester 

og erhvervsbrugere, som tilbyder deres varer eller tjenesteydelser til forbrugere.”  

Når kriterierne anvendes på GoMore, skal det vurderes om platformen tilhører begrebet 

informationssamfundstjeneste, i medfør af litra a. Af kriteriet i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med 

hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester 

artikel 1, stk. 1, litra b, vurderes GoMore at være en tjeneste i informationssamfundet, 

som ydes til en benyttelse mod betaling og som formidles ad elektronisk vej på individuel 

anmodning fra en tjenestemodtager.279 I henhold til kriteriet i litra b muliggøres det 

igennem GoMore, at tilbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere for 

erhvervsbrugere.280 Som anført i litra b, stilles der dog spørgsmålstegn til forordningens 

formulering af: ”…med henblik på at lette iværksættelsen af direkte transaktioner mellem 

realdebitor og forbruger.” Hvorvidt GoMores hensigt med platformen er, at lette 

iværksættelse af direkte transaktioner, kan diskuteres. Der må dog argumenteres for, at 

transaktionerne mellem erhvervsbrugere og forbrugere må lettes gennem GoMores 

 
279 I en præjudiciel forelæggelse fra 2019 blev formidlingsplatformen AirBnB også kvalificeret som en 

informationssamfundstjeneste i Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juge d'instruction du 

tribunal de grande instance de Paris, C-390/18, EU:C:2019:1112. 
280 Det bemærkes, at det ikke er et krav, at den endelige transaktion afsluttes på den pågældende realdebitor 

af onlineformidlingstjenesten, hvilket dog er tilfældet ved GoMore. 
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formidlingsplatform og platformens betalingsmodul. For så vidt angår, at tjenesten skal 

leveres på grundlag af kontraktforholdet mellem realdebitoren af tjenesten og 

erhvervsbrugeren, som efterfølgende tilbyder ydelsen til forbrugerne, menes litra c også 

at være opfyldt. Endvidere vurderes der at foreligge et kontraktligt forhold, når begge 

parter på et varigt medium utvetydigt tilkendegiver deres hensigt om at forpligte sig, uden 

at der nødvendigvis kræves en udtrykkelig skriftlig aftale.281  

 

Definition af forbruger 

En forbruger defineres i P2B-forordningens artikel 2, nr. 4, som: ”enhver fysisk person, 

der ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession”. 

Definition er i overensstemmelse med det civilretlige forbrugerbegreb, hvorfor det kan 

sidestilles med den funktionelle afgrænsning af en forbruger, som foretaget i afsnit 

3.2.1.1.282  

 

Formidlingsreglen finder som nævnt anvendelse på GoMore heraf forholdet mellem 

realdebitor og forbruger i dansk ret. Det er derved relevant at vurdere, når den private 

realdebitor qua formidlingsreglens anvendelse anses som værende i egenskab af en 

erhvervsdrivende, kan sidestilles med P2B-forordningens begrebsdannelse af en 

erhvervsbruger. 

 

Definition af erhvervsbruger 

En erhvervsbruger defineres i P2B-forordningens artikel 2, nr. 1 som: ”enhver 

privatperson, der optræder i egenskab af handlende eller erhvervsdrivende, eller enhver 

fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder varer 

eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, 

håndværk eller profession”. Definitionen må formodes at forekomme som et nyt EU-

retligt begreb, eftersom det ikke har været muligt at afdække lignende definitioner i EU-

retten. Der foreligger desuden ingen yderligere bemærkninger til fortolkning af begrebet 

erhvervsbruger i lovforslaget Lov 124. Definitionen: ”enhver privatperson der optræder 

i egenskab af handlende”, synes imidlertid at være kontradiktorisk sammenholdt med 

 
281 Præambelbetragtning nr. 10 til P2B-forordning 2019/1150. 
282 FAL § 2, stk. 1, 2. led. 
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afhandlingens funktionelle afgrænsning af realdebitor jf. afsnit 3.3.1. Med henvisning til 

de klassiske modparter i et forbrugerkøb, bestående af en forbruger over for en 

erhvervsdrivende.283 I lyset af den allerede foretaget funktionelle afgrænsning af 

trepartsforholdet, kan forholdet imidlertid anskues som en firedeling frem for den 

traditionelle tredeling af kontrahenternes indbyrdes relation. En erhvervsbruger kan 

således vurderes som værende den fjerde kontrahent i aftaleforholdet, og i medfør af 

definitionen placeres mellem en forbruger og realdebitor, i relation til den beskyttelse der 

tilsigtes erhvervsbrugeren ved forordningens anvendelse.  

 

Det kan undre, hvornår realdebitor som optræder i egenskab af at være en privatperson, 

overgår til at være erhvervsdrivende, og hvorledes realdebitor optræder i egenskab af 

handlende eller erhvervsdrivende, når der indgås aftaler med en forbruger gennem 

GoMore. Forordningens begrebsdannelse af erhvervsbruger er således uklar i henhold til, 

hvornår vedkommende anses som handlende og ikke længere i egenskab af en 

privatperson. Selvom det forekommer udfordrende at få afhandlingens funktionelle 

afgrænsningsområde til at passe på forordningen, må erhvervsbruger formodes at skulle 

anskues som en erhvervsdrivende,284 som tidligere fastlagt, og dertil kravet om at handle 

som led i sit erhverv.285 Det forekommer dog uklart, hvornår realdebitor optræder i 

egenskab af at være handlende eller erhvervsdrivende. Ved at inddrage GoMore, må 

realdebitor formodes at være omfattet af forordningens definition af en erhvervsdrivende, 

da formidlingsreglens anvendelse bevirker, at realdebitor anses som en erhvervsdrivende 

og derved bør sidestilles med P2B-forordningens begrebsklarlæggelse af en 

erhvervsdrivende og en erhvervsbruger. 

 

Da forordningen regulerer på EU-niveau, skal forordningens bestemmelser fortolkes og 

anvendes i henhold til EU-praksis og EU-Kommissionens vejledninger. Endvidere 

reguleres formidlingsreglen udelukkende i national ret, hvorfor det ikke kan formodes, at 

forordningen tager hensyn til den danske bestemmelse. Da GoMores platform omfatter 

tjenesteydelser, og aktiviteten er uden for købelovens anvendelsesområde, vil der ved 

 
283 Den erhvervsdrivende der handler i egenskab af at være en erhvervsdrivende og en privatperson der 

handler i privat regi.  
284 Civilretlig betegnelse for en erhvervsdrivende. 
285 FAL § 2, stk. 1, 3. led. 
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fortolkningsvanskeligheder i snævre tilfælde, kunne anvendes AFTL § 38 b til gunst for 

forbrugeren.  

 

En eventuel uklarhed i forordningen skal i sidste ende afklares af EU-Domstolen. Det 

fremgår af § 3, i lovforslag Lov nr. 124, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har det 

overordnede ansvar for overholdelse af P2B-forordningen. Til bidrag af 

begrebsafklaringen af en erhvervsbruger, er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen derfor 

adspurgt, men har ikke kunnet bidrage til en nærmere begrebsafklaring grundet 

manglende vejledning fra EU-Kommissionen.286 I et høringsnotat fra Erhvervsministeriet 

19/10626 af 1. februar 2020 vedlagt som bilag 1 til lovforslag Lov nr. 124 pkt. 3.2.1, har 

Den Blå Avis anmodet om en yderligere begrebsafklaring af erhvervsbruger. Af 

høringsnotatet fremgår det, at Den Blå Avis finder forordningens begrebsdannelse af 

erhvervsbruger utilstrækkelig.287 Det begrundes med, at en begrebsklarlæggelse bør 

forekomme nødvendig for, at platforme kan klarlægge forordningens retsvirkninger. I 

høringsnotatet besvarer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de finder det 

hensigtsmæssigt at anvende samme definition i lovforslaget Lov nr. 124 som i P2B-

forordningen, eftersom det tilstræbes, at national praksis er på linje med EU-

retspraksis.288  

 

Som følge af, at P2B-forordningen ikke er trådt i kraft endnu, foreligger der på nuværende 

tidspunkt ingen retspraksis fra EU-Domstolen. Derimod henviser EU-Domstolens ofte til 

præambelbetragtninger i forordninger som hjælpemiddel til fortolkning af 

bestemmelserne.289 Forordningens præambelbetragtning nr. 11 indeholder oplysninger 

om Europa Parlamentet og Rådets formål med forordningens anvendelsesområde. 

Præambelbetragtning nr. 11 forlyder, at onlineformidlingstjenester, der er omfattet P2B-

forordningen bør indebære e-markedspladser, herunder de samarbejdsorienterede, hvor 

erhvervsbrugere er aktive herunder sociale medietjenester, uanset hvilken teknologi der 

anvendes til levering af sådanne tjenester. Endvidere foreskriver præambelbetragtning nr. 

11, at: ”… denne forordning bør dog ikke gælde for peer-to-peer-

 
286 (Bilag 12: Mail fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen).  
287 Høringsnotat 19/10626 af 1. februar 2020, pkt. 3.2.1. 
288 Ibid. 
289 Se eksempelvis sag Ebony Maritime SA and Loten Navigation Co. Ltd v Prefetto della Provincia di 

Brindisi and others, C-177/95, EU:C:1997:89. 
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onlineformidlingstjenester uden deltagelse af erhvervsbrugere…”. En 

præambelfortolkning er en subjektiv fortolkning af, hvad der har været ønsket med 

formuleringen. På trods af det flertydige verbum bør, må det formodes tiltænkt, at 

præambelbetragtningen er betinget af en deltagelse af en erhvervsbruger. Det må 

formodes, at forordningen gælder for peer-to-peer onlineformidlingstjenester med 

deltagelse af erhvervsbruger, hvorfor den ikke udelukkende afskærer peer-to-peer 

platforme i den almene forstand. Det forekommer tvivlsomt, hvorvidt den private 

realdebitor som følge af formidlingsreglens anvendelse, kan sidestilles med en 

erhvervsbruger i forordningens forstand. 

 

I mangel af nærmere kvalificering af erhvervsbruger, kan man med fordel anvende 

fortolkning med inddragelse af andre sprog. I CILFIT v Ministero della Sanità, C-283/81, 

EU:C:1982:335, anviste EU-domstolen ved en præjudiciel forelæggelse, en 

fremgangsmåde til fortolkning ved at inddrage de sproglige aspekter i EU-retten. Af 

dommens præmis 18 fremgik følgende udtalelse: ”Der skal først og fremmest tages 

hensyn til den omstændighed, at de EF-retlige bestemmelser er affattet på flere forskellige 

sprog, og at alle sproglige versioner er autentiske. Fortolkningen af en EF-retlig 

bestemmelse kan derfor først ske efter en sammenligning af de sproglige 

versioner”,290”…Endelig skal de endelige EF-regler vurderes i deres rette sammenhæng 

og fortolkes i lyset ad EF-rettens bestemmelser som helhed, den bagvedliggende 

målsætning og EF-rettens udviklingstrin på tidspunktet for de pågældendes 

bestemmelsers anvendelse.”291 

 

På baggrund af ovenstående dom kan det forekomme nødvendigt at sammenligne 

ordlyden af de forskellige sproglige variationer. Ved en sammenligning af ordlyden af 

forskellige sproglige definitioner af erhvervsbruger i medfør af forordningens artikel 2, 

nr. 1, bemærkes variabilitet. I det følgende vil ordlyden af den svenske, engelske, tyske, 

spanske og slutteligt den italienske definition fastlægges med henblik på, at kaste lys over 

en kvalificering af, hvornår en privatperson må anses for handlende. Ved en 

sammenligning af, at optræde i egenskab af handlende eller erhvervsdrivende,292 

 
290 Ibid, præmis 18. 
291 Ibid, præmis 20. 
292 Den danske definition. 
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sidestilles den svenske oversættelse som: ”erhvervsmæssige eller professionelle mål”,293 

engelske oversættelse: kommerciel eller professionel egenskab,294 tyske oversættelse: 

”handler gennem en forretning- eller erhvervsaktivitet”295 og ud fra en spansk og 

italiensk oversættelse er ordlyden: kommerciel eller professionel aktivitet.296 At optræde 

i egenskab af handlende må derfor formodes at kunne sidestilles med en vis kommerciel 

aktivitet, jf. den engelske, spanske og italienske definition.297 Kommerciel skal forstås 

som handel og forretningsmæssige anliggender (i lighed med den danske oversættelse),298 

som udføres med fortjenestens øjemed. Det må altovervejende konkluderes, at der skal 

være tale om en handlende person med forretning og fortjeneste for øje. Hvorvidt 

realdebitor på GoMores platform kan vurderes som værende handlende, må på baggrund 

af ovenstående sproglige fortolkning forstås som, at realdebitors aktivitet skal være for 

fortjenestens skyld, hvilket på sin vis kan argumenteres for opfyldt.299 Ved at se bort fra 

de nationale bestemmelser om formidlingsreglens anvendelse og dermed fortolke i lyset 

af P2B-forordningen, som i overvejende grad ser fuldstændigt bort fra formidlingsreglen, 

vil realdebitor på GoMores platform dog ikke opfylde anses at opfylde kriteriet om at 

optræde som en handlende.300 Det begrundes i, at der formentlig skal foretages 

forholdsvist mange transaktioner før, at realdebitor kan opfylde det kommercielle aspekt 

og optræde som en handlende. Der er derfor omstændigheder der taler for, at 

realdebitoren på GoMore på baggrund af ovenstående ikke er omfattet af 

erhvervsbrugerbegrebet.  

 

Ovenstående ambiguitet af begrebsklarlæggelsen, skal endvidere ikke afgøres efter 

national ret, men ved begrebsafklaringen forstås som et selvstændigt EU-retligt begreb, 

som skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten. Dette bliver endvidere påpeget af 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen besvarelse i høringsnotatet fra Erhvervsministeriet. 

Usikkerheden af rækkevidden af en erhvervsbruger må formodes at foreligge som en 

 
293 Den svenske definition. 
294 Den engelske definition. 
295 Den tyske definition. 
296 Den spanske og italienske definition.  
297 Ovenstående er udført af egen oversættelse. 
298 (Den Store Danske - kommerciel, 2020). 
299 Vedkommende får en modydelse i form af en pengeydelse ved hver enkelte transaktion. 
300 Det bliver endvidere understøttet i skatteretligt regi, eftersom lejlighedsvis biludlejning ikke anses for 

at udgøre erhvervsmæssig virksomhed, men derimod udgør hobbyvirksomhed jf. juridiske vejledning om 

Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed). 
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præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen, for at få fastlagt i hvilke tilfælde man er 

erhvervsdrivende, og i hvilke tilfælde man er handlende. Ud fra ovenstående bidrag til en 

analyse af P2B-forordningens artikler og anvendelsesområde, må det dog formodes, at 

forordningen ikke forefindes at være anvendelig på formidlingsplatformen GoMore, hvor 

formidlingsreglen appliceres.  

 

Retsvirkningen af P2B-forordningen 

Retsvirkningerne af P2B-forordningens anvendelse er, som indledningsvist beskrevet, at 

der stilles en række krav, som skal sikre, at erhvervsbrugere af digitale platforme gives 

tilstrækkelig gennemsigtighed, retfærdighed og effektive klagemuligheder. Sprogkrav til 

aftalen mellem realdebitor og formidlingsplatformen følger af forordningens artikel 3.301 

I forordningens artiklens stk. 1, litra a, skal vilkår og betingelser være udarbejdet i et 

”almindeligt og forståeligt sprog”. Såfremt aftalen ikke opfylder kravene i kontrakten 

mellem onlineformidlingsplatform og realdebitor, medvirker betingelserne civilretlig 

ugyldighed, jf. P2B-forordningens artikel 3, stk. 3. På trods af aftalefriheden, regulerer 

forordningen derved alle aftalers vilkår og betingelser, således, at de skal være udarbejdet 

i et klart sprog. Det kan undre, at der ikke er taget højde for forordningens artikel 1, stk. 

4, 2. pkt., som præsenteret ovenstående og som foreskriver, at forordningen ikke berører 

national civilret. Der foreligger derfor adversative bestemmelser i forordningen ved at 

sammenholde ordlyden af forordningens artikel 3, stk. 3, med forordningens artikel 1, 

stk. 4, hvilket giver anledning til spørgsmål.  

 

På denne måde supplerer EU-reglerne de almindelige ugyldighedsregler i dansk ret,302 

dog må reglerne formodes at berøre aftaleretten og obligationsretten, modsat hvad der 

fremgår af artikel 1, stk. 4. Dernæst ekspliciterer P2B-forordningens artikel 6, den 

almindelige oplysningspligt, og forordningens art. 8 stiller yderligere krav til særlige 

kontraktbetingelser mellem erhvervsbrugeren og formidlingsplatforme, for at sikre at 

kontraktforholdet er baseret på god tro og fair behandling.  

 

 
301 Almindeligvis gælder der ikke sprogkrav i EU-retten, dog indeholder Lov om pakkerejser og 

sammensatte rejsearrangementer § 9, også krav til at aftaler om pakkerejser skal være affattet i et 

almindeligt og forståeligt sprog.  
302 Ugyldighedsreglerne i AFTL kapitel 3 og forudsætningslæren.  
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3.4 Misligholdelsesbeføjelser  

Det følger af formidlerkonstruktionen og det obligationsretlige udgangspunkt om 

kontrakters relativitet, at formidleren ikke kan ifalde ansvar over for den forurettede 

forbruger (også kaldet realkreditor) ved manglende opfyldelse af realydelsen.303 Derfor 

må realkreditor rette eventuelle krav mod realdebitor, som udgør kontraktparten på 

aftaleforholdet.304 I ovenstående analyse er det statueret, at GoMore har foretaget et 

tilstrækkeligt gyldigt formidlerforbehold, og at de derudover ikke kan ifalde ansvar på et 

alternativt grundlag. Realdebitor som er i egenskab af at være udlejer er således 

pligtsubjekt og realkreditors medkontrahent i overensstemmelse med FAL § 2, stk. 3.305 

De forpligtigelser og beføjelser som følger af den materielle del af aftalegrundlagets 

opfyldelse, tilkommer derfor realdebitor i egenskab af en erhvervsdrivende ved 

formidlingsreglens anvendelse. Hvorvidt dette reelt er hensigtsmæssigt, eller om kravene 

er for bebyrdende for realdebitor at efterleve, skal diskuteres i det følgende. Anførte 

beføjelser som følger af den konkrete situation, kan medføre problemer, når realkreditor 

skal gøre potentielle krav gældende over for realdebitor. Realdebitor har formodentlig 

ikke anselige ressourcer, og vedkommende har ikke samme mulighed for at indkalkulere 

potentielle risici forbundet med en sådan aftaleindgåelse,306 hvorfor der formodningsvis 

vil være udfordringer forbundet med realiseringen af kravene over for realkreditor. 

Alligevel fremgår det af forarbejderne til FAL, at hensynet bag beskyttelse af forbrugeren 

i en formidlingssituation svarer til ensartede beskyttelsesbehov, som ville være opstået, 

hvis den erhvervsdrivende formidler selv var kontraktpart.307 Det fremgår af betænkning 

om forbrugerkøb,308 at der blev fremsat forslag om, at den erhvervsdrivende formidler 

skulle hæfte solidarisk med realdebitor ved forbrugerkøb. Hensynet blev begrundet med 

det faktum, at den private sælger, herunder realdebitor, formodentlig ikke besidder den 

nødvendige fagkyndighed samt tilstrækkelige midler til at kunne afhjælpe ved potentielle 

mangler.309 Forslaget blev imidlertid aldrig vedtaget eftersom lovgiver vægtede, at det 

ville være for byrdefuldt for den erhvervsdrivende formidler, såfremt vedkommende 

 
303 (Andersen & Madsen, 2017, s. 274 ff.). 
304 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 26). 
305 Forbrugeraftaleloven indeholder ikke i øvrigt grundlæggende misligholdelsesbeføjelser.  
306 (Sørensen, 2016, s. 195). 
307 Forslag til lov om visse forbrugeraftaler, L 39, 1977, bemærkninger til § 1, stk. 4.  
308 Betænkning om forbrugerkøb nr. 845, 1978, s. 59. 
309 L 119 Folketinget 1978 om ændring af købeloven af 15. december, 1978, bemærkninger til § 4a, stk. 2.  
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skulle indestå for alle forpligtelser forbundet hermed. Således kom lovgiver frem til, at 

realdebitor var den kontraktpart der er bedst egnet til at bære risikoen,310 eftersom 

vedkommende må siges at besidde det nærmeste kendskab til genstanden/ydelsen, som 

overdrages til brug.311  

 

I fravær af lex specialis om misligholdelsesbeføjelser på området er det obligationsretlige 

udgangspunkt,312 at realkreditor kan påberåbe sig obligationsrettens almindelige del.313 I 

relation til GoMore er det relevant at gennemgå de forskellige misligholdelsesbeføjelser, 

som realkreditor vil kunne gøre gældende over for realdebitor. 

Misligholdelsesbeføjelserne omfatter 1) erstatning, hvor de kumulative 

erstatningsbetingelser i øvrigt er opfyldt 2) naturalopfyldelse, hvorved realdebitor skal 

opfylde kontrakten efter dennes indhold 3) ophævelse af kontrakten, dersom 

misligholdelsen er væsentlig og 4) et forholdsmæssigt afslag ved en værdiforringende 

faktisk eller retlig mangel af realydelsen. Det skal også nævnes, at vedkommende både 

kan kræve erstatning og påberåbe sine misligholdelsesbeføjelser. Som Kim Østergaard 

og Søren Sandfeld Jakobsen påpeger i deres artikel,314 udgør korttidsudlejning en 

tjenesteydelse, hvorfor afhjælpning og omlevering ikke følger af obligationsrettens 

almindelige del, men derimod af obligationsrettens specielle del angående forbrugerkøb 

af KBL § 78, stk. 1, i fravær af særlig aftale herom i aftalegrundlaget.315 De fleste 

deleøkonomiske tjenester falder uden for købelovens anvendelsesområde, hvilket som 

sagt er tilfældet for GoMore, hvor disse beføjelser kun gælder, hvis det følger af 

aftalegrundlaget.316 I det følgende skal en gennemgang af misligholdelsesbeføjelserne 

vurderes i praksis, idet alle beføjelserne ikke umiddelbart synes at være applikable, når 

realdebitor egentlig forekommer som en privatperson. Naturalopfyldelse omfatter kravet 

om, at realdebitor skal opfylde kontrakten i overensstemmelse med dennes indhold – 

 
310 For nærmere gennemgang se afsnit 4.10.2.1.  
311 L 119 om ændring af købeloven af 15. december, 1978, bemærkninger til § 4a, stk. 2.  
312 Der foreligger ingen misligholdelsesbeføjelser i forbrugeraftaleloven, dog foreligger der en 

prækontraktuel oplysningspligt i FAL kapitel 3.  
313 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 26). 
314 Ibid, s. 27. 
315 Hvor der forelå en aftale om en tjenesteydelse mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, kunne der 

statueres afhjælpning, jf. Ufr .2012.950H Line Brixtofte Björklund mod Sportseducation.dk ved Jesper 

Schandorff Knudsen, Østre Landsrets dom 21. maj 2010. 
316 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 27). 
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opfyldelse in natura.317 Det forudsættes endvidere for anvendelse, at der er indgået en 

bindende aftale mellem parterne – pacta sunt servanda. Naturalopfyldelse indebærer 

blandt andet, at realdebitor kræves at levere netop den bil, som vedkommende har opslået 

på GoMores hjemmeside, hvilket skal opfyldes i det aftalte tidsrum. Der kan forekomme 

udfordringer, såfremt der opstår en mangel ved bilen, såsom et defekt gear, som 

forhindrer benyttelse i det pågældende tidsrum, hvor realkreditor har brugsret over bilen. 

I den situation foreligger naturalopfyldelse alt andet lige umuligt, eftersom tidsrummet 

for brugsretten af bilen muligvis når at passere. Et forholdsmæssigt afslag er en relevant 

og central beføjelse, såfremt det konstateres, at realydelsen lider af en faktisk eller retlig 

værdiforringende mangel.318 Denne bestemmelse må formodes især at blive bragt i 

anvendelse i de situationer, hvor erstatningsbeføjelsen ikke kan anvendes.319 

 

3.4.1 Fortrydelsesretten 

Fortrydelsesretten er en central del af den forbrugerretlige beskyttelseslovgivning. 

Beføjelsen er essentiel, eftersom forbrugeren handler uden at have haft en fysisk kontakt 

til sælgeren ved fjernsalg. Fortrydelsesretten indebærer, at forbrugere kan træde tilbage 

fra aftalen inden 14 dage jf. FAL § 19. Vedkommende skal afgive en utvetydig erklæring 

herom, som skal erlægges sælger, jf. FAL § 20. Det skal desuden inddrages, at en 

tilsidesættelse af sælgers oplysningspligt kan medføre civilretligt sanktionering, idet 

fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt da udskydes,320 jf. FAL § 19, stk. 3. Som nævnt 

i QXL-dommen i afsnit 3.3.1.1, blev det fastlagt at formidleren skal oplyse om 

fortrydelsesretten. Dog kan fortrydelsesretten ikke bringes i anvendelse i tilfælde, hvor 

realydelsen allerede er præsteret, som sås blandt andet i GoLeif-dommen.321 Det er dog 

også relevant at afsøge, om fortrydelsesretten overhovedet kan bringes i anvendelse i 

nærværende situation. Det følger af FAL, at regler om fortrydelse ikke gælder levering af 

tjenesteydelser i form af biludlejningsvirksomhed, jf. FAL § 18, stk. 2, nr. 12. Endvidere 

fremgår det af sag easyCar (UK) Ltd v Office of Fair Trading, C-336/03, EU:C:2005:150, 

ved en fortolkning af artikel 3, stk. 2, i direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997, af 

 
317 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 203). 
318 (Jakobsen & Østergaard, 2017, s. 27). 
319 Ibid, s. 28.  
320 (Kristoffersen, 2014, s. 150).  
321 Hvor fortrydelsesretten ikke kunne benyttes, da sagsøgte allerede var taget afsted til Nice da Cimber 

Sterling gik konkurs. 
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forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg, som undtager 

transport, når leverandøren ved aftalens indgåelse påtager sig at levere sådanne ydelser 

på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum. Dommen fastlagde endvidere, 

at biludlejningsvirksomhed skulle forstås bredt, samt at det dækker over privat leasing af 

biler, som ikke indebærer overdragelse af en ejendomsret, men blot overdragelse af en 

brugsret.322 Ud fra denne betragtning må det udledes, at GoMores peer-to-peer 

biludlejning falder ind under begrebet biludlejningsvirksomhed, hvorfor realdebitor er 

undtaget fortrydelsesretten. Denne betragtning foreligger i nærværende situationer, hvor 

realdebitor søges beskyttet, så der ikke opstår uforholdsmæssige ulemper i forbindelse 

med annullering af peer-to-peer billeje.323  

 

3.4.2 Hævebeføjelsen 

Hævebeføjelsen er noget mere vidtgående, hvorfor væsentlig misligholdelse er et krav 

for benyttelse af denne beføjelse i fravær af særlig hjemmel i lov eller aftale.324 I stedet 

for realkreditor kan fastholde sit krav om rigtig opfyldelse af kontrakten, kan 

vedkommende også hæve aftalen, da der ikke foreligger nogen særskilt aftale om 

realdebitors afhjælpningsret.325 Retsvirkningen af hævebeføjelsen er, at begge parters 

krav om naturalopfyldelse ophører.326 Såfremt en peer ønsker at gøre sin hævebeføjelse 

gældende, har vedkommende en pligt til at tilbagelevere bilen i samme stand, jf. 

principperne i KBL §§ 57 og 58.327 Hævebeføjelsen kan finde anvendelse, når der 

foreligger en stærk ugyldighedsgrund såsom tvang, forfalskning og lignende.328 En aftale 

kan også kræves hævet, såfremt realdebitor misligholder sin loyale oplysningspligt. 329 330 

Uanset kontrakttypen er hævebeføjelsen bebyrdende over for modparten.  

 
322 Easycar-dom. 
323 Easycar-dom, præmis 28.  
324 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 212), der foreligger ingen hjemmel i aftalegrundlaget.  
325 Ibid, s. 307.   
326 Ibid, s. 295. 
327 Pengeydelsen erlægges først efter udlejningen har fundet sted, hvorfor principperne i KBL § 28, stk. 2 

ikke finder anvendelse på aftaleforholdet. 
328 I meget få tilfælde kan realkreditor også kræve hævelse ved anticiperet misligholdelse jf. (Andersen & 

Lookofsky, 2015, s. 288). 
329 I UfR 2014.578 H, Dansk Erhverv mod Forbrugerombudsmanden, Højesterets dom af 29. november 

2013 blev hævelsesbeføjelsen opfyldt eftersom sælger havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Se 

yderligere i TfL2019.236 hvor sælger havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt omkring mangler på en 

hest ved købstidspunktet, gav køber berettigelse til at hæve købet. 
330 Den loyale oplysningspligt forefindes i forbrugeraftaleloven og er diskuteret i afsnit 3.3.1.1. For 

yderligere inddragelse se også afsnit 4.10.3.  
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3.4.3 Erstatningsbeføjelsen 

Såfremt en part misligholder sine forpligtelser efter indholdet af den pågældende aftale, 

er det dog ikke ensbetydende med, at modparten kan kræve erstatning.331 

Erstatningsbeføjelsen er reguleret i KBL, hvor ansvarsgrundlaget i medfør af KBL § 80, 

går fra almindelig culpa til betinget objektivt ansvar i medfør af KBL § 80, stk. 2. I mangel 

af lex specialis er det almindelige udgangspunkt et almindeligt culpaansvar, som betinges 

af de kumulative betingelser for erstatning at opfyldelse er til stede,332 og at der foreligger 

et ansvarsgrundlag.333 334  

 

Fokus i nærværende afhandling er henholdsvis på et culpaansvar og objektivt ansvar som 

ansvarsgrundlag. I dansk ret er det overvejende udgangspunkt, at erstatningsbeføjelsen 

skal vurderes ud fra den almindelige culparegel både i kontrakt og delikt.335 Da GoMores 

forretning blandt andet udgør peer-to-peer udlejning af biler, er det relevant at se på 

ansvarsgrundlaget, som finder anvendelse i Lovbekendtgørelse af færdselsloven nr. 38 af 

5. januar 2017 (herefter FÆL). FÆL regulerer henholdsvis et culpaansvar og et objektivt 

ansvar ved skader, som er forvoldt af et motordrevet køretøj. Det følger af FÆL § 1, at 

loven finder anvendelse på: "færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller 

flere færdselsarter.” Betegnelsen vej uddybes i FÆL § 2, stk. 28, som: ”vej, gade, 

cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig 

eller privat”. Færdselslovens personkreds for et erstatningsansvar er nedskrevet i FÆL § 

104, stk. 1, og ”påhviler den ejer eller bruger, der benytter køretøjet eller lader det 

benytte.” Det skal følgelig vurderes, om en peer som lejer en bil igennem GoMore er at 

anse som ”bruger”. En peer falder ind under bestemmelsen, såfremt vedkommende har 

en selvstændig rådighed over det motordrevne køretøj i egen interesse. 336 Lejere på 

GoMore skal ofte benytte bilen til personlige gøremål eller lignende, hvorfor kravet må 

anses at være opfyldt. å anses at være opfyldt.  

 
331 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 243). 
332 1) økonomisk tab, 2) ansvarsgrundlag, 3) kausalitet, 4) adækvans og 5) objektive ansvarsfrihedsgrunde. 
333 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 243). 
334 Ansvarsgrundlaget blev desuden prøvet i GoLeif-dommen, hvor det kan undre at Østre Landsret kom 

frem til at det var ansvarspådragende at gå konkurs, hvor der skulle betales erstatning). 
335 (Andersen & Lookofsky, 2015, s. 245). 
336 Eyben, B. V. (2015). Lærebog i erstatningsret. København K: Jurist- og Økonomforbundet, s. 219. 
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Det objektive ansvarsgrundlag i færdselsloven følger af FÆL § 101, stk. 1, og: ”… skal 

erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, 

der hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet”. Det objektive ansvar omfatter både person- 

og tingsskade. I disse situationer skal der dog efter dansk ret foreligge en lovpligtig 

ansvarsforsikring, som dækker erstatningsansvaret, jf. FÆL § 105, stk. 1. Culpaansvaret 

gælder i de tilfælde, at der sker skade på en anden måde end, hvad der følger af FÆL § 

101, stk. 1, jf. FÆL § 102, stk. 1. Ved sådanne skader foreligger der ikke et lovkrav om 

forsikring. Ansvarsgrundlaget følger af en konkret vurdering af hændelsen. Såfremt de 

kumulative betingelser er opfyldt, kan skadelidte kræve sin erstatningsbeføjelse.  

 

Ovenstående illustrerer, at nogle misligholdelsesbeføjelser forekommer byrdefulde at 

bringe i anvendelse. Naturalopfyldelse og hævebeføjelsen anses for vanskelige at bringe 

i anvendelse i den konkrete situation, når ydelsen er præsteret. De centrale 

misligholdelsesbeføjelserne, som oftest vil blive bragt i anvendelse, vil derfor 

formodentlig være erstatningsbeføjelsen og et forholdsmæssigt afslag.  

 

3.5 Brugen af visualisering til kontraktforståelse 

Som tidligere bevist ovenfor er det en byrdefuld opgave for formidlingsplatformen at 

foretage et gyldigt formidlerforbehold. I forsøget på at opfylde et gyldigt 

formidlerforbehold kan iagttagelsen af kravet om tydeliggørelse ved brug af et 

almindeligt, klart og letlæseligt sprog muligvis gøre forbeholdet tilstrækkeligt 

gennemskueligt for forbrugeren ved at inddrage visualisering. Det juridiske sprogbrug 

indebærer en kompleksitet,337 og er i lyset af retspraksis ofte ikke tilstrækkeligt 

simplificeret for den gennemsnitlige forbruger, som formentlig optræder i egenskab af en 

ikke-jurist. Kreative kommunikationsværktøjer for det juridiske sprog er blevet 

efterspurgt i den kommercielle verden.338 Der er øget fokus på visualisering af 

aftaleretten, som netop understøtter kontraktforhandlingerne for individer uden en 

 
337 Keating, A., & Andersen, C. B. (2016). A graphic contract: Taking visualisation in contracting a step 

further. 

Journal of Strategic Contacting and Negotiation (Vol 2(1-2)), s. 10-18, s. 17. 
338 Se blandt andet Berger-Walliser 2011 & Passer (2017).  
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juridisk baggrund.339 John Honnold har inddraget den visuelle tankegang i den 

kontraktuelle verden og anerkender det som en ny dimension til kontraktskrivning: ”We 

lawyers have to work with blunt, unreliable tools – words! Why can’t we be as fortunate 

as our colleagues in the sciences who can write laws in formulas and numbers? Digital 

recordings turn the exquisitely nuanced sounds of a symphony into just two numbers – 

zero and one. Perhaps someday we can use this technology.”340 

 

Den proaktive tilgang i den kontraktuelle proces gøres anvendelig ved at strømline og 

udtrykke parternes fælles interesser i kontrakten. I et forsøg på at øge den gensidige 

forståelse af vilkår ses anvendelse af visualisering, som et paradigmeskift i kontrakter 

som et kommunikationsværktøj.341 Desuagtet empirisk evidens for parternes forbedrede 

kontraktforståelse gennem visualisering er begrænset, foreligger der eksperimentale 

undersøgelser i det kommercielle led, som understøtter effektiviteten af 

kontraktvisualisering.342  

 

Den juridiske proaktive jura søger at minimere risici og muligheden for at fremme 

parternes fælles mål for at opnå forretningsmæssig succes og værdiskabelse. Den 

skandinaviske proaktive tilgang udforsker konceptet om visualisering i lyset af 

kontraktskrivning igennem anvendelse af tegneserier og andre illustrative værktøjer. 

Metiri-gruppen 2008343 har forsket i, at læring forbedres ved inddragelse af billeder 

snarere end brugen af ord alene. Ved en større anvendelse af billeder og visualisering, vil 

GoMore og andre platforme kunne bidrage til at formidle en bedre forståelse af 

aftaleforholdet for realdebitor såvel som forbrugeren, hvor misforståelser og antagelser 

ellers ikke er helt ualmindeligt ved kontraktindgåelser som udelukkende er baseret på det 

almindelige juridiske sprog.344 Imidlertid ses brugercentreret design at have fundet sin 

 
339 (Keating & Andersen, 2016, s. 11). 
340 Honnold 1988, The Sales Convention in Action – Uniform International Words: Uniform Application? 

Journal of Law and Commerce 8: 1–207. 
341 Ibid, s. 10. 
342 Østergaard, K., & Maria. (u.d.). Draft: The Contract as a Communication Tool in Contract Management 

and Strategic. København: x. 
343Metiri Group. (2008). Multimodal Learning Through Media: What the Research Says. Sisco Systems, s. 

12. 
344 Ibid, s. 16. 
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vej gennem forenkling og visualisering inden for forbrugeraftaler.345 Som nævnt har den 

danske forbruger ikke stor interesse i at læse aftalebetingelser for benyttelse af 

formidlingsplatforme, hvorfor det ofte ses, at de tætskrevne aftalebetingelser typisk helt 

eller delvist fravælges af forbrugeren.346  

 

Camilla Baasch  Andersen har i sin artikel afdækket, at benyttelse af tegneserier har 

mindsket og til tider fuldstændigt elimineret konflikter i et kontraktforhold.347 

Tegneserier er særdeles relevante ved standardkontrakter, hvor adressaterne er 

mangfoldige,348 og hvor det er særdeles vigtigt i kontraktforholdet at præcisere 

kontrahenternes retspositioner. Desuden kan visualisering af kontraktudvælgelse have 

relevans ved mere komplekse kontrakter, således at parternes forpligtelser tydeligt 

fremstår.  

 

Der foreligger flere måder at visualisere en kontrakt på. En visualiseringsmetode, som 

kunne bidrage til GoMores gyldige formidlerforbehold kunne være ved, at illustrere 

forbrugerens retsposition ved benyttelse af en billedrække herunder tegneserier. 

Tegneserien bør være en grafisk præsentation af aftaleindgåelsen mellem realdebitor og 

forbrugeren igennem GoMores platform. Metoden findes især relevant, når der foreligger 

en sprogbarriere eller blot for at understrege parternes reelle kontraktpart. Desuagtet 

benyttelsen af tegneserier til kontraktforståelse kan det ud fra et ex ante 

transaktionsomkostningsperspektiv værende overvejende dyrt.349 Dog må 

omkostningerne alligevel opvejes af effekterne ex post, idet tegneserier vil kunne bidrage 

til gyldigheden af platformens formidlerforbehold og dermed reducere eller helt eliminere 

tvivlstilfælde. Tegneserien gavner altså forbrugerens fortolkning og kravene udviklet 

gennem retspraksis om, at forbrugeren skal forstå, at platformen ikke er pligtsubjekt på 

aftaleforholdet. 

 
345 Haapio, H., & Barton, T. D. (2017). Business-friendly contracting: how simplification and visualization 

can help bring it to practice. Osuva Open Science, s. 1-37, s. 24. 
346  Passera, S. (16. Februar 2018). WHY DO WE NEED VISUALIZATION IN CONTRACTS? & (Bilag 

10: Begrundelse for hvorfor betingelser ikke bliver læst).   
347 (Keating & Andersen, 2016, s. 17). 
348 (Østergaard & Maria. (u.d.), s. 11). 
349 Ibid. 
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Figur 3.2 – Tegneserie (egen tilvirkning via Pixton.com) 

 

Afhandlingen har givet dens bidrag til at mindske ovenstående kontraktproblematikker, 

som imødekommes ved en illustration af, hvem forbrugeren skal kontakte i de tilfælde, 

der opstår en tvist. Hermed illustrerer tegneserien forbrugerens kontraktpart, som 

værende realdebitor der møder forbrugeren ved afhentning af bilen der skal lejes. 
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3.6 Juridisk Konklusion 

Den juridiske analyse søgte at undersøge under hvilke omstændigheder, en formidler 

kan anses for at være direkte pligtsubjekt med inddragelse af GoMore som case-

eksempel.  

  

Afhandlingen afdækkede retsforholdet i trepartsforholdet bestående af realdebitor, 

forbruger og GoMore, hvor parternes funktionelle afgrænsning er blevet analyseret med 

henblik på at udlede retsvirkningerne. I medfør af mellemmandsretten hviler forholdet 

mellem realdebitor og GoMore på et fuldmagtslignende forhold. Således er GoMore i 

udgangspunktet ikke pligtsubjekt over for forbrugeren, men derimod realdebitor, hvilket 

er i overensstemmelse med princippet om kontrakters relativitet.  

 

Forholdet mellem realdebitor og forbruger blev fastlagt som værende en civilretlig aftale 

mellem to private peers. Ved en analyse af den danske formidlingsregels tre kumulative 

betingelser, fandtes reglen at finde anvendelse på GoMore. Retsvirkningen af reglen 

medfører at salg fra en ikkeerhvervsdrivende sælger gennem en erhvervsdrivende 

formidlingsplatform til en forbruger, overgår til et forbrugerkøb, hvor realdebitor skal 

efterleve forbrugerbeskyttelsesreglerne. Realdebitor opnår dermed status som en 

erhvervsdrivende. Ifølge retspraksis og forarbejderne til FAL blev det konkluderet, at 

formidlingsplatformen pålægges en oplysningspligt, når det ikke angår ydelsens 

beskaffenhed.  

 

Afhandlingen søgte dernæst at klarlægge, under hvilke omstændigheder, en formidler 

alligevel kan anses som værende direkte pligtsubjekt over for forbrugeren. Det ses 

igennem retspraksis, at der foreligger kutyme for formidlingsplatforme at fraskrive sig al 

ansvar i deres vilkår og betingelser. Det blev endvidere konkluderet med afsæt i 

retspraksis, at rækkevidden af et gyldigt formidlerforbehold determineres ud fra 

forbrugeren som aftalelæser. Den gennemsnitlige forbruger vurderes som værende et 

dynamisk begreb, som kontinuerligt udvikles og tilpasses igennem retspraksis. Der 

foreligger mange momenter i vurderingen af hvilke omstændigheder der kan medføre, at 

en formidler anses som direkte pligtsubjekt. Ud fra retspraksis fastlægges tre kumulative 

betingelser for at formidlingsplatformens formidlerforbehold anses for gyldigt vedtaget, 
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således at det er realdebitor som er forbrugerens kontraktpart. Der gælder et skærpet krav 

til vedtagelse af et gyldigt formidlerforbehold, eftersom det anses for at være et byrdefuldt 

vilkår. GoMores forretningsbetingelser vurderes ikke nødvendigvis at give forbrugeren 

en berettiget forventning om deres retsstilling ved anvendelse af termer, som 

”formidlingsplatform” og ”mellemmand”. GoMores hjemmeside vurderes derimod at 

give et overordnet indtryk af, at forbrugerens kontraktuelle modpart er realdebitor. 

Platformens involvering i kontraktopfyldelsen er kun eksisterende, såfremt der foreligger 

ikke-opfyldelse af kontrakten. På baggrund af et helhedsindtryk af de tre betingelser om 

vedtagelse, tydelighed og platformens involvering konkluderes GoMore, at have givet 

forbrugeren en berettiget forventning om, at formidlingsplatformen ikke er direkte 

pligtsubjekt over for forbrugeren. I tilfælde af en ikke klar vedtagelse eller tydelighed er 

tilkendegivet over for forbrugeren, herunder en højere involvering for platformen, ville 

betingelserne ikke var opfyldt, og platformen vil blive pligtsubjekt på forholdet.  

 

Afhandlingen søgte endvidere at fastlægge anvendelsesområdet for den endnu ikke 

ikrafttræden P2B-Forordning 2019/1150 og hvorvidt denne fandt anvendelse på forholdet 

mellem platform og realdebitor. Ud fra betydelige retsusikkerheder kan det konkluderes, 

at rækkevidden af en erhvervsbruger bør foreligge som et præjudicielt spørgsmål til EU-

Domstolen for at fastlægge, i hvilke tilfælde realdebitor kan anses som en 

erhvervsdrivende og derved en erhvervsbruger i forordningens forstand.  

 

Eftersom GoMore vurderes at have taget et gyldigt formidlerforbehold, blev de centrale 

misligholdelsesbeføjelser der følger af obligationsrettens almindelig del fastlagt. 

Beføjelserne forbrugeren i de konkrete tilfælde kan gøre gældende over for realdebitor er 

erstatning og forholdsmæssigt afslag som følge af obligationsrettens almindelige del.  

 

Sluttelig kan visualisering med fordel inddrages ved standardkontrakter, hvilket kan 

bidrage til GoMores præcision af kontrahenternes retsstilling. Visualisering kan 

endvidere kontribuere til platformens klare tilkendegivelse af et gyldigt 

formidlerforbehold over for den gennemsnitlige forbruger og derved imødekomme 

vedtagelsesproblematikken.  
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4. Økonomisk analyse 

4.1 Indledning  

En stigning i formidlingsplatforme350 har skabt en ny og særskilt markedsplads, hvor 

transaktionsomkostninger for to aftaleparter bliver betydeligt nedbragt. Derudover er det 

hurtigere og nemmere end aldrig før, at sammensætte udbud og efterspørgsmål ved at 

udleje aktiver indbyrdes. Foruden formidlingsplatformene ville 

transaktionsomkostningerne forbundet med at søge på markedet og indgå lignende 

aftaler, være langt mere omkostningsfulde.351 Igennem platformens etablerede 

anmeldelse- og bedømmelsessystemer er brugen af deleøkonomiske tjenester lagt mere 

transparente, hvorfor den enkelte forbruger hurtigt kan træffe beslutning på et langt mere 

oplyst grundlag.  

 

Nærværende kapitel vil klarlægge de interne relationer i trepartsforholdet. 

Indledningsvist inddrages principal-agent teorien, eftersom GoMore kan anskues som en 

principal og henholdsvis realdebitor og forbrugere kan anskues som to agenter (4.2). 

Endvidere vil parternes risikoprofiler blive klarlagt for deraf at videreanalysere, hvorvidt 

risikoallokeringen under GoMores nuværende forretningsmodel tager højde for parternes 

risikoprofiler (4.4). Analysen vil inddrage problematikker angående markedsfejl352 i 

GoMores nuværende forretningsmodel i form af asymmetrisk information; ex-ante 

positionen adverse selection og ex-post positionen moral hazard (4.5). Analysen benyttes 

til at vurdere, på hvilke grundlag GoMore kunne være bedre egnet til at påtage sig ansvar 

(4.7). Ansvarsfordelingen videreføres til en flex-model, som indeholder to 

forsikringspakker med forskellig præmie og selvrisiko, som forbruger frit kan vælge 

imellem ved oprettelse (4.7.2). Det formodes, at den pågældende forbruger vælger sin 

forsikringspakke ud fra sin risikoprofil. Denne fleksibilitet tiltrækker flere forbrugere til 

platformen, hvilket vil øge udbuddet og medføre positive netværkseksternaliteter.  

 

 
350 Henten, A., & Windekilde, I. M. (2015). Transaction cost and the sharing economy. Roskilde University 

(s. 20). Roskilde: RESER, s. 1-2. 
351 Ibid, s. 1-2. 
352 (Knudsen C. , 1997, s. 184).  
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4.2 Principal-Agent teori  

Afhandlingens relationer udgør ikke et traditionelt PA-forhold, da ingen af parterne er 

blevet hyret af en anden part til at udføre en given opgave. Dette gælder hverken mellem 

platform og realdebitor eller mellem platform og forbruger. Dog er der alligevel 

omstændigheder, der kan sidestilles med det klassiske PA-forhold, hvor platformen udgør 

principalen og realdebitor og forbruger udgør to agenter. GoMore anbefaler en 

prisfastsættelse for den enkelte biludlejning hos realdebitor, men det er op til realdebitor 

selv at fastsætte sin egen pris. Endvidere stiller GoMore krav om, at alle betalinger skal 

foregå via platformens betalingsmodul, hvorfor der ikke er mulighed for at indgå en 

transaktion uden for platformens rammer. GoMore pålægger desuden et servicegebyr for 

at stille platformen til rådighed for brugerne, hvilket indikerer et kommercielt og 

økonomisk sigte.353 Derudover skal der gives besked til GoMore i tilfælde af mislykket 

udlejning grundet realdebitors forhold, eksempelvis i tilfælde af aflysning og 

udeblivelse.354 GoMore opstiller desuden en række vilkår og betingelser, som skal være 

overholdt, før udlejningen må ske gennem platformen. Udlejning betinges af, at 

forbrugeren skal være fyldt 21 år, have haft kørekort i minimum 1 år og må ikke være 

RKI-registreret.355 Derudover sanktioneres forbrugere ved overtrædelse af regler for 

biludlejning.356 GoMore opstiller krav til realdebitor om, at vedkommende skal indestå 

for bilens beskaffenhed og overholde alle lovkrav. Realdebitor skal desuden besidde 

retten til at udleje bilen. Ved afhentningen af bilen, skal realdebitor kontrollere forbrugers 

identitet samt overholde GoMores betingelser angående biludlejning.357  

 

Omtalte omstændigheder antyder, at GoMore engagerer agenterne til at træffe en række 

beslutninger i platformens interesse, hvilket taler for, at GoMore i nogen grad agerer i 

egenskab af en principal, idet de udsteder retningslinjer samt har en kontrollerende adfærd 

 
353 (Bilag 6: Mailkorrespondance med GoMore).  
354 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 4.7). 
355 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 3.3.1). 
356 Sanktionering sker ved parkeringsbøde, fartbøde, broafgift, manglende tankning, for sen tilbagelevering 

af bil, bilen tilbageleveres i uacceptabel stand, rygning i lejebilen, mistede eller stjålne bilnøgler, 

overdragelse af lejebilen til en ikke-registreret fører samt hvis lejebilen bliver kørt til udlandet, uden tilkøb 

af en udlandsforsikring jf. GoMores betingelser for regler og ansvar. Jf. (Bilag 19: GoMores vilkår for 

privat biludlejning § 6.2.12). 
357 Realdebitor skal tilmed sikre sig, at forbruger er i stand til at føre bilen, og at forbruger således ikke 

fremstår som værende under påvirkning af alkohol, medicin eller narkotika, jf. (Bilag 19: GoMores vilkår 

for privat biludlejning § 6.2.2). 
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over for realdebitor og forbruger. Raldebitor og forbruger er således pålagt at følge 

GoMores (principalens) regler. Forholdet mellem agenten og principalen er karakteriseret 

ved, at informationen som parterne besidder er asymmetrisk fordelt imellem dem. 

Realdebitor og forbruger som værende agenter har skjult information om deres 

handlinger, som ikke er observerbart for GoMore.358 Endvidere kan der foreligge 

asymmetrisk information mellem agenterne, da begge parter besidder individuel 

information om dem selv og herunder henholdsvis sin ydelse og køreegenskaber, som 

den anden part ikke nødvendigvis kender til.359 Det kan være omkostningsfuldt for 

GoMore (og agenterne) at observere hinandens handlinger, men igennem højere ex-ante 

informationsomkostninger kan de minimere ex-post risici.    

 

Eftersom henholdsvis realdebitor og forbruger begge vurderes som værende agenter, vil 

de i nogle tilfælde betragtes samlet og omtales som brugere. Ved klarlæggelse af deres 

respektive risikoprofiler vil de vurderes separat.  

 

 

 

Figur 4.1 Illustration af Principal-Agent forholde (egen tilvirkning med inspiration fra The Platform Economy  360) 

 
358 (Knudsen C. , 1997, s. 164). 
359 Dette kunne eksempelvis være information om bilens stand og forbrugerens køreevne.  
360 Devolder, B. (2019). Contractual Liability of the Platform. I B. Devolder, The Platform Economy (s. 31-

86). Cambridge - Antwerp - Chicago: Intersentia, s. 34. 
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4.3 Ex-ante informationsomkostninger og ex-post risici  

Ved udveksling af ydelser igennem platformen har brugerne formentlig ikke et 

forudgående kendskab til hinanden. Dette kan skabe informationsasymmetrier, som kan 

generere økonomiske gevinster, men også risici.361 Informationsasymmetrier kan 

forekomme ex-ante såvel som ex-post i kontraktforholdet. 

 

Det kan være omkostningsfuldt for parterne at reducere informationsasymmetrier, hvilket 

betegnes som transaktionsomkostninger. Desuagtet kan det være fordelagtigt at reducere 

informationsasymmetrier, eftersom investeringer i informationsomkostninger ex-ante 

kan afhjælpe de risici og omkostninger, der forligger efter transaktionen, som opstår på 

grund af uvisheder.362 Ex-post risici kan forekomme igennem asymmetrisk information, 

som kan ende ud i en opportunistisk adfærd hos den ene part.363 Her behøver GoMore 

ikke at foretage yderligere høje investeringer i ex-ante informationsomkostninger, 

eftersom platformen allerede besidder etablerede søgemaskiner, bedømmelser og 

screening af platformens brugere. Dog kan disse ikke hjælpe på de forhold, hvor ex-post 

risici opstår på grund af en uforudset hændelse, såsom et færdselsuheld eller en brand.364 

En løsning herpå kunne være en tvungen forsikring, som GoMore også påkræver alle 

brugere inden transaktionen. Forholdet mellem informationsomkostninger ex-ante og ex-

post risici kan illustreres ved nedenstående graf.  

 
361 Martens, B. (2016). An Economic Policy Perspective on Online PLatforms. European Union, s. 28. 
362 (Martens, 2016, s. 28-29). 
363 Ibid.  
364 Ibid. 
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Figur 4.2 - Ex-ante informationsomkostninger og ex-post risici. (365) 

 

På den vertikale akse foreligger ex-ante informationsomkostninger, som kan forekomme 

og opstå frem til transaktionens udførelse. På den horisontale akse forligger ex-post 

omkostninger, som relaterer sig til de risici, som der er ukendt forud for transaktionen.366 

Kurven a’ til a’’ illustrerer forholdet mellem de to investeringsniveauer og 

transaktionsomkostninger. Grafen viser, at desto højere investering parterne foretager i 

ex-ante informationer, desto lavere ex-post risici forekommer der. Kurve b’ til b’’ 

illustrerer et institutionelt skifte fra kurve a’ til a’’ til kurve b’ til b’’. Kurven illustrerer, 

at brugeren nyder godt af en reduktion i informationsomkostninger, hvor vedkommende 

ikke overskrider niveauet af de ex post risici, som pågældende er komfortabel med. En 

meget risikoavers bruger vil derfor foretrække at placere sig i punkt B, hvor der foreligger 

færrest ex-post risici.367 Al relevant information kan principielt indskrives i en kontrakt, 

dog må det formodes, at det ikke er muligt at indskrive alle uforudsete momenter heri.368 

GoMore stiller en standardkontrakt til rådighed for brugerne og udformer ikke 

skræddersyede kontraktvilkår til den enkelte bruger, eftersom det medfører for store 

 
365 Ibid. 
366 Ibid.  
367 Ibid. 
368 Ibid. 
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transaktionsomkostninger ved hver handel. GoMore investerer en forholdsvis stor del i 

ex-ante informationsomkostninger, hvilket behandles yderligere i afsnit 4.4.3. 

 

4.3.1 Ansvarsgrundlag i et økonomisk perspektiv 

Erstatning har en afskrækkende effekt på individer, idet man nødig vil betale erstatning 

til andre. Erstatningsregler skal ses ud fra et ex-ante perspektiv og ud fra den konkrete 

situation, hvor en given forventning til fremtiden vurderes. Ved klarlæggelse af 

erstatningsregler ser man på, hvordan ansvarsgrundlaget har en effekt på parternes 

agtpågivenhed, risikoallokering samt omkostninger.369 Hvis et erstatningsansvar skal 

pålægges, skal det blandt andet vurderes ud fra et ansvarsgrundlag, som er 

situationsbestemt. I dansk ret foreligger ansvarsgrundlaget overvejende ud fra en culpa-

vurdering, som bestemmer et optimalt niveau af agtsomhed.370 Når der foreligger skjulte 

handlinger hos én af parterne, såsom egen skyld, kan det være optimalt at have et andet 

ansvarsgrundlag. De skjulte handlinger kan altså påvirke culpareglen, så reglen ikke 

påviser det optimale niveau af agtpågivenhed, da vurderingen af, hvorvidt der er handlet 

culpøst, ikke længere er retvisende eller kan verificeres.371 I dansk ret gælder der i 

Færdselslovens § 101, stk. 1 et objektivt ansvar ved ansvarsskader, hvorfor skadevolder 

ifalder et erstatningsansvar, desuagtet at vedkommende har handlet agtpågivende.372 

Således giver dette incitament til at bilister kører mere forsigtigt, da de pålægges ansvar 

uanset niveauet af agtpågivenhed. Ved ansvarsskader foreligger der dog i dansk ret en 

påtvungen forsikring, hvilket kan påvirke brugernes risikoprofiler.   

 

4.4 Parternes risiko-profiler 

I det indbyrdes kontraktforhold er det essentielt, at parterne har en opfattelse af deres egen 

og medkontrahenternes risiko-profiler. En risiko-profil dækker over en tredeling 

bestående af risiko-opfattelse, risiko-tolerance og risiko-håndtering. Eftersom alle parter 

i trepartsforholdet til en vis grad er beslutningstagere, vil parternes risiko-opfattelse og 

risiko-tolerance gennemgås isoleret set for henholdsvis realdebitor, forbruger og 

 
369 Shavell, S. (2003). An Economic Analysis of Accident Law. Cambridge: National Bureau of Economic 

Research, s. 1. 
370 Ibid, ch.4, s. 12. Ved høje transaktionsomkostninger kan det være, at det ikke er efficient at omallokere 

risici. 
371 Ibid. 
372 Ibid. 
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platform. En determinering af risiko-profiler er relevant for at vurdere den individuelles 

evne og villighed til at påtage sig en given risiko.373 Parterne kan via en kontrakt frit 

allokere risici som de ønsker jf. det almindelige princip om aftalefrihed.374 Allokering af 

risici er væsentligt, idet det ikke forekommer ligegyldigt, hvem af parterne der bærer de 

pågældende risici i et indbyrdes kontraktforhold. Ud fra PA-teori skal risikoallokeringen 

pålægges den part, der er bedst til at bære risikoen, som ud fra teorien er principalen.375 

Kontrakten bør konspireres på efficient vis, således at incitamentsstrukturen i 

trepartsforholdet er optimal samt at opportunistisk adfærd undgås.376 

 

 I de situationer hvor risikoallokeringen er besluttet af lovgiver, pålægges omkostninger 

oftest til den part, som det foreligger mindst byrdefuldt for. Dette ses blandt andet ved 

forbrugerkøb, hvor forbrugeren som den svage part tilgodeses.377 GoMore agerer som 

formidler, hvorfor de i udgangspunktet ikke pålægges ansvar. Det må alligevel formodes 

at påvirke GoMore negativt, såfremt en række uhensigtsmæssige transaktioner bliver 

indgået på platformen, idet det reflekterer tilbage på GoMores forretning, hvorfor de også 

har interesse i brugernes hensigtsmæssige adfærd. I den proaktive tilgang bør risici i 

kontrakten allokeres med afsæt i parternes risiko-tolerance.378  

 

Parternes risiko-profiler beror derfor af en helhedsvurdering ud fra risiko-opfattelse, 

risiko-tolerance og risiko-håndtering, hvilket vil præsenteres i det følgende afsnit. 

Parternes risiko-profiler er endvidere grundlaget for klarlæggelse af en flex-model, der 

vil præsenteres i afsnit 4.7.  

 

4.4.1 Risiko-opfattelse  

Risiko-opfattelse forekommer som en variabel og individuel vurdering af 

sandsynligheden for skadens indtrædelse i den enkelte situation. Opfattelsen af risiko kan 

 
373 (Investopedia, 2020). 
374 Østergaard, K. (2014). Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten i et retsøkonomisk perspektiv. I E. 

Eide, H. Lando, & E. Stavang, Retsøkonomi i nordiske dommer (s. 137-160). Oslo: Universitetet i Oslo, 

2014, s. 137. 
375 Petersen, B., & Østergaard, K. (2018). Reconciling Contracts and Relational Governance through Stra-

tegic Contracting. Journal of Business and Industrial Marketing, 265-276, s. 269. 
376 (Østergaard, 2014, s. 10). 
377 Dog ses det i den juridiske analyse, at lovgiver har pålagt realdebitoren i egenskab af en privatperson al 

risici jf. formidlingsreglen. 
378 (Petersen & Østergaard, 2018, s. 269). 



   

 

Side 95 af 178 

 

 

være overvejende realistisk/urealistisk og optimistisk/pessimistisk. Risiko-opfattelsen 

defineres endvidere som: ”…the subjective assessment of the probability of a specified 

type of accident happening and how concerned we are with such an event”.379 Den 

enkelte opfattelse af risiko udgøres af to elementer. Det første element er den subjektive 

vurdering af sandsynligheden for, at en bestemt type skade indtræder. Det andet element 

er, hvor påvirket man er af en sådan begivenhed. Disse to elementer kan udgøre hvordan 

man opfatter sig selv som bilist. I en undersøgelse af individers risiko-opfattelse af 

bilkørsel blev det påvist af Lennart Sjöbjerg,380 at der forekommer variationer i risiko-

opfattelsen ud fra hvordan man vurderer sig selv i forhold til andre. Undersøgelsen viser, 

at der foreligger en uberettiget optimisme i den subjektive vurdering, som særligt bevirker 

til bias. Der foreligger en tendens hos mennesker, til at have en overdreven og urealistisk 

optimisme i opfattelsen af sin egen personlige risiko.381 En overvurdering af egne evner 

som bilist betyder, at man anser sig selv for mere sikker og mindre tilbøjelig til at blive 

involveret i en ulykke end den gennemsnitlige bilist.382 Modsætningsvist tenderer en 

uerfaren bilist til at have en pessimistisk risiko-opfattelse, hvilket påvirker den subjektive 

vurdering af sandsynligheden for skade, idet en sådan bilist har en opfattelse af at risikoen 

for skade er høj, hvorfor de netop er nervøse for, at skade indtræder.383 Efter det første år 

med kørekort viser undersøgelsen, at bilister har et mere optimistisk syn på risiko-

opfattelsen og anser derfor sig selv som en bedre bilist end gennemsnittet.384 Da det først 

er tilladt at leje en bil på GoMore efter man har haft kørekort i 1 år, må det formodes, at 

langt størstedelen af GoMores brugere anser sig som bedre bilister end gennemsnittet.385 

Det skal dog haves in mente, at denne generelle optimistiske opfattelse, formodentlig ikke 

er realistisk i alle tilfælde, idet alle bilister selvsagt ikke kan være bedre end 

gennemsnittet. Den urealistiske risiko-opfattelse som forekommer hos bilisterne antages 

derfor at udgøre dårlige bilister (brugere).  

 

 
379 Sjöberg, L. (2000). Factors in risk perception. Wiley Blackwell, 1-12, s. 8.  
380 Ibid, s. 2. 
381 Dejoy, D. M. (1989). The optimism bias and traffic accident risk perception. Maxwell Pergamon 

Macmillan plc, 333-340, s. 333. 
382 Ibid.  
383 Ibid. 
384 Ibid, s. 338. 
385 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 3.3.1). 
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4.4.1.1 Realdebitors risiko-opfattelse 

GoMore har et betydeligt antal brugere på deres platform.386 En stor brugerbase kan pege 

i retning af, at de generelle brugerne er optimistiske i deres risiko-opfattelse, og anser 

sandsynligheden for skadeindtræden for lav. Modsætningsvist kan antallet af brugere ikke 

nødvendigvis begrundes i brugernes risiko-opfattelse. Realdebitor kan besidde en 

pessimistisk risiko-opfattelse, men hvor nytten ved biludlejning kan siges at opveje den 

pessimistiske opfattelse, da det anses som en let indtjeningskilde. Det kan således være 

vanskeligt at konstatere en konkret risiko-opfattelse for realdebitor. Realdebitor har 

endvidere en vag opfattelse af de reelle risici, som skyldes asymmetrisk information 

omkring forbrugerens køreevner og niveau af agtpågivenhed. Ud fra samme undersøgelse 

som ovenstående, har bilister en tendens til at vurdere andres køreevner pessimistisk,387 

hvorfor realdebitor må vurdere forbrugerens køreevner negativt. Realdebitor 

overvurderer derved sandsynligheden for, at bilen påføres en skade. 

 

Som følge af, at realdebitor ikke kender til alle informationerne om forbrugeren ved 

udlejning, påvirker adverse selection risikoen for indtrædelse af skade. Skjult information 

kommer til udtryk i form af manglende information eller ved en angivelse af urigtige 

oplysninger.388 Information omhandlende forbrugerens køreegenskaber kan eksempelvis 

tilbageholdes, fordi det ville have en central betydning for transaktionen. Det medfører 

uhensigtsmæssige udfald, hvilket påvirker realdebitors opfattelse af risikoen.  

 

4.4.1.2 Forbrugerens risiko-opfattelse 

Forbrugerens risiko-opfattelse må kategoriseres som værende optimistisk, idet en relativ 

stor brugerbase benytter GoMore. Ud fra ovenstående tankegang, må en bilist være af 

den opfattelse, at risikoen for skade er mindre. Ligesom realdebitor kan der grundet 

asymmetrisk information også foreligge en pessimistisk risiko-opfattelse hos 

forbrugeren, som kan afholde vedkommende fra at bruge platformen. Nytten ved 

biludlejningen kan dog siges at opveje for den pessimistiske opfattelse, eftersom bilerne 

kan benyttes lejlighedsvist samt udgør et billigt alternativ til øvrige typer af biludlejning.   

 
386 645.000 brugere i Danmark. 
387 (Dejoy, 1989, s. 334). 
388 Petersen, B. (7. Marts 2019). Risikodeling mellem kontrahenter. Lektion 3 (første del), s. 5-7. 
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Tilbageholdelse eller misinformation af centrale aspekter påvirker aftaleindgåelsen. Dette 

kunne være informationer, som realdebitor har om sin bil, som ikke bliver 

videreinformeret til forbruger. Den omstændighed, at forbruger ikke bliver tilstrækkeligt 

informeret omkring centrale aspekter angående bilen, kan have en effekt på risiko-

opfattelsen. Den asymmetriske information, som foreligger brugerne imellem, påvirker 

således forbrugerens opfattelse af risiko, fordi de ikke har de fornødne informationer til 

rådighed. Forbrugeren har, ligesom realdebitor, derfor en mindre realistisk opfattelse af 

de reelle risici grundet informationsasymmetrier.  

 

Sammenfatning for realdebitor og forbrugers risiko-opfattelse 

Der ses en tendens til en generel optimistisk vurdering af forbrugerens egne risici. 

Forbruger vil som bilist overvurdere sine køreevner, og have en optimistisk risiko-

opfattelse, dog er dette ikke nødvendigvis realistisk, hvorfor det antages, at der også 

forefindes bilister med en mindre optimistisk opfattelse af sine køreegenskaber. 

Realdebitor overvurderer sandsynligheden for at bilen påføres skade og har derfor en 

pessimistisk risiko-opfattelse. De urealistiske risiko-opfattelser antages at udgøre dårlige 

bilister (brugere).  

 

Den asymmetriske information påvirker brugernes respektive risiko-opfattelser. Selvom 

der er forsikring, må det stadig vurderes, at parternes subjektive vurdering for 

sandsynligheden for skadens indtrædelse, forbliver uændret. Derimod påvirker 

forsikringselementet økonomisk set parternes bekymring for skade i en mere optimistisk 

retning, da man ikke lider noget større økonomisk tab.  

 

Endvidere kan der ske en ændring i brugernes informationssæt som blandt andet kan ske 

igennem en shitstorm, idet dette kan påvirke risiko-opfattelsen. En shitstorm florerer 

igennem medier, hvor eksempelvis hændelser om skader i forbindelse med biludlejning 

deles. Det sås også i en situation, hvor en kvinde som lejede en bil på GoMore ikke vendte 

retur med bilen i det aftalte tidsrum.389 Hændelser som denne og øvrige dårlige omtaler 

 
389  (Østebo, 2018). 
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kan forstærke brugernes opfattelse af risici, da brugerne forskrækkes, og dermed ændrer 

deres risiko-opfattelse og lyst til at bruge platformen.  

 

4.4.1.3 Platformens risiko-opfattelse  

Platformen er i besiddelse af interne data og statistikker af brugerne og besidder derfor 

en mere retvisende opfattelse af de risici, platformen står over for i transaktionen. 

Brugernes urealistiske risiko-opfattelse påvirker platformens risiko-opfattelse af 

brugerne, men allerede efter første transaktion får GoMore et mere realistisk billede af 

hvilke risici de individuelt udgør.  

 

4.4.2 Risiko-tolerance  

Hvor risiko-opfattelse er variabel forekommer risiko-tolerance i højere grad konstant, idet 

tolerancen ifølge PA-teori afhænger af parternes respektive forretningsspredning.390 

Sammenspillet mellem risiko-opfattelse og risiko-tolerance er, at risiko-opfattelse siger 

noget om brugerens vurdering af en given risiko, hvor risiko-tolerancen i højere grad siger 

noget om villigheden til at acceptere en given risiko. Parternes respektive risiko-

tolerancer kan forklares ud fra generelle antagelser i PA-teorien, hvor agenten er 

risikoavers og principalen er risikoneutral.391 Principalen og agenten har modsatrettede 

præferencer, hvorfor det ikke altid er givet, at agenten handler efter principalens ønske, 

men derimod handler egen-optimerende.392 Dette skyldes, at platformen og brugerne 

enten har forskellige tolerancer af risici eller søger modsatrettede resultater.393  

 

Risikoaversion  

Der foreligger utallige niveauer i villigheden til at acceptere risici. Risikoaversion 

kendetegnes som modviljen til at påtage sig finansielle risici.394 En risikoavers person vil 

derfor skulle kompenseres for at påtage sig en højere risiko. Shavell definerer risikoaver-

sion som: “A person will be risk averse if the marginal utility of money to him declines as 

his wealth increases; the reason is essentially that, for such a person, losing an amount 

 
390 (Knudsen C. , 1997, s. 170) & (Petersen, 2019, s. 7). 
391 (Petersen & Østergaard, 2018, s. 269). 
392 (Knudsen C. , 1997, s. 164). 
393 Linder, S., Foss, N. J., & Stea, D. (2014). Epistemics at Work: The Theory of Mind in Principal-Agent 

Relations. Copenhagen Business School, s. 4.  
394 (Shavell, 2003, ch. 5, s. 1). 
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of money will reduce his utility more than gaining the same amount of money will increase 

his utility.”395  

 

Risikoaversion kan også illustreres ved følgende eksempel med to alternative 

aflønningsformer: Aflønningsform A indebærer en fast, årlig løn svarende til DKK 

500.000. Aflønningsform B indebærer løn i form af ren provision baseret på 50% af 

realiseret salg. Realiseres salget ikke, modtager agenten DKK 0 i årsindtægt. Hvis 

agenten sælger for eksempelvis DKK 2 mio., da vil denne modtage DKK 1 mio., i 

realiseret salg. Den risikoaverse agent vil præferere den første situation, hvor han er sikret 

en årsindkomst på DKK 500.000,396 eftersom den risikoaverse agent ikke tør risikere at 

salget ikke realiseres. Når agenten står over for at skulle vælge mellem to 

gennemsnitsgevinster foretrækker agenten en situation med færrest risici og er villig til 

at betale sig fra dette.   

 

Risikoneutralitet  

I ovenstående eksempel vil den risikoneutrale principal være indifferent mellem de to 

aflønningsformer, idet det er to gennemsnitligt lige store gevinster. Større virksomheder 

antages at være risikoneutrale grundet deres forretningsspredning. De tab de potentielt 

står over for er relativt små sammenlignet med deres overordnede økonomiske 

kapacitet.397 Derfor vurderes GoMore at være risikoneutral, fordi denne har større 

mulighed for risikospredning end brugerne.398 I det følgende vil parternes risiko-

tolerancer klarlægges. 

 

4.4.2.1 Risiko-tolerance og nytte  

Som nævnt ovenstående foreligger der utallige grader af risikoaversion. En aktør kan 

være så risikoavers, at vedkommende ikke mener nogen kompensation er tilstrækkelig til 

at opveje for risikoen forbundet hermed. Andre kan være så tæt på risikoneutral, at de tør 

påtage sig risikoen for en meget lille kompensation. Risikotolerance kan beskrives 

igennem nyttefunktioner, som præsenteres i nedenstående figur.  

 
395 Ibid. 
396 (Petersen, 2019, s. 10). 
397 (Shavell, 2003, ch. 5, s. 2). 
398 (Knudsen C. , 1997, s. 170).  
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Figur 4.3 - Risiko-tolerance og nytte (399) 

 

Den vertikale akse illustrerer de forskellige nytteværdier. Potentielle usikkerheder 

forbundet med transaktionerne ex post kan enten generere gevinster eller omkostninger, 

som er illustreret af ovenstående horisontale akse. Som nævnt er brugerne af platformen 

risikoaverse og har derfor en konkav nyttefunktion, som ses på ovenstående graf.400 Det 

betyder, at sikkerhedsværdien vurderes højere end gevinsten. Brugernes marginale 

nytteværdi mindskes således i takt med faldende tab og stigende indtjening. En 

risikoavers bruger vil have en relativ stor negativ nytte ved tab og en mindre positiv nytte 

ved eventuelle gevinster.401 Platformen blev på baggrund af ovenstående karakteriseret 

som risikoneutral, og illustreres igennem den lineære 45° kurve.  

 

4.4.2.2 Forbrugerens risiko-tolerance  

Shavell vurderer den almindelige forbruger som risikoavers.402 Dette stemmer overens 

med PA-teorien, hvor agenten er risikoavers, fordi vedkommende er afhængig af 

principalens forretning.403 Forbrugeren er bundet af én transaktion ad gangen og 

forretningsspredningen er derfor koncentreret i modsætning til platformens. Ved 

 
399 Inspireret af graf fra: Østergaard, K., & Petersen, B. (2020). The application of hardship and gain 

provisions in strategic contracting. Journal of Strategic Contracting and Negotiation, 1-16, s. 12.   
400 Morris, S., Devlin, N., Parkin, D., & Spencer, A. (2012). Economic Analysis in Health Care (2 udg.). 

John Wiley & Sons, s. 137. 
401 (Østergaard & Petersen, 2020, s. 12). 
402 (Shavell, 2003, ch. 5, s. 2). 
403 (Knudsen C. , 1997, s. 170).  
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vurderingen af forbrugerens risiko-tolerance inddrages det procentvise gebyr, som 

GoMore opkræver ved biludlejning. Gebyret dækker forsikring og 

administrationsomkostninger og udgør ca. 33% af den samlede udlejningspris for 

forbruger, og 20% af udlejningsprisen for realdebitor.404 Dette betyder, at hvis det antages 

at koste DKK 100 at leje en bil, betaler forbrugeren DKK 133 og realdebitor modtager 

DKK 80 af de DKK 100. GoMore modtager samlet set DKK 53 i alt i gebyrer. Den 

divergerende gebyrfastsættelse indikerer, at GoMore formordningsvist allerede har 

indkalkuleret henholdsvis forbrugers og realdebitors respektive risikoaversioner i deres 

gebyrfastsættelse. Ud fra gebyrfastsættelsen må det vurderes, at forbrugeren er den mest 

risikoaverse part i trepartsforholdet. Forbrugeren besidder den største villighed til at 

betale for forsikringen af billejen, fordi de har en højere betalingsvillighed for at minimere 

risici.  

Modsætningsvist kan der argumenteres for, at forbrugeren vurderes at have en lavere grad 

af risikoaversion, eftersom forbrugeren må acceptere en grad af risiko ved at anvende 

GoMore, hvor forbrugeren ved, at der foreligger asymmetrisk information.405 Da graden 

af risikoaversion er individuel, foreligger der uendelige grader, som spænder fra den 

ekstremt risikoaverse forbruger, som søger at undgå risiko for enhver pris, til den meget 

lidt risikoaverse forbruger, som kan kategoriseres som værende nærmest risikoneutral.  

 

4.4.2.3 Realdebitors risiko-tolerance   

Realdebitors forretning er også koncentreret til få parter ad gangen, hvorfor 

forretningsspredningen vurderes som værende lav. Endvidere er realdebitors forretning 

afhængig af GoMores forretning på samme vis som hos forbrugeren. Realdebitor sætter 

et aktiv på højkant i form af sin bil, hvorfor det også er denne part, som oplever det største 

tab ved en eventuel skade. Endvidere kan der perspektiveres til samme sag, hvor kvinden 

ikke tilbageleverede bilen som var lejet via GoMore på det aftalte tidspunkt.406 Et 

lignende scenarie vil naturligvis være højst uhensigtsmæssigt for realdebitor. Omvendt 

sætter realdebitor aktivt og egenhændigt sin bil til rådighed for udlejning, hvilket også 

 
404 (Bilag 6: Mailkorrespondance med GoMore).  
405 I en spørgeundersøgelse var forbrugerens største afholdenhed fra deleøkonomiske 

formidlingsplatforme grundet manglende tillid til modparten. Se (Bilag 9: Illustration af, hvilke 

nationaliteter der reelt læser kontraktvilkår).  
406 (Østebo, 2018). 
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kan antyde en lavere grad af risikoaversion. Modsætningsvis kan der også argumenteres 

for, at realdebitor er den mest risikoaverse i trepartsforholdet, idet vedkommende har et 

aktiv på højkant. GoMore kompenserer realdebitor ved at kræve et mindre gebyr for 

biludlejningen, hvorfor realdebitor må finde kompensationen tilstrækkelig for den risiko, 

vedkommende løber ved at sætte sin bil på platformen. Ud fra denne tankegang må 

realdebitor også risikoavers, dog i en mindre grad end forbrugeren. 

 

4.4.2.4 Platformens risiko-tolerance 

GoMore besidder i Danmark en brugerandel på 645.000,407 hvorfor de har en stor 

risikospredning som følge af adskillige transaktioner spredt ud over deres mange brugere. 

Platformens transaktioner er altså ikke koncentrerede til blot at gælde et fåtal. GoMore er 

en fuldt ud kommerciel virksomhed, eftersom betaling af servicegebyr er betinget for 

anvendelsen af platformen.408 GoMore må ud fra ovenstående økonomisk teori indikere 

risikoneutralitet, eftersom de må være økonomisk bedre rustet til at påtage sig samt at 

indkalkulere potentielle risici. Det er dog alligevel diskuterbart, hvorvidt GoMore reelt er 

risikoneutral. Dette skal ses i lyset af den juridiske analyse, hvor det blev statueret i afsnit 

3.3.2.1, at GoMore har taget et gyldigt formidlerforbehold og derved ikke påtager sig 

ansvar. GoMore træffer selv beslutning om risikoallokering, hvorfor platformen også kan 

argumenteres for at være risikoavers, idet de ikke ønsker at påtage sig unødvendige risici. 

GoMore fungerer som et kommercielt bindeled mellem realdebitor og forbruger, hvorfor 

det er brugerne, som påtager sig den største del af risikoen. Det skal dog tilvejebringes, 

at der er kutyme for, at formidlingsplatforme foranstalter et gyldigt formidlerforbehold, 

og at der ikke foreligger klare regler fra lovgivers side vedrørende risikoallokeringen. 

GoMore udnytter således den pågældende situation til deres fordel. Ud fra en konkret 

afvejning af de ovenstående parametre, må GoMore alligevel i højre grad fastlægges at 

være risikoneutral.  

 

 
407 Og der foreligger 1,8M brugere i Europa.  
408 Landbo, B., Norn, P., Raaholt, R., Fjalland, E. L., & Grønbæk, M. V. (2016). Byens deleøkonomi. 

Rambøll, s. 21. 
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4.4.3 Risiko-håndtering  

Risiko-håndtering betegner hvordan man bedst håndterer risiko-opfattelse og risiko-

tolerance.409 Risiko-håndtering vil blive vurderet med afsæt i de tiltag, GoMore opstiller 

på brugernes vegne, for at forebygge og minimere risici. Brugerne kan i øvrigt siges at 

håndtere risici på baggrund af de tiltag, som GoMore indfører, ved aktivt at udvælge sin 

modpart ud fra et helhedsindtryk af den pågældendes profil, anmeldelser og 

bedømmelser. GoMore søger at håndtere risici ved at foranstalte forskellige værktøjer, 

som skaber tryghed og transparens.410 Den tillidsskabende effekt tiltrækker flere brugere 

til platformen, hvilket også gavner GoMore. I nedenstående afsnit vil de forskellige tiltag, 

som GoMore benytter til forebyggelse og minimering af risici blive gennemgået, som 

tilsammen udgør platformens risikohåndtering.   

 

4.4.3.1 Screeningprocesser 

GoMore screener og stiller forskellige minimumskrav til realdebitor og forbruger, som 

skal overholdes for både at tilsikre kvaliteten af brugere og ydelser samt at forebygge 

informationsasymmetri. Screeningprocessen sker ex-ante såvel som ex-post for 

transaktionen, hvorfor det skal ses som værende et forebyggende værktøj gennem en 

frasortering af uhensigtsmæssige brugere. GoMore kræver en verificering af forbrugeren 

ved at påkræve forbrugeren at indsende kopi af sygesikrings- og kørekort.411 Platformen 

kræver, at realdebitor skal indestå for bilens stand og at den overholder alle lovkrav.412 

Realdebitor skal kontrollere forbrugers identitet og tilsikre, at forbruger er egnet til at føre 

bilen.413 Forinden bilen overleveres til forbruger, skal allerede opståede skader fremgå af 

lejekontrakten.414 Disse parametre bidrager til at undgå brugernes opportunistiske adfærd, 

men kan aldrig helt udelukke asymmetrisk information, da forbruger og realdebitor vil 

tilbageholde privat information, som de ikke ser fordelagtigt at videregive.415 Uagtet den 

asymmetriske information, forløber tilsyneladende langt de fleste transaktioner 

gnidningsfrit på GoMore. Dette understøttes med, at 98% af alle anmeldelser og 

 
409 (Petersen, 2019, s. 5-7). 
410 (EU Kommissionen, 2019, s. 14). 
411 (Bilag 19: GoMores vilkår for biludlejning § 3.3.1).  
412 Realdebitor skal desuden besidde retten til at udleje den pågældende bil. 
413 (Bilag 19: GoMores vilkår for biludlejning § 6.2.2). 
414 (Bilag 19: GoMores vilkår for biludlejning § 6.2.4). 
415 (Knudsen C. , 1997, s. 165). 
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bedømmelser på GoMore er 5-stjernede,416 hvilket indikerer, at GoMore har inkorporeret 

tilstrækkelige screeningprocesser til frasortering af de uønskede brugere. Det kan dog 

også argumenteres at have en modvirkende effekt, hvilket vil blive inddraget 

nedenstående. 

 

4.4.3.2 Bedømmelser og anmeldelser  

GoMore har endvidere opstillet krav om at brugene indbyrdes anmelder hinanden efter 

endt biludlejning. Brugerne skal bedømme hinanden ud fra et rangeringssystem, hvor de 

angiver antal stjerner de ønsker at tildele ydelsen og en kort kommentar med en nærmere 

uddybning af oplevelsen. Denne form for brugergenereret indhold kan give brugerne 

grundlag for at træffe en velinformeret beslutning, og fungerer bedst ligesom indbyrdes 

regulering ex-ante perspektiv. De brugere, som har modtaget dårlige anmeldelser kan 

derfor undgås.  

 

GoMore benytter anmeldelserne til løbende overvågning af brugerne, hvilket kan bidrage 

til at modarbejde brugernes moral hazard og nedsætte ex-post risici. Brugerne ønsker ikke 

at modtage en dårlig anmeldelse, hvorfor anmeldelserne tilskynder et hensigtsmæssigt 

adfærdsmønster, da det alternativt går ud over deres mulighed for at udleje/leje bil. Nogle 

brugere benytter sig af gentagne transaktioner med den samme bruger - eksempelvis i de 

tilfælde realdebitors bil er geografisk tæt placeret på forbrugerens bopæl, hvorigennem 

en tillidsfuld relation kan opbygges. Begge parter har et incitament til at opretholde den 

gode relation, hvorfor det frembringer en agtpågivende adfærd. Anmeldelser tilsikrer 

desuden en vis kvalitet samt en grad af forbrugerbeskyttelse, idet anmeldelserne skaber 

transparens og modarbejder asymmetrisk information.417 Det er dog diskuterbart, 

hvorvidt anmeldelserne i sin helhed er retvisende, eftersom 98% af alle bedømmelser på 

GoMore er 5-stjernede. Det synes påfaldende og kan rejse tvivl angående 

troværdigheden, da en forholdsvis stor brugerandel leverer en sublim service. EU-

kommissionen har foretaget en undersøgelse af forbrugerens synspunkter vedrørende 

bedømmelses- og anmeldelsessystemet på deleøkonomiske tjenester, hvilket fremgår af 

nedenstående figur.  

 
416 (Bilag 13: 98% af alle ratings er 5-stjernede).  
417 (Martens, 2016, s. 6). 
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Figur 4.4 – Undersøgelse foretaget af EU-Kommissionen (418) 

  

Langt størstedelen af de adspurgte forbrugere er til en vis grad enige i spørgsmålet om, 

hvorvidt brugerne føler sig mere sikre ved transaktioner, hvor platformen har 

bedømmelses- og anmeldelsessystemer. 44% af forbrugerne er overvejende enige i, at 

anmeldelses- og bedømmelsessystemer frembringer et sikkerhedselement forud for 

transaktionen. Endvidere er 45% af brugerne overvejende enige i, at de modtager 

tilstrækkelig information angående kvalitet og troværdighed om produktet/sælgeren 

gennem anmeldelses- og bedømmelsessystemer. Desuden er 38% af forbrugerne 

overvejende enige i, at deres tillid til platformen forhøjedes efter benyttelsen af 

anmeldelses- og bedømmelsessystemer.  

  

Det forekommer dog ikke sikkert, hvorvidt alle brugere afgiver en bedømmelse efter endt 

transaktion, da det ikke er obligatorisk for transaktionen. Bedømmelserne kan derfor til 

tider give et ufuldkomment billede af brugerne som helhed.419 Yderligere viser 

undersøgelsen, at mange brugere frygter reciprokke anmeldelser, som ikke er retvisende 

for den egentlige oplevelse.420 Derfor kan det diskuteres, hvorvidt der henligger et 

 
418 (EU Kommissionen, 2019, s. 87). 
419 Ibid. 
420 Ibid.  
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strategisk incitament bag bedømmelser og anmeldelser. Der forligger empirisk evidens 

for at strategiske adfærdsmønstre spiller ind ved bedømmelser, afgivet via 

deleøkonomiske platforme i form af reciprok adfærd.421 Dette ses blandt andet ved 

bedømmelser og anmeldelser, hvor positive (såvel som negative) bedømmelser 

gengældes med positive (negative) bedømmelser ”what you get is what you give”.422 

Dette kan også være en forklaring på, hvorfor 98% af alle GoMores brugere modtager 5-

stjernede bedømmelser. Der kan være skabt et internt miljø på platformen, hvor kutymen 

er at afgive en perfekt bedømmelse desuagtet oplevelsens karakter. Brugerne kan frygte 

at modtage en negativ bedømmelse som modreaktion på, at man selv ikke afgiver en god 

bedømmelse. Det kan understøttes i en analytisk undersøgelse fortaget af Proserpio m.fl. 

i artikel: ”What You Get is What You Give: Theory and Evidence of Reciprocity in the 

Sharing Economy”. I artiklen fremgår det, at der eksisterer en positiv korrelation mellem 

bedømmelser og reciprocitet, hvilket betyder, at jo mere reciprok en bruger er, desto bedre 

bedømmelser får de også.423  

 

GoMore opererer med adskillige rangeringer. Det er således muligt at oparbejde sig til en 

status som superbruger. Hensigten bag indbyrdes rangering af brugerne er at skabe et 

element af tryghed ved at øge transparens, og dermed mindske asymmetrisk information. 

En status som superbruger kan opnås ved en gennemførelse af tre udlejninger af 5 stjerner 

samt at brugeren har vedhæftet et profilbillede og telefonnummer til sin annonce, som 

nedenstående billede illustrerer. Dog virker det ikke synderligt vanskeligt at opnå denne 

status, hvorfor det formodes, at mange af GoMores brugere akkvirerer mærkatet 

forholdsvist hurtigt. Det kan anfægte validitetsgraden af mærkatet, hvor der kan 

argumenteres for, at det bør være mere byrdefuldt at tilegnes sig et sådant ”blåstempel”.424    

 

Udover bedømmelserne eksisterer der også andre brugergenererede anmeldelser på andre 

hjemmesider, som vurderer både GoMore, brugerne og de services, der tilbydes på 

platformen. Hjemmesider indeholdende brugergenereret indhold omfatter blandt andet 

TrustPilot og Facebook. Anmeldelserne er udelukkende brugernes oplevelse af GoMore, 

 
421 (Martens, 2016, s. 6) & Proserpio, D., & Xu, W. (2018). You Get What You Give: Theory and  

Evidence of Reciprocity in the Sharing Economy. Questrom School of Business, 1-44, s. 1.  
422 (Proserpio & Xu, 2018, s. 1). 
423 Ibid, s. 3. 
424 (Bilag 17: "Superbilist"). 
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hvorfor det reciprokke element ikke påvirker anmeldelsen. Det kan derfor forekomme 

mere troværdigt og objektivt.  

 

Det er også centralt at inddrage en diskussion af, hvorvidt der forekommer for mange 

informationer for den enkelte bruger at forholde sig til. Den høje grad af information, som 

genereres gennem internettet herunder i form af mange anmeldelser og bedømmelser via 

diverse brugergenererede hjemmesider, kan det medvirke til information overload.425 

Hermed menes, at det kan blive uoverskueligt for forbrugeren at navigere i de adskillige 

informationer de får om GoMore. Endvidere kan det blive vanskeligt for forbrugeren at 

udskille relevant og brugbar information, blandt andet fordi de fleste anmeldelser på 

GoMore er positive, mens flere af anmeldelserne på TrustPilot imidlertid er mindre 

positive.426 Brugerne bliver overvældede, og har dermed vanskeligere ved at foretage en 

velinformeret beslutning.427 Det er paradoksalt, da bedømmelser og anmeldelser har til 

formål at hjælpe brugeren med at træffe en velinformeret og velovervejet beslutning, 

hvilket kan skabe en modsatrettet effekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
425 Martin-Fuentes, E., Fernandez, C., Mateu, C., & Marine-Roig, E. (2017). Modelling a grading scheme 

for peer-to-peer accommodation: Stars for Airbnb. Elsevier, 75-83, s. 75. 
426 Det blev endvidere statueret i den juridiske analyse, at den gennemsnitlige forbruger kan ud fra en 

overordnet vurdering have svært ved at tage en velinformeret beslutning med afsæt i de kognitive 

begrænsninger.   
427 Ibid.  
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Anmeldelser af en tilfældig bruger på GoMore  

  

Figur 4.5  

Kilde: GoMore (Anbefalinger fra tilfældige brugere på GoMore)  

 

Uddrag fra en anmeldelse på TrustPilot 

  

Figur 4.6 

Kilde: Trustpilot (Uddrag fra en anmeldelse på Trustpilot) 

 

Hvorvidt bedømmelser og anmeldelser lykkes at skabe transparens og tryghed for 

brugeren beror på en konkret afvejning. Set i lyset af de mange anmeldelser der afgives 

på GoMore og på internettet generelt sammenholdt med at langt størstedelen af alle 

bedømmelser på GoMores hjemmeside er sublime, taler det for, at der foreligger en 

uhensigtsmæssig reciprok adfærd angående bedømmelserne og anmeldelserne. 

Endvidere kan der foreligge information overload, som besværliggør grundlaget for at 

træffe en velinformeret beslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Side 109 af 178 

 

 

 

4.4.3.3 Sanktioner  

Ved accept af GoMores betingelser giver det GoMore beføjelse til at opstille sanktioner, 

for at tilsikre brugernes optimale adfærd og optimale agtpågivenhed. Ved en overtrædelse 

af GoMores betingelser og vilkår  pålægges forbrugeren en bøde.428 Ved grovere 

overtrædelse pålægger GoMore en sanktion som er udover bøden. Sanktionerne omfatter 

retten til at bortvise brugere fra platformen. Disse retningslinjer kan også ses som en form 

for Code of Conduct, som hos GoMore hedder regler og ansvar. Sanktionerne har en 

kontrollerende egenskab og er en måde hvorpå risici kan håndteres. Regelsættene giver 

brugerne incitament til at handle agtpågivende og hensigtsmæssigt, idet de ikke ønsker at 

blive sanktioneret og afholdes fra at indgå flere transaktioner.  

 

4.4.3.4 Forsikring  

Som nævnt indebærer GoMores forretningsmodel et samarbejde med TRYG forsikring. 

Der foreligger et kommercielt sigte for GoMore i at tegne forsikring på vegne af brugerne, 

hvilket blandt andet skal ses i lyset af det tryghedsskabende element ved 

skadesløsholdelse, hvilket tiltrækker de forbrugere, som ellers var blevet afskrækket, 

såfremt der ikke forelå forsikring. Det må tilmed understreges, at det er et 

konkurrenceparameter, som også appellerer til GoMores fordel. Der foreligger kun 24% 

af alle deleøkonomiske platforme, som anvender forsikring, herunder er det primært 

platforme, som beskæftiger sig med transport.429 Forsikring udgør et essentielt element 

ved uvisse risici, som opstår ex post og som ikke kan forudses. Forsikring kan ligeledes, 

igennem asymmetrisk information skabe opportunistisk adfærd, som inddrages 

yderligere nedenstående. GoMore påvirkes da af brugernes adfærd, eftersom flere skader 

skaber en højere indekseret præmie til TRYG.    

 

 
428 Parkeringsbøde, fartbøde, broafgift, manglende tankning, for sen tilbagelevering af bil, bilen 

tilbageleveres i uacceptabel stand, rygning i lejebilen, mistede eller stjålne bilnøgler, overdragelse af 

lejebilen til en ikke-registreret fører samt hvis lejebilen bliver kørt til udlandet, uden tilkøb af en 

udlandsforsikring, jf. (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 6.2.12). 
429 (EU Kommissionen, 2019, s. 35).  
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4.4.4 Sammenfatning  

Det blev på baggrund af PA-teorien fastlagt, at GoMore agerer som principal, og 

realdebitor og forbruger fremstilles som agenter. Brugernes risikoprofiler blev klarlagt 

med afsæt i brugernes risiko-opfattelse, risiko-tolerance og risiko-håndtering. Det blev 

først konkluderet, at forbrugerens risiko-opfattelse primært er optimistisk, men at dette 

ikke altid er realistisk, hvorfor det antages, at der forekommer mindre gode bilister på 

platformen. Realdebitors risiko-opfattelse er overvejende pessimistisk og at asymmetrisk 

information påvirker opfattelsen. Forbrugers risiko-tolerance er altovervejende 

risikoavers, hvilket blev statueret ud fra dennes snævre forretningsspredning og ud fra det 

betydelige høje gebyr på ca. 33%, som GoMore opkræver ved transaktionen. Forbrugeren 

kan dog argumenteres for, at have accepteret en vis grad af risiko ved at benytte en 

formidlingsplaform, som befinder sig på et juridisk ureguleret område. Realdebitor blev 

også vurderet at være risikovers. Dette blev i lighed med forbrugeren statueret ud fra 

realdebitors snævre forretningsspredning og at de betaler et mindre gebyr til GoMore på 

ca. 20%, som kompensation for at stille et aktiv på højkant. Forbruger og realdebitors 

risikoaversion er bredspektret og individuel. GoMore blev konkluderet at være 

risikoneutral, hvilket især skal ses i lyset deres store forretningsspredning på 645.000 

brugere i Danmark. Dette stemmer desuden overens med principperne i PA-teorien, hvor 

principalen er risikoneutral og agenterne er risikoaverse. GoMore har implementeret flere 

præ- og postkontraktuelle og tryghedsskabende værktøjer til at nedbringe risici, som 

omfatter screening, bedømmelser og anmeldelser, sanktionering og forsikring. Der er 

højest sandsynligt skabt et miljø for reciprokke bedømmelser internt på platformen, hvori 

98% af alle anmeldelser er positive, hvilket kan stille spørgsmålstegn til troværdigheden 

heraf.   

Med afsæt i parternes respektive risikoprofiler, bør ansvar allokeres til GoMore, idet de 

er økonomisk bedst egnet til at påtage sig mere ansvar ud fra et diversifikationssynspunkt. 

Dette er i overenstemmelse med PA-teorien, hvor principalen er risikoneutral. GoMores 

nuværende forretningsmodel vil blive gennemgået i det følgende, for at illustrere, i hvilket 

omfang forretningsmodellen til fordel kan ændres, for at tilgodese parternes klarlagte 

risikoprofiler.  
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4.5 GoMores nuværende forretningsmodel 

GoMores samarbejdspartner TRYG dækker platformens brugere on demand, hvorfor 

dækningen udløses automatisk og kontinuerligt for hver enkelte transaktion via GoMore 

mod et gebyr. Forsikringens dækningsområder indbefatter blandt andet en 

kaskoforsikring, som dækker en skade på selve udlejningsbilen under perioden for 

udlejning. Endvidere omfatter forsikringen en ansvarsforsikring, som omfavner 

ansvarsskader, såsom personskader og tingsskader. Derudover dækker forsikringen også 

vejhjælp, som omfatter assistance og hjælp ved eksempelvis driftsstop. GoMore besidder 

derved blot en formidlerrolle på aftaleforholdet og påtager sig ingen risici derudover, da 

forsikringen skadesløsholder forbrugerne, såfremt der sker en skade, som er under 

dækningsomfanget. Der foreligger både fordele og ulemper ved en tvungen forsikring. 

Fordelen ved obligatorisk forsikring er, at ex-post omkostningerne grundet uvisheder 

reduceres, eftersom forsikringen går ind og dækker hændelser såsom færdselsuheld, 

brand og eksplosioner. Ydermere skaber det en troværdig platform, da den største grund 

til brugeres afholdelse fra deleøkonomiske platforme er manglende tillid til modparten.430 

 

Adverse selection forekommer, når der foreligger asymmetrisk information mellem 

forsikringstager og forsikringsgiver. Forinden transaktionen har en bruger en formodning 

for, om end ikke altid, en retvisende opfattelse af sin egen risiko af sig selv som bilist og 

risiko-tolerance omhandlende sin uvillighed til at acceptere en risiko, eftersom brugerne 

er risikoaverse.431 Der foreligger dog forhold inden transaktionen, som kun den enkelte 

bruger kender til om vedkommende selv, som forsikringsselskabet er uvidende omkring. 

 

I et møde med TRYGs afdeling for deleøkonomiske platforme fortalte 

forsikringsselskabet, at de ikke screener den enkelte bruger ved oprettelse, men i stedet 

betinges forsikringstegning af, at GoMore skal opstille visse minimumskrav til 

transaktionen hos brugerne.432 Eftersom forsikringsselskabet ikke kan screene den 

enkelte bruger, må de pålægge brugerne den samme præmie ved indtegning, dog 

differentierer TRYG mellem realdebitor og forbruger ved præmiefastsættelsen. Det skal 

påpeges, at der naturligvis ikke kendes til beregningerne bag TRYGs præmiefastsættelse, 

 
430 Erhvervsministeriet. (2017). Strategi for vækst gennem deleøkonomi. København K: Regeringen, s. 13. 
431 (Morris, Devlin, Parkin, & Spencer, 2012, s. 141). 
432 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 3.3.1). 
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men at det formodningsvist vurderes ud fra et estimat af den gennemsnitlige befolknings 

risici.433 Det bevirker, at præmien bliver højere, dersom forsikringsselskabet skal 

indkalkulere alle risici i deres præmieberegning, herunder de brugere, som har en 

urealistisk risiko-opfattelse af sig selv, hvorfor de vurderer sine kørselsegenskaber for 

højt eller lavt.434 Når et forsikringsselskab vurderer en præmie ud fra den gennemsnitlige 

risikovurdering, kan det beskrives som community rating.435 Følgevirkningen af en høj 

risikopræmie er at bilister som besidder en optimistisk risiko-opfattelse ikke vil have 

forsikring.436 De vil derfor hellere benytte en anden formidlingsplatform, hvor 

forsikringen ikke er påtvungen. Dette synspunkt understøttes af nedenstående 

anmeldelser, at flere brugere mener prisfastsætningen på GoMore overordnet set er for 

høj.  

 

 

Figur 4.7 

Kilde: Trustpilot (Uddrag fra TrusPilot) 

 

 
433 (Morris, Devlin, Parkin, & Spencer, 2012, s. 141). 
434 Ibid. 
435 Ibid. 
436 Som nævnt ovenstående kan den optimistiske risiko-opfattelse være urealistisk og brugeren behøver 

derfor ikke at være en god billist på baggrund af vedkommendes opfattelse.  

  



   

 

Side 113 af 178 

 

 

 

Figur 4.8 

Kilde: Trustpilot (Uddrag fra TrusPilot) 

 

Brugere som har en optimistisk risiko-opfattelse vil derfor ikke betale den høje pris, og 

platformen er efterladt med brugere, som enten er risikoaverse, eller udgør en pessimistisk 

risiko-opfattelse. De mener derfor, at de har brug for forsikringen, hvorfor der opstår 

adverse selection.437 Adverse selection kan have en selvforstærkende effekt. Når 

forsikringsselskabet ikke har mulighed for at screene effektivt, da vil de pessimistiske 

bilister som selv mener at de har brug for forsikringen, medføre et højere antal uheld end 

hvad den gennemsnitlige præmie oprindeligt er baseret på. Det bevirker, at 

forsikringsselskabet må opjustere præmien yderligere for alle, hvorfor det bortskræmmer 

de mindre pessimistiske brugere fra at betale. Processen gentages, indtil platformen er 

efterladt med de brugere, som har en risiko-opfattelse af sig selv som en yderst dårlig 

bilist eller yderst risikoavers, da de vil være villige til at betale den opjusterede høje 

præmie. Den højere præmie har også en negativ effekt på realdebitor, da vedkommende 

ikke finder det rentabelt at stille sin bil til rådighed på GoMore, når præmien stiger.   

Som beskrevet i afsnit 4.4.3 har platformen dog indtil flere tiltag, som kan forebygge og 

sortere de ikke hensigtsmæssige brugere fra. 

 

 
437 (Morris, Devlin, Parkin, & Spencer, 2012, s. 141). 
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Figur 4.9 – Illustration af adverse selection på GoMore (egen tilvirkning) 

 

Et andet kendt problem i forsikringsregi er moral hazard, hvor forsikringstageren handler 

opportunistisk efter transaktionens indgåelse og handler derfor imod 

forsikringsselskabets (og platformens) interesser.438 En bruger på GoMore vil være 

mindre forsigtigt velvidende, at vedkommende alligevel er forsikret, såfremt noget går 

galt.439 Det kan tilmed være vanskeligt for forsikringsselskabet efterfølgende at bevise, at 

forbrugerens opførsel har bevirket til skadens indtræden.440 En mulig løsning på moral 

hazard er blandt andet anvendelsen af bedømmelser og anmeldelser, som GoMore 

allerede har implementeret, idet de giver brugerne et incitament til at handle 

agtpågivende, fordi de ikke ønsker en dårlig bedømmelse og anmeldelse. Dog 

forekommer der givetvis reciprocitet. Endvidere er en selvrisiko som GoMore også 

pålægger, med til at modvirke moral hazard, men spørgsmålet er, hvorvidt en 

standardiseret selvrisiko på et bredt spektrum af risiko-profiler egentlig har den ønskede 

virkning for platformen?  

 

 
438 (Knudsen C. , 1997, s. 167).  
439 Der foreligger dog enkelte tilfælde, såsom aflyst udlejning, som forsikringen ikke dækker og parterne 

da skal finde ud af det indbyrdes. 
440 (Knudsen C. , 1997, s. 167). 
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at GoMores påtvungne forsikring 

formentlig ikke passer til alle brugere, som består af det store spektrum af risiko-

tolerancer og risiko-opfattelser. Yderligere kan en standardiseret selvrisiko og 

forsikringspræmie appellere til de brugere, som udgør en dårlig bilist og/eller er 

risikoaverse. 

 

En formidlingsplatform kan kontrollere risici herunder adverse selection og moral hazard 

ved at opstille incitamenter over for brugerne til at afsløre relevant information i 

kontraktforholdet.441 Som omtalt i afsnit 4.4.3 benytter GoMore allerede disse tiltag. 

Nedenstående vil netværkseksternaliteter beskrives som et fundament til platformes 

succes, herefter vil en flex-model introduceres på baggrund af brugernes individuelle 

risiko-profil. Endvidere vil det vurderes, på hvilke grundlag GoMore som platform er 

bedre til at bære risikoen end forsikringsselskabet, herunder forslag til yderligere tiltag, 

som GoMore kan benytte sig af, for at minimere asymmetrisk information.  

 

4.6 Netværkseksternaliteter  

GoMores forretningsmodel er karakteriseret ved netværkseksternaliteter. Disse 

forekommer både som direkte og indirekte.442 Direkte netværkseksternaliteter betyder, at 

eksempelvis en forbrugers nytte stiger, såfremt der kommer flere forbrugere til 

platformen. Indirekte netværkseksternaliteter forekommer eksempelvis når forbrugerens 

nytte stiger, såfremt der kommer flere realdebitorer på platformen.443 Det er således en 

nytte der opstår i relation til et netværk. Desuden tiltrækker det faktum, at der allerede er 

mange bruger af platformen, yderlige brugere til.444 Den positive effekt skal ses i form af 

en stigning i udbuddet herunder af realdebitorer, som resulterer i flere forbrugere af 

bilerne samt større geografisk dækning i efterspørgslen.445  

 

 
441 (Martens, 2016, s. 29). 
442 Wirtz, J., So, K., Mody, M., Liu, S., & Chun, H. (2019). Platforms in the Peer-to-Peer Sharing Economy. 

Journal of Service management , 452-483, s. 456. 
443 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. (2019). Velfungerende Markeder - Digitale platforme. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, s. 4.  
444 Ibid, s. 3.   
445 Ibid., s. 4. 
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Skader afføder dårlige anmeldelser af brugere. Dette er ikke alene dårligt for den enkelte 

bruger, men også uhensigtsmæssigt for platformen, da anmeldelserne reflekterer tilbage 

på platformen, således at dårlige anmeldelser skaber negative netværkseksternaliteter. 

GoMores nuværende forretningsmodel med standardiseret forsikring kan afskrække visse 

brugere fra at benytte platformen, eftersom de ikke vil betale den høje pris. Det 

forekommer derfor essentielt for GoMore at iværksætte yderligere tiltag, som kan bevirke 

til en forøgelse af de positive netværkseksternaliteter, eftersom det er kilden til en større 

forretningsspredning og er dermed bedre stillet ud fra diversifikationssynspunktet. Dettes 

søges at blive gjort ved introduktion af nedenstående flex-model. 

 

4.7 Flex-model 

I nutidens formidlingsplatforme foreligger der høj konkurrence på markedet, som 

konstant er under udvikling.446 Ved et konkurrencepres er differentiering en stor fordel 

til platformens succes, hvorfor det er i platformens egen interesse at levere de bedst 

mulige services. Desuden foreligger der få adgangsbarrierer, hvorfor tilnærmelsesvis 

enhver kan udleje en bil eller en lejlighed igennem en platform til lavere priser. Som følge 

af at nærmest enhver kan tilgå platformen, kan det generere en vis mangel på tillid 

imellem brugerne, som ellers er essentiel for økonomiske transaktioner.447  

 

I mangel på regulering har formidlingsplatforme mulighed for at allokere risici, som de 

finder mest økonomisk fordelagtigt. I ovenstående afsnit 4.4.2.4, blev det klarlagt, at 

GoMore er risikoneutral og derfor den part i trepartsforholdet, som er bedst stillet til at 

påtage sig ansvar. Ved at GoMore påtager sig risici på vegne af brugerne, signalerer 

platformen, at de stoler på deres brugere, hvilket også er en kilde til tillid og sikkerhed. I 

en undersøgelse fra Erhvervsministeriet i 2015 blev det statueret, at den største hindring 

for benyttelse af formidlingsplatforme både for forbrugere (60%) og realdebitor (48%), 

var manglende tillid til modparten.448  

 

 
446 Allen, D., & Berg, C. (2014). The Sharing Economy: How over-regulation could destroy an economic 

revolution. IPA., s. 29. 
447 Brescia, R. H. (2016). Regulating the Sharing Economy: New and Old Insights into an Oversight Regime 

for the Peer-to-Peer Economy. Nebraske Law Review, 95(1), 87-144, s. 137. 
448 (Erhvervsministeriet, 2017, s. 29). 
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I GoMores nuværende forretningsmodel hvor al risici bliver pålagt forsikringsselskabet, 

blev det konkluderet, at der opstår adverse selection og moral hazard. Med afsæt i 

analysen af parternes individuelle risiko-profiler og problematikkerne ved GoMores 

nuværende forretningsmodel, søges det relevant at opstille forslag til en flex-model. Flex-

modellen vil inddrages med henblik på at skabe et strategisk alternativ til GoMores 

nuværende forretningsmodel. Flex-modellen baseres på et skifte i risikoallokeringen, 

hvor det nu er GoMore, som skal påtage sig risici på vegne af dens brugere. Det blev 

klarlagt, at GoMore med fordel kan påtage sig ansvar, eftersom platformen besidder 

fordele i deres risiko-håndtering, som forsikringsselskabet nødvendigvis ikke har. Når 

GoMore påtager sig mere ansvar på vegne af brugerne, er det yderst essentielt for 

platformen at minimere sine udbetalinger. Det kan afhjælpes ved at investere yderligere 

i ex-ante og ex-post informationstiltag.  

 

 

Figur 4.10 – Illustration GoMore kontra Tryg som forsikringsgiver (egen tilvirkning) 

 

Med henvisning til ovenstående figur, illustreres GoMores yderligere tiltag der medfører 

fordele i at påtage sig et ansvar sammenholdt med forsikringsselskabets tiltag.  
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I et ex-ante perspektiv kan GoMore få endnu bedre adgang til informationer om dens 

brugere ved at indføre yderligere screeningstiltag, som at indhente straffeattester og data 

fra tredjeparter. Tillige kan GoMore sammensætte differentierede forsikringspakker, som 

forbrugeren skal vælge imellem. Det kan bidrage til at løse adverse selection og moral 

hazard. Flex-modellen søger derved at skabe en øget fleksibilitet for den enkelte 

forbruger, så vedkommende kan foretage sit valg på baggrund af sin egen opfattelse af 

risici, baseret på afsnit 4.4.1. Selvom forsikringen i flex-modellen fortsat er obligatorisk, 

vil fleksibiliteten forbundet hermed alligevel appellere til flere forbrugere, end hvad der 

muligvis gør sig gældende i deres nuværende model, hvilket vil medføre positive 

netværkseksternaliteter. Det skal haves for øje, at der ved en alternativ forretningsmodel 

ikke bør foreligge en degradering af brugerens beskyttelse, da det som følge kan mindske 

brugerantallet, som modsat medfører negative netværkseksternaliteter.  

 

I et ex-postperspektiv har GoMore den fordel, at den kender til brugerens interne 

rangeringer, hvilket giver platformen en fordel i at overvåge interne anmeldelser og 

bedømmelser. Deraf kan GoMore indføre hårdere sanktioner, således at det 

imødekommer moral hazard problematikken. Tilslutningsvist kan GoMore foruden flex-

modellen med fordel indføre et tvistløsningsorgan, hvor platformen bedømmer, hvorledes 

en given tvist skal løses mellem dens brugere på baggrund af opstillede betingelser.  

 

4.7.1 Adgang til informationer 

En formidlingsplatform har mulighed for at indsamle en massemængde af brugerdata.449 

Hver gang realdebitor eller forbruger foretager en transaktion på GoMore efterlader de et 

data-fodprint, som GoMore kan benytte internt til at kvantificere risici. Dette kendes 

under betegnelsen Big Data.450 GoMore overvåger brugernes overholdelse af platformens 

regler, ved at læse anmeldelser afgivet af brugerne om hinanden. En undersøgelse fra EU-

Kommissionen viser, at kun 30% af platforme anvender monitorering.451 GoMore kan 

være bedre stillet til at påtage sig risici sammenlignet med forsikringsselskabet, da 

 
449 Strowel, A., & Vergote, W. (2019). Digital Platforms: To Regulate or Not to Regulate? Message to 

Regulators: Get the Economics Right First, then Focus on the Right Regulation. I B. Devolder, The Plat-

form Economy (s. 3-29). Intersentia, s. 19.  
450 Townley, C., Morrison, E., & Yeung, K. (2017). Big Data and Personalised Price Discrimination in EU 

Competition Law. SSRN Electronic Journal, s. 2. 
451 (EU Kommissionen, 2019, s. 35). 
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platformen har mulighed for at indsamle og kvantificere information angående 

henholdsvis realdebitor og forbruger, hvorfor GoMore kan aktivt søge at nedbringe 

udbetalinger. Platformens etablerede anmeldelsessystem fungerer altså som en 

overvågningsmekanisme, hvor platformen har mulighed for at udføre en omfattende 

monitorering af den enkelte bruger. Som nævnt foretager forsikringsselskabet ikke 

overvågning, men minimal screening ved at stille minimumskrav ved oprettelse. 

Overvågningen har både virkninger i ax-ante og ex-post perspektiv, hvor platformen kan 

føre løbende overvågning af brugernes adfærd igennem anmeldelser. Det påvirker 

brugerne til at holde sig ”på måtten”, så de ikke agerer opportunistisk og kører uagtsomt, 

idet dårlige anmeldelser påvirker fremtidige transaktioner. En risikoavers person vil ikke 

indgå en transaktion med en dårlig anmeldt bruger.  

 

GoMore er allerede den primære kontaktpart når en tvist indtræder, hvor eventuelle 

skader først skal rapporteres til platformen, som viderefører dokumentationen til 

forsikringsselskabet.452 Ovenstående kan desuden tænkes at medføre et større tillidsbånd 

mellem GoMore og brugerne, hvorfor de også vil acceptere at underlægge sig en større 

grad af monitorering. GoMore er således bedre rustet end forsikringsselskabet til at 

tilbyde forskellige kombinationer af forsikringspræmier og selvrisici, på baggrund af de 

informationer, de er i besiddelse af. Argumentet vil blive uddybet i det følgende. 

 

Foruden allerede anvendte verifikationsprocesser som GoMore benytter, kan de med 

fordel foretage yderligere præventive tiltag, såsom at tjekke brugernes straffeattester. Det 

forekommer nødvendigt, da der på lignende platforme har optrådt kriminelle brugere.453 

Desuden kan GoMore implementere mere omfattende krav til hvordan man opnår en 

status som superbruger. I stedet for blot at skulle have 3 anmeldelser af 5 stjerner, bør 

GoMore øge kravene for at give et mere retvisende billede af en superbruger. Kravet 

kunne med fordel øges til 10 anmeldelser af 5 stjerner. Brugerne skal modtage/foretage 

mindst 10 bookinger om året og reagere inden for en vis tidsperiode på modpartens 

 
452 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 6.2.13). 
453 (Trustpilot, 2020) På den deleøkonomiske platform Boatflex havde en familie lejet en båd, hvor 

realdebitor aldrig dukkede op. Det fandtes efterfølgende, at vedkommende afsoner sin 8-årige 

fængselsstraf.  
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henvendelser og derved opretholde en vis svarprocent.454 GoMore kan lade sig inspirere 

af platformen AirBnBs Superhost,455 ved at revurdere mærkatet superbruger hver tredje 

måned i henhold til ovenstående krav for at beholde mærkatet. Superbruger kan således 

være et incitament til at øge brugernes ønske om at opnå denne status. Desuden har de 

fleste risikoaverse brugere en tendens til at henvende sig til de brugere med positive 

vurderinger, da deres kvalitet herigennem bekræftes.456  

 

4.7.2 Alternative forsikringspakker  

Som beskrevet ovenstående kan der i GoMores nuværende forretningsmodel forekomme 

adverse selection, som især opstår, når forsikringsselskabet ikke har mulighed for at 

foretage tilstrækkelig screening af sine forsikringstagere. Det er da gunstigt for GoMore 

at tilbyde alternative forsikringspakker, eftersom platformen også kan tiltrække 

forbrugere, som har en optimistisk risiko-opfattelse. Transaktionen bør dog stadig være 

betinget af forsikring, eftersom realdebitor ikke i samme grad vil stille bilen til rådighed 

på platforme, såfremt forsikring kunne fravælges for forbrugeren. Dette understøttes 

desuden af, at realdebitor har en pessimistisk risiko-opfattelse af andre bilisters 

køreegenskaber, hvorfor realdebitor formodentlig ønsker forsikring desuagtet jf. 4.4.1. 

Som følge af at forbrugeren blev statueret risikoavers i afsnit 4.4.2.2, vil de ikke løbe 

risikoen uden forsikring, men derimod altid foretrække at have en forsikring. 

Forsikringen er også med til at modvirke den foreliggende markedsfejl, hvor selv-

reguleringsmekanismer såsom anmeldelser og bedømmelser ikke alene kan afværge ex-

post omkostninger i forbindelse med uvisheder, som nævnt ved uheld, brand osv.457  

 

Forbrugeren vælger derefter sin forsikringspakke ud fra sin risiko-opfattelse. De 

alternative forsikringspakker som GoMore bør tilbyde kan endvidere bidrage til at løse 

adverse selection problematikken. De forskellige forsikringspakker indebærer, at de 

tilpasses til de forskellige brugere med varierende risiko-opfattelser. Ved at tilbyde 

forskellige forsikringspakker vil flere forbrugere som har en optimistisk risiko-opfattelse 

 
454 Liang, S., Schuckert, M., Law, R., & Chen, C.-C. (2016). Be a "Superhost": The importance of badge 

systems for peer-to-peer rental accomendations. Elsevier, 454-465, s. 454. 
455 (Airbnb superhost: Recognizing the best in hospitality, 2020). 
456 (Liang, Schuckert, Law, & Chen, 2016, s. 454). 
457 (Martens, 2016, s. 29). 
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anse det som rentabelt at oprette sig på GoMore, uagtet at de ikke tror, at de får brug for 

forsikring. Ved at opstille to forsikringspakker får man ikke nødvendigvis alle forbrugere 

med, dog opsamles flere af de forbrugere som ser sig selv som gode bilister, end ved den 

nuværende model. Det er derfor op til forbrugeren selv forinden transaktionen, at vælge 

hvilken pakke vedkommende anser for mest rentabel. Både forbruger og realdebitor 

bliver opkrævet et gebyr, som går til forsikring. Udbyder har et aktiv på højkant og ved, 

at der er en risiko forbundet ved at udleje bilen, uagtet forbrugeren er en god eller dårlig 

bilist. Det er derfor væsentligt at realdebitor fortsat har en interesse i at anvende GoMore, 

hvorfor realdebitors gebyr holdes konstant. På denne måde vil realdebitor ikke straffes på 

baggrund af forbrugerens valg af forsikringspakke, og vil være sikret samme 

dækningssum uagtet forbrugerens valg og efterfølgende udviste agtpågivenhed. 

 

 

Figur 4.11 – Illustration af forsikringspakker (egen tilvirkning) 

 

4.7.2.1 Første transaktion 

Ved første transaktion er GoMore ikke i besiddelse af data om forbrugeren, og er i samme 

situation som forsikringsselskabet i deres nuværende forretningsmodel. De to 

forsikringspakker 1 og 2 illustreres ovenstående som to valgmuligheder, hvor den ene 
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pakke har en høj selvrisiko og lavere præmie og den anden har en lavere selvrisiko og 

højere præmie.  

 

Ved første transaktion vælger forbrugeren den forsikringspakke, som forbrugeren 

primært ud fra sin egen risiko-opfattelse anser som mest rentabel.458 En forbruger som 

har en risiko-opfattelse af sig som en god bilist, vil vælge forsikringspakke 1, med den 

høje selvrisiko, fordi forbrugeren ikke tror, at de vil komme ud for et uheld der vil påføre 

bilen en skade. En forbruger som er af den modsatte overbevisning, at vedkommende har 

større chance for at komme ud for uheld, vil vælge forsikringspakke 2 med en lavere 

selvrisiko. Allerede efter første transaktion har GoMore en forestilling af, hvilke risiko 

brugeren udgør. Endvidere afspejler forbrugers valg af forsikringspakke deres egen 

risiko-opfattelse. Brugerens egen risiko-opfattelse kan dog have den begrænsning, som 

beskrevet i afsnit 4.4.1, at forbrugeren kan have en forvridning i sin egen risiko-opfattelse 

og kan vælge en pakke, som ikke afspejler sin egentlige risiko. Endvidere er optimistiske 

brugere nødvendigvis ikke er gode bilister, uagtet at de selv er af den opfattelse. Her 

besidder GoMore den fordel, at platformen løbende kan monitorere og dermed hurtigere 

reagere på eventuelle misligholdelser, som beskrevet i afsnit 4.7.1.    

GoMore kunne med fordel etablere eksterne aftaler med andre platforme, såsom 

Facebook, om at indhente bedømmelser og anmeldelser fra den enkelte bruger, som 

videreføres til GoMore. Facebook har blandt andet indgået lignende aftaler med banker, 

hvor de har mulighed for at vurdere brugeres kreditværdighed ud fra en samlet rating på 

Facebook med afsæt i blandt andet brugerens venner.459 Det kan dog ikke udelukkes, at 

forsikringsselskabet har samme mulighed, men allerede efter første transaktion har 

GoMore den fordel, at de løbende kan indsamle data om den enkelte bruger. I en 

undersøgelse fra EU-Kommissionen benyttede (48%) af de screenede platforme salg af 

data samt datagenbrug, hvorfor det hyppigt forekommer, at platformene deler data 

indbyrdes.460  

 

 
458 Det er ikke alene ud fra forbrugerens risiko-opfattelse der træffes beslutning ud fra, men der er øvrige 

faktorer der påvirker beslutningen, såsom en brugers personlige økonomi. 
459 Knudsen, L. H. (2016). Medlemmerne har talt: Vi er ikke klar til deling. Forsikring, 2, 8-9, s. 9. 
460 (EU Kommissionen, 2019, s. 54). 



   

 

Side 123 af 178 

 

 

4.7.2.2 Efter første transaktion 

Efter første transaktion har GoMore indsamlet data om henholdsvis realdebitor og 

forbruger igennem deres overvågningssystem og kan nu løbende screene brugerne ved 

hver enkelt transaktion efterfølgende. GoMore kan med fordel drage nytte af deres 

indsamlede data, ved at opstille belønninger og straf, baseret på forbrugerens opførsel ved 

hver transaktion. Foruden selvrisikoen kan belønningssystemer desuden bidrage til en 

reduktion af moral hazard, eftersom et bonussystem kan motivere forbrugeren til at køre 

agtpågivende mod en præmiereduktion i næste periode. GoMore kan lave en ordning 

kaldet ”no-claims bonuses”,461 hvor kontinuerlig god opførsel belønnes med en lavere 

præmie i næste periode. Omvendt kan GoMore straffe de forbrugere, som forårsager tab 

med en højere præmie i den næste periode. Efter gentagne transaktioner er det nu 

GoMore, som besidder en risiko-opfattelse af forbrugeren, som platformen kan udnytte 

til sin fordel.   

 

Hvis GoMore ønsker at appellere til en bredere skare af forbrugere, som har 

individualiserede risiko-opfattelser, kunne platformen med fordel opstille flere 

forskellige forsikringspakker end præsenteret ovenstående. Dette kan dog have den 

ulempe, at forbrugeren ved første transaktion har en forvredet risiko-opfattelse af dem 

selv. Derfor vil GoMore som følge af, at forbrugeren har vurderet dens risiko-opfattelse 

forkert, have sværere ved at opjustere præmien ud fra flere forsikringspakker. 

 

Endvidere skal GoMore være påpasselig med at prisfastsætte præmien på baggrund af 

data om brugerens betalingsvillighed, eftersom det kan udgøre prisdiskrimination.462 

Denne form for prisdiskrimination er omtalt som algorithmic consumer price 

discrimination.463 Ved at tilbyde to forsikringspakker som brugeren selv vælger på 

baggrund af deres egen opfattelse, prisfastsætter GoMore ikke på vegne af brugerens 

betalingsvillighed.  

 

 
461 (Morris, Devlin, Parkin, & Spencer, 2012, s. 146). 
462 (Townley, Morrison, & Yeung, 2017, s. 5). 
463 Ibid, s. 2. 
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4.7.3 Sanktionering  

GoMore kan indføre yderligere sanktioneringsmekanismer ex-post end nævnt afsnit 

4.4.3, for at udskille de mindre hensigtsmæssige brugere gennem overvågning. Som 

statueret i afsnit 4.4.1 forekommer der brugere på GoMores platform, som har en 

overvejende urealistisk risiko-opfattelse af dem selv som bilister. Her blev det antaget, at 

disse bilister er mindre hensigtsmæssige da der opstår bias. GoMore besidder en fordel 

eftersom de hurtigere kan reagere og sanktionere. I disse tilfælde kunne et yderligere 

fordelagtigt sanktioneringstiltag være at inkorporere autogenerede anmeldelser ved 

brugerens misligholdelse af platformens Code of Conduct, såsom aflysning i sidste 

øjeblik. Sanktioneringerne kan med fordel også inddrages i de tilfælde, en bruger har fået 

dårlige anmeldelser og bedømmelser som følge af en rigtig dårlig opførsel fra henholdsvis 

realdebitor og forbruger. På den måde sikrer sanktionering, at både udbyder og forbruger 

holdes i skak.  

 

For at sanktioneringsmekanismerne skal have en afskrækkende effekt ex-ante, bør 

GoMore også klart og tydeligt tilkendegive, at de har et sanktioneringssystem ved 

overtrædelse af deres Code of Conduct. Ved overtrædelse kan GoMore også med fordel 

indføre et karantænesystem. Ved første overtrædelse kan en anmeldelse autogeneres på 

den pågældendes profil, hvoraf den konkrete brudårsag fremgår. Såfremt misligholdelsen 

gentager sig anden gang, vil pågældende bruger sanktioneres med karantæne fra 

platformen i en given periode, og ved flere overtrædelser eller ved grov overtrædelse 

medføre, at brugeren bliver blacklisted. Dette vurderes som et effektivt værktøj, når 

GoMore skal bære et større ansvar.  

 

Gennem sanktioneringsmetoden kan GoMore opfange de mere uhensigtsmæssige 

brugere relativt hurtigt, som endvidere ikke kræver særlig høje transaktionsomkostninger 

for platformen at udføre. GoMore skal dog være opmærksom på ikke at sanktionere for 

strengt og for hurtigt, eftersom det modsætningsvist kan genere negative 

netværkseksternaliteter gennem færre brugere.  
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4.8 GoMore som tvistløsningsorgan 

Udover flex-modellen kan GoMore alternativt søge inspiration fra platformen AirBnB og 

deres forretningsmodel. AirBnB er en deleøkonomisk tjeneste, som formidler 

boligudlejninger mellem vært og lejer i hele verden. I lighed med GoMore, har AirBnB 

fraskrevet sig fra ansvar for alle overnatningsaftaler mellem peers i deres generelle 

forretningsbetingelser, og agerer udelukkende som kommercielt bindeled på 

aftaleforholdet.464  

Der ses både forskelle og ligheder ved AirBnBs forretningsmodel sammenlignet med 

GoMore.465 Fælles for platformene er, at de begge formidler en brugsret mellem 

realdebitor og forbruger. Desuden gør platformene brug af et anmeldelsessystem, som 

tilsikrer brugernes overholdelse af platformens regler og vilkår. AirBnB og GoMore 

adskiller sig ved at AirBnB tilbyder et løsningscenter til håndtering af konflikter mellem 

brugerne. Løsningscenteret fungerer således, at i tilfælde af skade opstået som led i 

udlejningen, skal udlejer anmode om tabet hos lejer. Såfremt lejer ikke besvarer udlejers 

anmodning, eller hvis lejer ikke accepterer betalingen, er AirBnB til rådighed for at yde 

bistand og potentielt involvere sig i konflikten. AirBnB træffer derefter beslutning i 

pågældende tvist i medfør af deres politikker samt på baggrund af de indsendte 

dokumentationer.466 AirBnB går derved ind og regulerer rettigheder og forpligtelser 

mellem realdebitor og forbruger.467  

 

Der ses flere fordele ved AirBnBs løsningscenter, som GoMore med fordel kan lade sig 

inspirere af. Brugerne sparer penge ved alternativt at skulle tage sagen til en domstol, og 

platformen frembringer et tryghedselement hos brugerne ved at sikre, at de får vurderet 

en eventuel kompensation på et objektivt grundlag. AirBnB opererer ligesom GoMore, i 

flere lande,468 hvilket kan tale for at etablere et tvistløsningsorgan, hvor platformen stiller 

den nødvendige sikkerhed og de juridiske rammer til rådighed for transaktionen.469 Det 

 
464 (Airbnb Brugsvilkår, 2019, pkt. 1.2) Dertil nævner AirBnB at de ikke er en organisator eller 

detailhandler af pakkerejser i henhold til direktivet (EU) 2015/2302.  
465 AirBnB og GoMore er karakteriseret som kapitalplatforme, hvor en privatpersons ejendele og 

ejendomme udlejes. 
466 (AirBnB Hjælp til en reservation eller gæst, 2020). 
467 Ulfbeck, V. G., & Hans, O. (2018). Platforms as Private Governance Systems - The Example of Airbnb. 

Nordic Journal of Commecial Law, 1, 38-60, s. 39. 
468 AirBnB opererer i 100.0000 byer i hele verden og i 191 lande.  
469 (AirBnB tillid, 2020). 
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er dog forholdsvist omkostningsfuldt at tilbyde et løsningscenter for platformen. Dog 

forefindes gevinsterne ved et løsningscenter at opveje for disse 

transaktionsomkostninger, blandt andet igennem de positive netværkseksternaliteter, 

eftersom det tiltrækker yderligere brugere. På baggrund af ovenstående fordele kunne 

GoMore i lighed med AirBnB overgå til et private governance system,470 hvor platformen 

både regulerer, implementerer og fungerer som et løsningsorgan. Nedenstående 

præsenteres hvordan GoMore kan indføre et tvistløsningsorgan. Dette vil desuden blive 

inddraget i en samlet vurdering af GoMore som private governance system i afsnit 4.10.1. 

 

Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at der foreligger flere fordele ved at 

implementere et tvistløsningsorgan til håndtering af konflikter ved opståede skader. Der 

kan eksempelvis forekomme situationer, hvor realdebitor mangler betaling fra forbruger, 

eller hvor det generelt kan være udfordrende at få indhentet sit krav hos realdebitor. 

GoMore går sommetider ind og håndterer den enkelte konflikt ved at besvare 

henvendelser på eksempelvis Truspilot og på deres egen platform.471 Et egentligt 

løsningscenter kan spare GoMore for visse transaktionsomkostninger, eftersom GoMore 

allerede foretager sporadisk mediering af brugernes tvister. Implementering af et 

tvistløsningsorgan skal foregå med en forudsætning om, at GoMore ikke påtager sig 

ansvar i aftaleforholdet, hvorfor det er den pågældende realdebitor, som stadig kan drages 

til ansvar. Tvistløsningsorganet bør implementeres i GoMores Code of Conduct, således 

at brugerne har klare retningslinjer for hvornår og hvilken part, som skal dække skaden 

ved en eventuel tvist. Parterne vil initialt forventes at løse den pågældende konflikt selv. 

Lykkes det ikke, vil GoMore involvere sig i konflikten og i de tilfælde realdebitor er 

berettiget til erstatning ifølge GoMores Code of Conduct, kompenserer GoMore 

realdebitoren i mangel af respons hos realdebitor. Efterfølgende bør GoMore have 

mulighed for at kræve regres hos forbrugeren og indkræve beløbet. Tvistløsningsorganet 

formodes desuden at påvirke forbrugerens adfærd ved, at de i mindre graf handler 

opportunistisk, idet det er platformen, som indhenter kravet og ikke realdebitoren.  

 

 
470 (Ulfbeck & Hans, 2018, s. 39).  
471 (Bilag 11: Parterne betaler 50% hver ved opstået tvist). 
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Tvistløsningsorganet vil endvidere bevirke, at risikoaverse brugere får en øget tillid til 

platformen, idet deres berettigede krav gennemføres uagtet den foreliggende 

omstændighed. Dette sikrer i højere grad forbrugerbeskyttelsen, som i nogen grad 

overtages af markedet.472  

 

  

 
472 (Sørensen, 2016, s. 202). 
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4.9 Økonomisk delkonklusion  

I den økonomiske analyse blev det konkluderet at i trepartsforholdet udgør GoMore en 

principal og forbruger og realdebitor udgør to agenter. Imellem parterne foreligger der 

asymmetrisk information, som skaber uvisheder og risici. Igennem høje investeringer i 

ex-ante informationsomkostninger kan ex-post risici reduceres.  

 

I mangel af regulering på området kan platforme selv allokere de risici, som de finder 

mest rentabelt. Dette bevirker, at der foreligger en udbredt kutyme, hvor platforme 

igennem deres betingelser fuldstændigt fraskriver sig fra risici og ansvar. Ved at 

klarlægge parternes indbyrdes risiko-profiler, søgte afhandlingen at finde den optimale 

risikoallokering, som illustreres igennem risiko-opfattelsen, risiko-tolerancen og risiko-

håndteringen. Herunder søgtes det at klarlægge, hvorvidt GoMore er bedre stillet til at 

påtage sig risici i trepartsforholdet.   

 

Risiko-opfattelsen er en variabel og subjektiv vurdering af sandsynligheden for en skades 

indtræden samt hvor påvirket man er af en sådan begivenhed.  Det blev konkluderet, at 

realdebitor og forbruger kan have en forvredet risiko-opfattelse, som ikke nødvendigvis 

afspejler de reelle risici, som brugeren udgør. Realdebitor konkluderedes at have en 

overvejende pessimistisk risiko-opfattelse, eftersom vedkommende ud for empirisk 

evidens overvurderer sandsynligheden for skade på sin udlejede bil og ud fra GoMores 

nuværende forretningsmodel kompenseret herfor. Forbrugeren er overvejende 

optimistisk i sin risiko-opfattelse, da vedkommende anser sig selv som en bedre bilist end 

gennemsnittet. Det blev endvidere antaget, at brugernes urealistiske risiko-opfattelse 

udgør dårligere bilister (brugere). Det blev konkluderet, at GoMore er den part, som 

besidder den mest retvisende risiko-opfattelse, som understøttes igennem statistikker og 

kvantificering af data.  

 

Risiko-tolerance illustrerer villigheden til at påtage sig risici. Her vurderes realdebitor og 

forbruger som værende risikoaverse, hvilket begrundes i parternes koncentrerede risiko-

spredning. Platformen karakteriseres som værende risiko-neutral, baseret på sin risiko-

diversifikation.  
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Risiko-håndtering karakteriserer måden hvorpå man håndterer og minimerer risici. Dette 

blev vurderet ud fra GoMores risiko-håndtering, eftersom deres forretning igennem tiltag 

og adfærd afspejler platformens omdømme, som også påvirker brugernes villighed for 

anvendelse. Det blev fastlagt, at GoMore allerede foretager omfattende ex-ante og ex-

post tiltag, som har en tillidsskabende effekt. Screeningsprocesser, sanktionering, 

bedømmelser og anmeldelser frasorterer de uhensigtsmæssige brugere. Dog har 

bedømmelser og anmeldelser den begrænsning, at de er underlagt et element af reciprok 

adfærd, hvorfor anmeldelser nødvendigvis ikke afspejler den egentlige hændelse. 

GoMore benytter også forsikring, som bidrager til tryghed eftersom platformens brugere 

er dækket ved ex-post risici, som ikke nødvendigvis kan forudses i et ex-ante perspektiv.  

 

GoMores nuværende forretningsmodel outsourcer risici til forsikringsselskabet TRYG. 

Ulempen ved obligatorisk forsikring er, at der foreligger asymmetrisk information, 

hvilket skaber adverse selection og moral hazad som kan påvirke præmien, GoMore giver 

til TRYG. Ved at påtvinge en standardiseret forsikring med ensartede selvrisici og 

præmier kan det medvirke, at brugere som har en positiv risiko-opfattelse og vurderer sig 

selv som gode bilister, bevidst fravælger at benytte platformen grundet det høje gebyr. 

Platformen er derfor efterladt med meget risikoavers brugere og brugere, som mener de 

har brug for forsikringen.  

 

Ud fra afsnittet om risiko-profiler blev det konkluderet, at GoMore er den part i 

trepartsforholdet, som er bedst stillet til at påtage sig risici igennem deres allerede 

etablerede ex-ante og ex-post tiltag. GoMore kan derfor være bedre stillet end 

forsikringsselskabet til aktivt at påtage sig risici på vegne af dens brugere. GoMore kan 

med fordel investere yderligere i ex-ante tiltag for at nedbringe ex-post risici, ved hjælp 

af Big Data, som platformen kan benytte internt til at kvantificere de informationer, som 

brugere efterlader. GoMore konkluderes derfor at have en bedre vurdering af de reelle 

risici end TRYG. Denne konklusion blev taget videre gennem et løsningsforslag til en 

alternativ flex-model. GoMore kan løse adverse selection og moral hazard ved at opstille 

to forskellige forsikringspakker med forskellige præmier og selvrisiko til forbrugeren. 

Det tiltrækker et bredere spektrum af brugere og genererer positive 
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netværkseksternaliteter. GoMore kunne med fordel etablere no-claims bonuses, som 

motiverer forbrugeren til at være agtpågivende.  

Platformen har også igennem sine betingelser en allerede indskrevet beføjelse til at kunne 

sanktionere brugere, hvorfor GoMore har mulighed for hurtigere at sortere de 

uhensigtsmæssige brugere fra. 

 

Slutteligt konkluderes det, at GoMore alternativt kunne lade sig inspirere af AirBnBs rolle 

som tvistløsningsorgan. Ved aktivt at involvere sig i parternes indbyrdes tvister, skaber 

det et tryghedselement, som tiltrækker flere brugere.  

Det kan således konkluderes, at GoMore bør påtage sig et ansvar internt i 

trepartsforholdet, på baggrund af sin risikoneutralitet og allerede etablerede 

overvågningsmekanismer og adgang til data.  

 

4.10 Juridiske følgevirkninger af den økonomiske risikoallokering 

På baggrund af den økonomiske analyse blev det konkluderet, at GoMore bør påtage sig 

et større ansvar. Med afsæt i gældende retspraksis herunder GoLeif-dommen, må der 

foreligge indikationer for at et stigende ansvar kan medføre, at det obligationsretlige 

udgangspunkt fraviges. Således kan platformen alligevel ifalde ansvar over for forbruger 

og optræde som pligtsubjekt på aftaleforholdet.  

 

Som statueret i den juridiske analyse i afsnit 3.3.2.3, kan det ikke forventes, at en 

gennemsnitlig forbruger er klar over hvem de kontraherer med. Såfremt forbrugeren 

allerede er af den forventning, at platformen er forbrugerens modpart, vil forbrugeren 

ikke indregne platformens ansvar i sit beslutningsgrundlag ved oprettelse. Dog blev det 

konkluderet, at GoMore har formået at foretage et gyldigt formidlerforbehold, hvorfor 

forbrugeren forud for transaktionen har indkalkuleret, at realdebitor forekommer som 

pligtsubjekt i deres beslutningsgrundlag. Ved at GoMore aktivt påtager sig et ansvar, vil 

forbrugeren derfor indkalkulere dette i deres vurderingsgrundlag på ny, hvilket skaber et 

øget brugerantal.  

 

GoMore bør altovervejende påtage sig mere ansvar, eftersom platformen endvidere blot 

er én hændelse væk fra en dårlig anmeldelse, som drastisk kan ændre deres renommé. 
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Derved kan forbrugerens informationssæt ændre sig som følge af en shitstom, hvilket 

påvirker forbrugerens risiko-opfattelse, hvorved platformen kan miste alle sine brugere. 

Dette understøtter hvorfor GoMore netop bør påtage sig et ansvar, hvorfor det også skal 

undersøges, hvorvidt GoMore på andre grundlag kan påtage sig mere ansvar. Ved 

pålæggelse af mere ansvar søger det også at mindske den juridiske gråzone over for 

forbrugeren. Det vil følgelig blive vurderet med afsæt i Shavell, om risikoallokeringen er 

efficient ud fra et velfærdsmæssigt synspunkt.  

 

I lyset af en begrænset regulering er det op til den enkelte platform, hvorvidt der i højere 

grad skal udøves selvregulering og herigennem fastlægges en minimumsbeskyttelse over 

for forbrugeren. Det skal i det følgende diskuteres, hvorvidt det kunne være en fordel for 

GoMore at overgå som et private governance system. Denne betragtning forekommer 

også relevant i lyset af et velfærdsmæssigt perspektiv. Dernæst er det nødvendigt at 

diskutere, hvordan en ansvarsfordeling med fordel kunne foreligge med henblik på at 

imødekomme byrden for realdebitor som følge af formidlingsreglen. Det forekommer 

derfor nærliggende at vurdere, hvorledes et solidarisk ansvar kunne være at foretrække 

mellem formidlingsplatformen og realdebitor. 

 

4.10.1 GoMore som private governance system 

I afsnit 4.8 blev tankegangen om platforme som et private governance system 

introduceret. Private governance system indebærer platformens selvregulering, 

implementering samt ageren som et tvistløsningsorgan for dens brugere. Private 

governance afspejler derved magtens tredeling, hvor formidlingsplatformen påtager sig 

alle tre roller. Som nævnt anvender GoMore allerede til en vis grad selvregulering og 

implementering. Lovgivning og regulering er en faktor til tillid. I mangel af lovgivning 

og regulering på området for formidlingsplatforme, må platformene selv generere tillid 

gennem omdømme som beskrevet i afsnit 4.4.3. Dette kan mindske behovet for offentlig 

regulering.  

 

Selvregulering angår foruden platformens kommercielle aspekter at regulere rettigheder 

og pligter mellem brugerne på baggrund af dens betingelser, til også at kunne omfatte 
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regulering af forbrugerbeskyttelse og ikke-diskrimination.473 Dog er det blevet foreslået, 

at offentlig regulering skal implementeres for at øge beskyttelsen af platformsbrugere.474 

Der kan der argumenteres for, at offentlig regulering i visse tilfælde er mindre efficient, 

idet processerne ofte er mere langsommelige og omkostningsfulde, og mangler 

fleksibilitet i forhold til platformenes private governance.475 Platformes selvregulering er 

et mindre omkostningsfuldt og mere fleksibelt alternativ til den offentlige regulering, 

fordi information og viden hurtigere og billigere koordineres af platformen, da platformen 

besidder lokal information om dens brugere.476 Desuden kan selvregulerende 

foranstaltninger sikre, at platformens retlige krav opfyldes ved at indføre 

overvågningsmekanismer, som bidrager til en optimal balance mellem forudsigelighed, 

fleksibilitet og effektivitet.477  

 

Implementering anvendes af formidlingsplatformen gennem systemer, som giver en 

tilsynsmæssig og kontrollerende rolle. Implementering i dette henseende er bedømmelser 

og anmeldelser, som primært er af ikke-juridisk karakter og baserer sig på brugernes 

omdømme.  

Kendetegnende for formidlingsplatforme og GoMore er, at de uddelegerer centrale 

opgaver til brugerne, mens platformen faciliterer udvekslingen af relevante 

informationer.478 Det er afgørende, at bedømmelserne er valide, før at de har en korrekt 

markedsmæssig værdi. For at GoMore kan tilsikre dette, skal de sørge for, at der bliver 

afgivet retvisende bedømmelser på platformen. GoMore bør derfor oplyse om 

bedømmelsessystemets validitet.479 En forøgelse af en række detaljerede kvalitetskrav til 

anmeldelserne og bedømmelserne kan forekomme nødvendigt for at tilsikre 

forbrugerbeskyttelsen ved reduktion af informationsasymmetrier.480  

 
473 (Ulfbeck & Hans, 2018, s. 46). 
474 (Allen & Berg, 2014, s. 22). 
475 Ibid.  
476 Ibid. 
477 Europa-Kommissionen. (25. May 2016). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget, Onlineplatforme og det digitale 

indre marked - Muligheder og udfordringer for Europa. Bruxelles, s. 6. 
478 (Ulfbeck & Hans, 2018, s. 47).  
479  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget, en omfattende tilgang til stimulering af grænseoverskridende e-handel for 

europæiske borgere og virksomheder. (25. Maj 2016). Bruxelles, pkt. 5.2.8.  
480 (Sørensen, 2016, s. 205). 
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Bedømmelser og anmeldelser har en anseelig markedsmæssig værdi, hvorfor de til en vis 

grad kan anvendes i stedet for regulering.481 Bias ved anmeldelser og bedømmelser kan 

medføre problemer angående validiteten, hvorfor det er usikkert, hvorvidt offentlig 

regulering om forbrugerbeskyttelsen bør undlades.482 Baseret på ovenstående 

argumenter, bør der være en vis offentlig minimumsregulering angående anmeldelserne 

og bedømmelserne således, at validiteten tilsikres. Brugernes anmeldelser er ikke 

nødvendigvis et udtryk for realdebitors manglende overholdelse af 

forbrugerbeskyttelseslovgivning, men i højere grad, hvad forbrugeren tror vedkommende 

har krav på.483 Bedømmelser og anmeldelser kan derfor ikke reelt erstatte 

forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Der er således udfordringer forbundet med 

platforme, som anvender private governance systemer. Hvorvidt private governance 

udgør et tilstrækkeligt niveau af forbrugerbeskyttelse beror på en afvejning af 

ovenstående momenter. I relation hertil kan der inddrages modhensyn, hvor den stigende 

anvendelse af formidlingsplatforme kan indikere et bevidst fravalg af 

forbrugerbeskyttelse fra forbrugerens side til fordel for en billigere og lettere tilgængelig 

ydelse. Det kan dog også betyde, at forbrugeren ikke er bevidst om dens rettigheder ved 

brug af formidlingsplatforme.484  

 

Et modargument til formidlingsplatformes private governance er, at platforme henvender 

sig til samtlige brugere på tværs af EU, hvorfor der foreligger et grænseoverskridende 

element. Forskellig national regulering for formidlingsplatforme på det indre marked, kan 

bidrage til juridiske usikkerheder485 og skabe forvirring for brugerne, hvorfor regulering 

med fordel bør ske på EU-retligt niveau.486 EU-Kommissionen har allerede som et skridt 

på vejen udstedt ovennævnte P2B-forordning 2019/1150, som til en vis grad bidrager til 

regulering af formidlingsplatforme og dens erhvervsbrugere ved at stille krav til en øget 

transparens.  Fordelen ved offentlig regulering forudsætter, at myndighederne besidder 

en evne til at reagere hurtigt og effektivt på nye og disruptive udviklinger i markedet.487 

 
481 Ibid. 
482 Ibid. 
483 Ibid. 
484 Ibid, s. 206. 

485 (EU Kommissionen, 2019, s. 109)Der forekommer allerede øget lovgivningsmæssige tiltag på 

medlemsstatsniveau i  Tyskland, Italien, Belgien, Frankrig, Kroatien, UK og Spanien. 
486 (Martens, 2016, s. 25). 
487 (Europa-Kommissionen, 2016, s. 6). 
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Ved udstedelse af yderligere regulering, bør der tages afsæt i en problemorienteret 

tilgang, således at der foreligger en klar afgrænsning af problematikkerne, som foreligger 

på nuværende tidspunkt.488  

 

Det kan konstateres ud fra det ovenstående, at private governance er effektivt til en vis 

grad, idet det blandt andet øger fleksibilitet og effektivitet. Der er dog omstændigheder, 

som taler for, at der bør implementeres yderligere offentlig regulering, således at der i 

visse tilfælde foreligger reguleringsmæssige minimumskrav. Dette skal ligeledes ses i 

lyset af et velfærdsmæssigt perspektiv, hvor det formodes, at yderligere offentlig 

regulering bevirker større beskyttelse af forbrugeren, som ud fra en samfundsmæssig 

betragtning er at foretrække. Med afsæt i ovenstående overvejelser bør dette ske på et 

EU-retligt niveau.  

 

4.10.2 En alternativ ansvarsfordeling? 

I afsnittet om formidlingsreglen blev det specificeret, at formidlingsreglens anvendelse 

udelukkende udvider realdebitors kontraktuelle ansvar og forpligtelser til aftalen. 

Endvidere var de danske lovgivere bekendt med formidlingsreglens risici forud for 

lovvedtagelsen, herunder navnlig de misligholdelsesbeføjelser, som den 

ikkeerhvervsdrivende modpart er forpligtet til at opfylde ved et eventuelt krav.489 

Desuagtet blev reglen alligevel vedtaget og forbrugeren omfavnes af 

forbrugerbeskyttelseslovgivningen på aftaleforholdet. At være underlagt kravene om 

forbrugerbeskyttelse kan være en byrdefuld opgave for realdebitor, da vedkommende i 

teorien ud fra et økonomisk standpunkt ikke besidder tilstrækkelig stærke økonomiske 

midler, og i teorien er på lige fod med en forbruger. Præmissen bag forbrugerbeskyttelsen, 

som er det indbyrdes styrkeforhold bestående af en svag forbruger og en stærk 

erhvervsdrivende,490 må i pågældende situation være udvisket, hvorfor alternative 

ansvarsfordelinger synes at være relevant at inddrage på baggrund af den økonomiske 

konklusion.  

 

 
488 Ibid. 
489 (Sørensen, 2016, s. 196) Se også L119 om ændring af købeloven af 15. december. 1978, bemærkninger 

til § 4 a, stk. 1. Se også betænkning nr. 845/1978 om forbrugerkøb, s. 58-59. 
490 Ibid, s. 194. 
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I lyset af afhandlingens økonomiske analyse bør formidlingsplatformen (og realdebitors) 

ansvarsfordeling, baseres på parternes indbyrdes risikoprofiler samt også på andelen af 

indtjening i den enkelte transaktion, hvorfor ansvar og indtjening bør være korreleret.491 

Som tidligere statueret tager GoMore i alt 53% af det samlede servicegebyr fra 

henholdsvis realdebitor og forbruger.492 Set i lyset af et velfærdsmæssigt synspunkt, 

anfører Shavell, at en kontraktindgåelse med risikoaverse kontrahenter, påvirker 

velfærden.493 Derfor bør risikoen med fordel allokeres til den part, som er risikoneutral – 

GoMore.494 Dette bør være omdrejningspunktet for vurderingen af en alternativ 

ansvarsfordeling.   

 

4.10.2.1 Nærmest til at bære risikoen?  

Ved vurderingen af en eventuel omfordeling af ansvarsgrundlaget, er det relevant at 

inddrage de generelle risikoovervejelser, herunder informationsbegrebet.495 Uagtet at der 

ved overdragelse af en ejendomsret foreligger større omkostninger ved uforudsete tvister, 

end ved overdragelse af en brugsret, kan ulige informationsmønstre alligevel påvirke 

parternes risici. Det må formodes, at ejeren af bilen har altovervejende større kendskab 

til bilens funktionalitet (eller mangler på samme) end forbrugeren, hvorfor asymmetrisk 

information er tilknyttet transaktionen.496 Som Kim Østergaard omtaler i artiklen 

Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten i et retsøkonomisk perspektiv,497 er det 

medkontrahenten, som ud fra et informationsperspektiv har eller burde have den fornødne 

information for at kunne legitimere, at vedkommende er nærmest til at bære risikoen.498 

Det legitime hensyn skal ses i lyset af de lave informationsomkostninger, såfremt dette 

kan udledes.499 Her vurderes også kontrahentens informationsgrundlag, faglig 

kompetence og erfaring. I henhold til informationsperspektivet, må det ud fra 

ovenstående være realdebitor, som vurderes at have et bedre kendskab til bilen end 

platformen, og derved nærmest til at bære risikoen for oplysningspligten. Det forudsættes 

 
491 (Sørensen, 2017, s. 8). 
492 (Bilag 6: Mailkorrespondance med GoMore). 
493 (Shavell, 1987, s. 201). 
494 Riis, T. (1999). Retsøkonomi. Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 

(Årg. Del 2), s. 1155. 
495 (Østergaard, 2014, s. 142). 
496 Ibid. 
497 Ibid, s. 143. 
498 Ibid. 
499 Ibid. 
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endvidere ikke, at platformen har eller burde kende til bilens aktuelle stand. Hvad angår 

faglig kompetence og erfaring, er det ved formidlingsreglens anvendelse formentlig ikke 

realdebitor, som besidder dette, men derimod den erhvervsdrivende platform. Ud fra 

ovenstående må det da vurderes, at det er realdebitor, som er nærmest til at bære 

oplysningspligten om realydelsens beskaffenhed. 

 

Ved vurderingen af nærmest til at bære risikoen kan et element for afvejningen også 

begrundes i, hvad Østergaard og Madsen omtaler som professionsrisikoen.500 Den 

professionelle part - den erhvervsdrivende formidlingsplatform - kan argumenteres at 

være den part, som er nærmest til at bære risikoen, eftersom vedkommende er bedst stillet 

til at afværge eller minimere ex-post risici.501 Årsagen hertil er, at den erhvervsdrivende 

platform ud fra et pulveriseringssynspunkt, har bedre mulighed for at gennemskue 

eventuelle risici end realdebitor, da platformen blev vurderet i afsnit 4.4.2.4 til at være 

risikoneutral i lyset af deres forretningsspredning sammenholdt med deres ex-ante tiltag. 

 

Ud fra ovenstående vurderinger er der omstændigheder der både taler for, at realdebitor i 

visse tilfælde er nærmest til at bære risikoen og i andre tilfælde er platformen den 

nærmeste part. Det kan deraf være nærliggende at undersøge, hvorvidt der bør foreligge 

et solidarisk hæftelsesansvar mellem realdebitor og platform.    

 

4.10.2.2 Solidarisk hæftelsesansvar? 

Allerede i 1978 foreslog udvalget i betænkning til KBL, at den erhvervsdrivende 

formidler skulle udvide sit ansvar i form af et solidarisk ansvar med sælgeren, således at 

de pligter der påhviler sælgeren, også påhviles den erhvervsdrivende formidler.502 

Forslaget blev dog ikke implementeret, eftersom nogle ansvarsforpligtelser herunder 

oplysningspligten, ansås som værende for byrdefulde for formidleren at løfte i praksis.503 

 

 
500 Madsen, C. F., & Østergaard, K. (2017). Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: En overset 

obligationsretlig grundsætning? Juristen, 2, 35-43, s. 40. 
501 Ibid. 
502 Købelovudvalget Betænkning Forbrugerkøb, Betænkning nr. 845, s. 58. 
503 Ibid, s. 59. 
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Som tidligere nævnt kan der være behov for konkret regulering af formidlingsplatforme, 

som sikrer en optimal ansvarsfordeling og forbrugerbeskyttelse, hvilket er et synspunkt 

både retspraksis og forskere tager del i. En gruppe EU-forskere publicerede i 2016 et 

diskussionsudkast til et direktiv om online formidlingsplatforme,504 som efterfølgende 

blev vedtaget som et ELI-projekt (European Law Institute). Direktivudkastet er 

efterfølgende blevet ændret til et bredere udkast af modelregler for online 

formidlingsplatforme, som blev publiceret i 2019.505 Modelreglerne påpeger 

indledningsvist, at reglerne er udformet med henblik på at bidrage til, hvordan en 

afbalanceret fremgangsmåde kan forekomme i tilfælde af, at lovgivningsmæssige regler 

anses som nødvendige.506 I modelreglernes kapitel 5 behandles formidlingsplatformens 

ansvar, som i artikel 20, stk. 1 anfører at: If the customer can reasonably rely on the 

platform operator having a predominant influence over the supplier, the customer can 

exercise the rights and remedies for the non-performance available against the supplier 

under the supplier-customer contract also against the platform operator.507 I tilfælde af 

realdebitors ikke-opfyldelse og hvor forbrugeren med rimelighed kan forvente, at 

formidlingsplatformen har en fremherskende indflydelse508 over for realdebitor, finder 

modelreglernes artikel 20 stk. 1 anvendelse, jf. artikel 18, stk. 1, 2. pkt. Der foreligger en 

kutyme iblandt formidlingsplatforme at fraskrive sig ansvar i situationer ved realdebitors 

ikke-opfyldelse. GoMore fraskriver sig i deres vilkår for privat biludlejning § 9 for ansvar 

ved biludlejning, som ikke er lykkedes helt eller delvist.509 Såfremt modellovens § 20, 

stk. 1 finder anvendelse, vil formidlingsplatformen alligevel kunne ifalde ansvar ved 

realdebitors ikke-opfyldelse, desuagtet at der foreligger en ansvarsfraskrivelse i 

betingelserne. Kriteriet om hvorvidt forbrugeren med rimelighed kan forvente 

(reasonably rely), stammer fra kravet om legitime forbrugerforventninger, som er 

behandlet i EU-dommen Sabrina Wathelet v Garage Bietheres & Fils SPRL, C-149/15, 

EU:C:2016:840. Vurderingen af formidlingsplatformens fremherskende indflydelse over 

for realdebitor, foreligger der i modellovens artikel 20, stk. 2 litra a-g en række kriterier, 

 
504 Busch, C., Dannemann, G., Shulte-Nölke, H., & Wiewiörowska, A. (12. August 2016). Discussion Draft 

of a Directive on Online Intermediary Platforms'. 5, 153-196. Journal of European Consumer and Market 

Law, s. 164. 
505 Busch, C., & al., E. (2019). Model Rules on Online Platforms. Vienna: ELI (European Law Institute). 
506 Ibid, s. 7. 
507 Ibid, s. 19. Egne fremhævelser. 
508 Det engelske udtryk ”predominant influence” er oversat til dansk. 
509 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 9.2). 
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som særligt skal betragtes ved vurderingen af opfyldelsen af kriteriet. Såfremt en 

formidlingsplatform besidder en fremherskende indflydelse over for realdebitor, bliver 

platformen pålagt solidarisk ansvar med realdebitor for manglende opfyldelse af 

kontrakten mellem realdebitor og forbruger.510 GoMore må overvejende vurderes at 

opfylde 3 ud af de 7 kriterier,511 herunder særligt litra a) at transaktion skal foregå 

igennem GoMores platform, litra c) benyttelse af betalingssystemer og kan tilbageholde 

betaling og litra d) GoMore vurderes at koncipere vilkår og betingelserne for realdebitor 

og forbruger.  

 

Kriterierne i litra e) og g) opfylder GoMore til en vis grad, da platformen stiller forslag 

til prisfastsættelse og monitorerer brugernes (realdebitors) adfærd og kan endvidere 

bortvise brugere, som misligholder GoMores betingelser.512 Kriterierne skal ikke anses 

som en udtømmende liste, og skal vurderes ud fra den konkrete situation. Dog formodes 

den fremherskende indflydelse at forstærkes, jo flere kriterier platformen opfylder.513 

Bestemmelsen om formidlingsplatformens ansvar ved besiddelse af en fremherskende 

indflydelse udgør en ny juridisk kategori, som ud fra økonomisk kohærens søger at 

afstemme risici med kontrol.514 Ud fra modelreglernes juridiske kvalificering af begrebet 

fremherskende indflydelse i artikel 20 formodes GoMore, at være underlagt et solidarisk 

hæftelsesansvar med realdebitor.  

Et andet element i afvejningen af behovet for et solidarisk ansvar, er platformens 

incitament til etablering og innovation gennem et udvidet ansvar. Et solidarisk ansvar kan 

forestilles at mindske det økonomiske incitament til at etablere en formidlingsplatform.515 

 
510 Sørensen, M. J. (2019). Draft Model Rules on Online Intermediary Platforms. I B. Devolder, The Plat-

form Economy (s. 173-186). Cambridge, Antwerp, Chicago: Intersentia, s. 184. 
511 Artikel 20, stk 2: When assessing whether the customer can reasonably rely on the platform operator’s 

predominant influence over the supplier, the following criteria may be considered in particular: a) The 

supplier-customer contract is concluded exclusively through facilities provided on the platform; b) The 

platform operator withholds the identity of the supplier or contact details until after the conclusion of the 

supplier-customer contract; c) The platform operator exclusively uses payment systems which enable the 

platform operator to withhold payments made by the customer to the supplier; d) The terms of the supplier-

customer contract are essentially determined by the platform operator; e) The price to be paid by the cus-

tomer is set by the platform operator; f) The marketing is focused on the platform operator and not on the 

suppliers; or g) The platform operator promises to monitor the conduct of suppliers and to enforce com-

pliance with its standards beyond what is required by law. 
512 (Bilag 19: GoMores vilkår for privat biludlejning § 6.2, pkt. 12). 
513 (Busch & al., 2019, s. 39). 
514 (Sørensen, 2019, s. 184). 
515 (Sørensen, 2016, s. 197). 
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Behovet for et solidarisk ansvar må vurderes ud fra platformenes ønske om 

tilstedeværelse i lyset af den mere byrdefulde bestemmelse.516  

 

En øget allokering af ansvar til GoMore som den risikoneutrale part bevirker desuden, at 

den samlede velfærd forøges, idet Shavell anfører, at allokering af risici på riskoaverse 

brugere påvirker den samlede velfærd. Ovenstående allokering af ansvar på platformen 

øger således den samlede velfærd, hvilket er i overensstemmelse med Kaldor Hicks-

efficienskriteriet. 

 

4.10.2.3 Beskyttelse af realdebitor? 

Markedet for deleøkonomiske formidlingsplatforme kan karakteriseres som værende 

tosidet, hvor der er to eller flere uafhængige parter, som igennem transaktionen bliver 

afhængige af hinanden og af den digitale katalysator, som faciliterer deres indbyrdes 

værdi.517 Realdebitoren som udbyder en brugsret kan være i egenskab af en privatperson, 

hvorfor der som nævnt ikke kun foreligger én, men to svage parter i kontraktforholdet.518 

Spørgsmålet om behovet for en øget forbrugerbeskyttelse er også blevet diskuteret i 

ovenstående direktivudkast.519 Det kan derfor være nødvendigt at overveje, hvorvidt 

forbrugerbeskyttelsen burde udvides til også at omfatte beskyttelse af visse realdebitorer, 

da de også karakteriseres som værende risikoaverse.520 Marie Jull Sørensen, som er et 

aktivt medlem af arbejdsgruppen ELI, argumenterer endvidere for, at selvom der på 

nuværende tidspunkt ikke foreligger modelregler for beskyttelse af realdebitor, bør 

reglerne ikke kun være udformet ud fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt.521  

 

4.10.3 Loyalitetsgrundsætningen og dertilhørende delforpligtelser 

Såfremt formidlingsplatformen GoMore er pligtsubjekt på aftaleforholdet, må det også 

indebære en udvidelse af, hvad der omfattes af loyalitetsgrundsætningen. 

 
516 Alternativt kunne GoMore tilbyde sekundært hæftelsesansvar. 
517 Tosidet marked defineres af økonomerne D.  Evans og R. Schmalensee, som: “a digital multi-sided 

platform has two or more groups of customers who need each other in some way but who cannot capture 

the value of their mutual attraction on their own and rely on a digital ‘catalyst’ to facilitate value creating 

interactions between them.” 
518 (Sørensen, 2019, s. 181). 
519 (Busch, Dannemann, Shulte-Nölke, & Wiewiörowska, 2016, s. 164). 
520 Ibid, s. 165.  
521 (Sørensen, 2019, s. 181). 
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Loyalitetsgrundsætningen forekommer som en obligationsretlig grundsætning,522 som 

finder anvendelse på alle kontrakter.523 Loyalitetsgrundsætningen består af en række 

delforpligtelser, der imidlertid ikke er fastlagt på forhånd, men udmønter sig i specifikke 

pligter, og afhænger af de konkrete omstændigheder, der følger af kontraktforholdets 

naturalia negotii.524 Rækkevidden af loyalitetsgrundsætningens delforpligtelser 

fastlægges desuden ud fra kontraktens livscyklus, som består af kontraktens tre tidsfaser: 

den prækontraktuelle fase inden kontraktindgåelse, under kontraktens løbetid og den 

postkontraktuelle fase efter kontraktindgåelsen.525 I nærværende afhandling fokuseres der 

på den prækontraktuelle fase, hvor der tages afsæt i Kim Østergaard og Christian Frank 

Madsens artikel Loyalitetsgrundsætning i dansk ret – indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse publiceret i Erhvervsjuridisk Tidsskrift. I det følgende vil de relevante 

kendte delforpligtelser, som er indlejret i loyalitetsgrundsætningen analyseres med afsæt 

i GoMore. 

 

I den prækontraktuelle fase kan der udledes tre delforpligtelser af 

loyalitetsgrundsætningen, som involverer den loyale oplysningspligt, underretningspligt 

og tavshedspligt.526 

Den loyale oplysningspligt kan i privatretligt regi have relevans ved videregivelse af 

oplysninger om realydelsen, der fastlægges i relation til kontraktens nærmere 

omstændigheder.527 Eftersom GoMore ikke reguleres af nogen lex specialis, beror det på 

en abstrakt vurdering af, hvad henholdsvis realdebitor og eventuelt GoMore burde have 

oplyst om, såfremt den loyale oplysningspligt overholdes. I forlængelse af afhandlingens 

tidligere diskussion om oplysningspligten, kan det fastlægges blandt andet på baggrund 

af QXL-dommen, at formidleren  skal varetage oplysningsforpligtelsen med afsæt i, hvem 

der er nærmest til at afgive de relevante oplysninger. I tilknytning til de nærmere 

omstændigheder forekommer det dog i udgangspunktet som værende realdebitor, der 

pålægges en pligt til at give køber oplysninger om de forhold, der er af betydning og 

 
522 Andre obligationsretlige grundsætninger, der kan karakteriseres som en retlig standard er bl.a. god 

markedsføringsskik og urimelighedsstandarden i medfør af AFTL § 36. 
523 Madsen, C. F., & Østergaard, K. (2019). Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret: Indhold og retsvirkninger 

ved tilsidesættelse. Erhvervsjuridisk Tidsskrift ET.2019.116, 27(3), 116-130, s. 1. 
524 (Andersen & Madsen, 2017, s. 423). 
525 (Madsen & Østergaard, 2019, s. 1). 
526 Ibid, s. 2. 
527 Ibid, s. 3. 
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interesse for forbruger. 528 Uagtet realdebitor allerede skal opgive visse basale oplysninger 

om bilens stand ved oprettelse på hjemmesiden, bør GoMore også fritages fra pligten til 

at beskrive bilens egenskaber, eftersom realdebitor er den part, som besidder 

informationerne,529 idet der foreligger asymmetrisk information mellem parterne. Den 

loyale oplysningspligt kan i relationen mellem realdebitor og forbruger vurderes at være 

optimal at pålægge realdebitor. Der kan på baggrund af det juridiske kapitel og af GoLeif-

dommen konstateres, at der gælder en udvidet og skærpet loyal oplysningspligt i national 

ret. Den sigter at beskytte forbrugeren over for den erhvervsdrivende.530 En undladelse af 

at fremhæve byrdefulde vilkår over for forbrugeren anses som værende en del af 

vedtagelsesproblemet,531 som skitseret i den juridiske analyse afsnit 3.3.2.3.1. Som belyst 

i GoLeif-dommen skal platformens udøvelse af loyalitetsgrundsætningen sammenholdes 

med hvordan det opfattes af forbrugeren. GoMore kan i lighed med GoLeif-dommen 

udøve nogle af de pligter, som allerede er indlejret i loyalitetsgrundsætningen ud fra hvad 

der allerede fremgår af GoMores hjemmeside. Forbrugeren kan være af den opfattelse, at 

det i visse tilfælde er platformen, som afgiver visse pligter af loyalitetsgrundsætningen, 

hvilket kan skabe tvivl om kontraktvilkår herunder tvivl om forbrugerens egentlige 

kontraktpart. Her kan der følge en oplysningspligt for GoMore om at fremhæve de særlige 

byrdefulde vilkår over for forbrugeren før kontrakten vedtages. Ud fra analysen i afsnit 

3.3.1.1 omhandlende oplysningspligten, blev det endvidere konkluderet, at GoMore har 

en oplysningspligt, når det ikke angår selve aftaleopfyldelsen. GoMore kan derfor 

vurderes at besidde centrale oplysningspligter, hvad angår formidlerforbeholdet i 

forretningsbetingelserne herunder at tydeliggøre for forbrugeren, hvem der handles med 

på platformen.   

 

Hvad angår tavsheds- og underretningspligten må tavshedspligten anses som værende 

relevant for de tilfælde, hvor der udveksles viden, som ikke skal videregives til 

tredjemand. Underretningspligt synes væsentlig i de tilfælde, hvor parterne arbejder tæt 

sammen og hvor der indtræder forhold, som påvirker opfyldelsen af aftalen. Her menes, 

at der skal underrettes om væsentlige forhold der kan påvirke, hvorvidt kontrakten 

 
528 Ibid. 
529 (Madsen & Østergaard, 2019, s. 4). 
530 Ibid. 
531 Ibid, s. 3. 
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overhovedet kan indgås i den prækontraktuelle fase.532 Tavsheds- og 

underretningspligten synes alt andet lige ikke at have nogen relevans i afhandlingens 

kontekst.  Endvidere gælder der en gensidig loyal ageren mellem parterne som finder 

anvendelse i hele kontraktens livscyklus. 533 

 

Som statueret i afsnit 3.2.3.1 omhandlende mellemmandsretten har realdebitor afgivet en 

fuldmagt til GoMore, hvoraf det blev vurderet, at GoMore ikke er pligtsubjekt over for 

tredjemand, jf. det juridiske kapitel. På baggrund af ovenstående gennemgang af 

loyalitetsgrundsætningen foreligger GoMores centrale pligter i den prækontraktuelle fase, 

hvor platformen er underlagt som pligtsubjekt. Oplysningspligten finder anvendelse 

uagtet om GoMore anses som pligtsubjekt på aftaleforholdet. Derimod kan 

underretningspligten især finde anvendelse i de tilfælde, hvor GoMore ikke forefindes 

som pligtsubjekt, idet der gælder skærpede krav til vedtagelse. Endvidere pålægges 

GoMore også en pligt til at handle loyalt og redeligt. Det er i den forbindelse interessant 

at vurdere, hvorvidt GoMore har en udvidet loyalitetsgrundsætning på aftaleforholdet. 

 

Loyalitetsgrundsætningen er for nogle kontrakttyper helt eller delvist kodificeret i dansk 

ret. Fuldmagtsforholdet kendes blandt andet ved stillingsfuldmagten, jf. AFTL § 10, stk. 

2, hvor den erhvervsdrivende, i egenskab af at være forhandler, anvender ansatte til at 

indgå aftaler på dens vegne. Formidleren anses dog ikke som en del af 

ansættelseshierarkiet,534 hvorfor det ikke kan karakteriseres som værende omfattet af et 

ansættelsesforhold. Formidleren vurderes derimod at være oplagt at sammenholde med 

handelsagenten, hvorfor principperne fra handelsagentlovens535 (herefter HAL) 

bestemmelser om henholdsvis handelsagenten og agenturgiveren, jf. HAL §§ 4 og 5, er 

relevante. En handelsagent kan i lighed med formidleren fungere som et kommercielt 

bindeled mellem sælger og køber, men kan også besidde en fuldmagt til at indgå 

købsaftaler på vegne af agenturgiveren.536 En handelsagent har mod et vederlag påtaget 

sig, for agenturgiverens regning, selvstændigt at virke for salg eller køb af varer, gennem 

indhentning af tilbud til agenturgiveren, jf. HAL § 2. Eftersom GoMore beskæftiger sig 

 
532 Ibid. 
533 Ibid, s. 10. 
534 (Østergaard, 2016, s. 108). 
535 Lov om handelsagenter og handelsrejsende, (Handelsagentloven) Lov nr. 272 af 2. maj 1990.  
536 HAL § 16, stk. 1 og § 20, stk. 1 omhandler handelsagentens bemyndigelse.  
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med en tjenesteydelse vil det almindeligvis falde uden for handelsagentlovens regulering, 

hvorfor principperne på agentforholdet sammenholdes med afhandlingens platform.537 

Forskellen mellem en handelsagent og en fuldmægtig er navnlig, at handelsagentens 

primære opgave er at indestå for afsætningen af hovedmandens varer, medens 

fuldmægtigen har til opgave at indgå aftaler på vegne af hovedmanden.538 Der følger af 

de generalklausullignende bestemmelser i HAL §§ 4, stk. 1, og 5, stk. 1, en pligt for 

henholdsvis handelsagenten og agenturgiveren, at handle loyalt og redeligt. 

Forpligtelserne følger af en ikke-udtømmende liste (eksplicitering) i medfør af HAL §§ 

4, stk. 1 og 5, stk. 2. I analysen vil de kodificerede loyalitetsforpligtelser i medfør af 

handelsagentloven derfor inddrages vejledende på formidlerforholdet.539 

 

Det fremgår af KBET 1988 nr. 1151 Betænkning om handelsagenter og 

handelsrejsende,540 at handelsagentens pligter til at varetage agenturgivers interesser skal 

præciseres i agenturkontrakten jf. HAL § 4. Modsat indeholder HAL § 5, bestemmelser 

om agenturgivers pligter over for handelsagenten.541 Hvorledes pligterne skal opfyldes 

beror på den konkrete aftale, herunder kutyme samt de konkrete omstændigheder af 

hvervets udførelse, hvilket betegnes som den konkrete kontrakts naturalia negotii.542 

Endvidere beror det på den enkelte aftale, hvorvidt loyalitetspligten indeholder et forbud 

mod agenturgivers samtykke til at påtage sig opgaver for konkurrerende virksomheder.543  

Ved at sammenholde ovenstående med GoMore skal loyalitetsgrundsætningens 

rækkevidde ses ud fra de konkrete omstændigheder ved hvervets udførelse, hvilket i 

nærværende situation må være platformens aktivitet. GoMore handler ikke blot for én 

enkel realdebitor, men derimod på vegne af flere realdebitorer, hvorfor platformen 

besidder en mere overordnet rolle sammenholdt med handelsagenten i det traditionelle 

handelsagentforhold. Det er derfor ikke relevant at diskutere forbud mod at påtage sig 

 
537 smh. Betækning 1151/1988, s. 43. 
538 (Andersen & Madsen, 2017, s. 327). 
539 En handelsagent handler på vegne af agenturgiveren mod en pengeydelse og handler ikke i eget navn 

og risiko jf. HAL § 2. 
540 Betænkning nr. 1151/1988, Betænkning om handelsagenter og handelsrejsende: afgivet af 

justitsministeriets arbejdsgruppe om handelsagenter af 1988. 
541 Ibid, s. 49-52. 
542 Ibid, s. 49.  
543 Ibid. 
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opgaver fra konkurrerende agenturgivere i kontekst med platforme, da det allerede er 

indlejret i GoMores set-up.  

 

Handelsagenten skal ifølge HAL § 4, stk. 2, nr. 1, foretage rimelige bestræbelser for at 

indhente tilbud for agenturgiveren, hvor rækkevidden beror på den konkrete aftale 

mellem parterne og hvad der forekommer som almindelig kendt i den pågældende 

branche. Rækkevidden af GoMores indsats i fuldmagtsforholdet med den enkelte 

realdebitor kan vurderes, at være af beskeden karakter, idet GoMore forsøger at tiltrække 

flere brugere til platformen gennem forskellige tiltag af markedsføringsmæssig karakter. 

Ved vurderingen af hvad der foreligger som branchekutyme, må GoMore vurderes at 

opfylde bestemmelsen, eftersom en formidlingsplatform faciliterer en platform til alle 

brugere og er ikke nærmere rettet mod et enkelt individ. Eftersom platformen beskæftiger 

sig med deling af benyttede biler, er der ikke tale om en omfattende indsats vedrørende 

introduktion af nye produkter. GoMore vurderes også at have lagt en vis indsats i at 

udtrykke troværdighed over for dens brugere, hvilket også er i fuldmagtsgivers interesse.  

 

Yderligere skal handelsagenten underrette agenturgiver om tilbud og andre forhold, 

agenturgiveren bør kende til, jf. HAL § 4, stk. 1, nr. 2. Pligtens udstrækning beror på 

handelsagentens hverv.544 Handelsagentens pligter kan endvidere berøre generelle 

forhold, såsom ændring i forretningsbetingelser eller klager fra tredjemand, som GoMore 

skal underrette realdebitor om. Det følger af aftalegrundlaget, at realdebitor skal 

overholde nye udstedte regler og at realdebitor skal underrettes gennem hjemmesiden om 

eventuelle klager, som allerede forekommer i form af anmeldelser og bedømmelser.545 

 

Desuden skal handelsagenten følge agenturgivers rimelige forskrifter jf. HAL § 4, stk. 2, 

nr. 3. I sagen Hessel Pharma ApS mod Stagen Nordic A/S blev der taget stilling til, hvor 

langt grænserne går for agenturgivers retningslinjer over for handelsagenten. Sagen H-

49-15, Sø- og Handelsrettens dom af 18. august 2016 omhandlede, hvorvidt Stragen 

Nordic A/S som agenturgiver var berettiget til at ophæve en agentaftale indgået med 

Hessel Pharma ApS inden for lægemiddelområdet. Hessel Pharma var efter egen 

 
544 Ibid, s. 50. 
545 (Bilag 8: GoMores forretningsbetingelser § 7.2). 
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opfattelse ikke forpligtet til at underskrive en Standard Operating Procedure (herefter 

SOP), som var udarbejdet af Stragen Nordic.546 Handelsagenten fandtes ikke at have 

udvist en væsentlig misligholdelse ved ikke at tiltræde SOP’en. Agenturgiveren var 

derfor ikke berettiget til at hæve aftalen, og handelsagenten blev tilkendt erstatning og 

godtgørelse.  

Modsat fandt landsretten ved 10. afd. Nr. B.2080-16, Østre Landsrets dom af 29. 

november 2017, at agenturgivers SOP var af sædvanlig karakter for den pågældende 

medicinalbranche, og ikke var byrdefulde for handelsagenten. Ud fra et syn og skøn, 

fandtes SOP’en at være af sædvanlig karakter for den pågældende branche, og forekom 

derfor ikke byrdefuld for handelsagenten at underskrive. Syn- og skønsmanden udtalte, 

at en handelsagent dog ikke bør underskrive SOP’en, såfremt der forekommer tvivl om 

forståelsen af den. Agenturgiveren var som følge heraf berettiget til at ophæve 

agentaftalen eftersom, at handelsagenten ikke underskrev den pågældende SOP, da det 

var af væsentlig betydning for Stragen Nordic.  

Spørgsmålet om handelsagentens selvstændighed udgør et principielt spørgsmål, hvorfor 

Højesteret afsagde dom i Sag 91/2018, Hessel Pharma ApS mod Stragen Nordic A/S, 

Højesterets dom af 12. marts 2019. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom 

om, at handelsagenten ikke havde misligholdt handelsagentsaftalen væsentligt, og at 

agenturgivers ophævelse af handelsagentsaftalen var uberettiget og ansvarspådragende. 

Højesteret begrunder endvidere med, at handelsagenten: ”… fortsat kunne fungere som 

selvstændig agent i henhold til agentaftalen. Stragen Nordic besvarede ikke Hessel 

Pharmas anmodning om at få klargjort disse spørgsmål, men fastholdt blot, at Hessel 

Pharma var forpligtet til at underskrive SOP’en.”547 Der bør derfor på baggrund af 

Højesterets afgørelse i givet fald ekspliciteres, hvorfor det i medfør af kontraktgrundlaget 

kan være nødvendigt med en udvidet samarbejdsforpligtelse, som afstedkommer pligter, 

der kan anses for dynamiske. 

 

Ved vurderingen af hvor grænserne går for agenturgivers retningslinjer over for 

handelsagenten, kan det af Højesteretsdommen udledes, at agenturgiver ikke kan 

fremsende SOP’en til handelsagenten, uden at undlade at besvare handelsagentens 

 
546 Sag H-49-15, s. 1.  
547 Sag 91/2018, s. 2.  
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spørgsmål angående klargørelse af rækkevidden og betydningen heraf. Der gælder derfor 

en udvidelse af samarbejdspligten, idet agenturgiver pålægger handelsagenten nye 

retningslinjer, hvor agenturgiver skal forklare og beskrive omfanget, formålet og 

konsekvenserne ved SOP’en til handelsagenten. Højesteretsdommen skal desuden ses i 

lyset af handelsagentens loyalitetsforpligtelser og vurderes ud fra dens råderum til at 

agere selvstændigt, hvorfor det medvirker til en svækket følgevirkning af 

loyalitetsgrundsætningen mellem parterne. Alt andet lige kan det ud fra Højesterets dom 

konkluderes, at grænserne for agenturgivers retningslinjer over for handelsagenten 

rækker længere. 

 

Imellem agenturgiver (realdebitor) og GoMore kan der i snævre tilfælde indbyrdes 

forekomme ændringer i retningslinjerne, såfremt realdebitor opstiller egne krav til 

biludlejning. Dog forekommer det af GoMores vilkår for privat biludlejning § 6.1, at 

agenturgiver ikke må fastlægge vilkår for lejeaftalen, som medfører, at der ikke er 

forsikringsdækning. Derfor er agenturgiver faktisk afskåret fra at kunne indføre vilkår, 

som igennem sit indhold kan påvirke GoMore som en handelsagent. Det er i 

overensstemmelse med Højesterets dom om, at handelsagenten fortsat kan agere som en 

selvstændig handelsagent i medfør af agentaftalen.  

 

Det følger af en ikke-udtømmende liste, at agenturgiver skal opfylde pligter i medfør af 

HAL § 5, stk. 2, især 1) stille det nødvendige materiel til rådighed, 2) skaffe nødvendige 

oplysninger til handelsagenten, og 3) underrette om accept eller afslag på tilbud, som 

agenten har indsendt. I modsætning til hvad der gælder for handelsagenten, påhviler der 

agenturgiveren en underretningspligt, som efter omstændighederne vedrører oplysninger, 

som agenturgiveren ikke allerede er i besiddelse af og som er nødvendige for hvervets 

gennemførelse.548 Agenturgivers underretningspligt omfatter oplysninger om priser og 

leveringsmuligheder, hvor der lægges vægt på, hvilken af parterne der lettest kan 

tilvejebringe oplysningerne.549 Det er således en afvejning, hvoraf spørgsmål angående 

markedsforhold er oplysninger som GoMore, i lyset af at være formidlingsplatform, har 

nemmest ved at anskaffe. Modsætningsvist er oplysninger angående bilens stand 

 
548 Betænkning nr. 1151/1988, Betænkning om handelsagenter og handelsrejsende: afgivet af 

justitsministeriets arbejdsgruppe om handelsagenter af 1988, s. 53.  
549 Ibid, s. 54.  
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formodningsvist nemmest for realdebitor at tilvejebringe som følge af udtalt asymmetrisk 

information og uforholdsmæssigt store transaktionsomkostninger.  

 

Ved at sammenholde GoMores og realdebitors pligter med handelsagenten og 

agenturgiveren, forekommer der visse ligheder i forpligtelser, herunder de 

markedsføringsmæssige interesser i at skabe tryghed for brugerne på GoMores platform. 

Ved en vejledende anvendelse af henholdsvis handelsagentens og agenturgivers 

loyalitetsforpligtelser, indikerer dette skærpede krav for de relevante delforpligtelser 

indlejret i loyalitetsgrundsætningen. Det understøttes med Højesterets dom i Sag 91/2018, 

hvor der forelå en skærpet pligt for agenturgiver til at underrette og forklare 

handelsagenten om SOP’en. Det må konkluderes, at GoMores pligt til at overholde 

loyalitetsgrundsætningen over for realdebitor ikke forekommer mere vidtgående i de 

tilfælde, hvor GoMore ikke er pligtsubjekt og kun handler som fuldmægtig. Alt andet lige 

blev det på baggrund af det økonomiske kapitel samt ovenstående momenter klarlagt, at 

GoMore økonomisk set er i stand til at påtage sig en større grad af ansvar, hvilket øger 

formidlingsplatformens involveringsgrad. Der er omstændigheder der taler for, at en 

stigning i GoMores involveringsgrad medfører en udvidet iagttagelse af 

loyalitetsgrundsætningen mellem GoMore og realdebitor, hvor der pålægges en udvidet 

delforpligtelse i loyalitetsgrundsætningen i form af en oplysningspligt.  

 

Af ovenstående aspekter må der lægges til grund, at såfremt GoMore forekommer som 

pligtsubjekt på aftaleforholdet, medfører det da en styrket loyalitetsgrundsætning i den 

prækontraktuelle fase, som bevirker en mere vidtgående oplysningspligt, trods den 

asymmetriske information mellem formidler og realdebitor. Ved en vejledende 

gennemgang af handelsagenternes kodificerede loyalitetsforpligtelse må det konkluderes, 

at GoMore som formidlingsplatform ikke kan sidestilles med en handelsagent, uagtet at 

platformen har modtaget en fuldmagt. Det begrundes i, at GoMore i sin funktionalitet 

ikke handler på vegne af enkelte individer, men handler på vegne af alle brugerne af 

platformen. 
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5. Samlet konklusion 

Afhandlingen søgte at klarlægge gældende ret i relation til digitale formidlingsplatforme 

herunder hvornår, en formidlingsplatform kan anses for at være direkte pligtsubjekt over 

for forbrugeren. Det blev indledningsvist konstateret, at GoMore har kategoriseret sig 

selv som en formidler i deres forretningsbetingelser. Formidlingsreglen finder anvendelse 

på GoMore og medfører, at realdebitor er omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne. Med 

afsæt i de tre kumulative betingelser udledt af retspraksis, blev rækkevidden af et gyldigt 

formidlerforbehold analyseret ud fra den gennemsnitlige forbruger. Det blev konkluderet, 

at GoMore har taget et gyldigt formidlerforbehold, og derfor ikke er pligtsubjekt på 

aftaleforholdet.  

Der hersker væsentlige usikkerheder i determineringen af rækkevidden af den nye P2B-

forordning herunder hvorvidt realdebitor i kraft af formidlingsreglen, kan anses som en 

erhvervsbruger i forordningens forstand. Begrebsklarlæggelsen bør forelægges som et 

præjudicielt spørgsmål til EU-domstolen. De centrale misligholdelsesbeføjelser er 

erstatning og forholdsmæssigt afslag, som forbrugeren kan gøre gældende over for 

realdebitor. Visualiseringen kan med fordel inddrages til at belyse formidlingsplatformes 

standardvilkår, herunder til at understøtte et gyldigt formidlerforbehold.  

 

I den økonomiske analyse blev det konkluderet, at platformen udgør principal, og 

forbruger og realdebitor udgør to agenter. Parternes respektive risikoprofiler blev klarlagt 

med afsæt i PA-teorien, for at udlede den optimale risikoallokering internt i 

trepartsforholdet. Det blev konkluderet, at risikoprofilen omfatter risiko-opfattelse, 

risiko-tolerance og risiko-håndtering. I relation hertil blev det påvist, at realdebitor og 

forbruger, som henholdsvis bilejer og bilist, kan besidde en forvredet risiko-opfattelse. 

Realdebitors risiko-opfattelse blev fastlagt til at være overvejende pessimistisk, og 

forbrugerens risiko-opfattelse som overvejende optimistisk. Platformen blev vurderet til 

at besidde den mest realistiske opfattelse af risici, grundet kvantificering af data genereret 

fra brugerne. Igennem PA-teorien kan det konkluderes, at realdebitor og forbruger er 

risikoaverse grundet deres koncentrerede risiko-spredning, hvor platformen vurderes at 

være risiko-neutral baseret på sin væsentlige risikospredning. Risiko-håndtering bliver 

foretaget af GoMore igennem ex-ante og ex-post tiltag, herunder screeningsprocesser, 

sanktionering, bedømmelser og anmeldelser, som dog kan anfægtes, da der forekommer 
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reciprokke anmeldelser og bedømmelser. GoMores nuværende forretningsmodel består 

af en påtvungen forsikring som håndterer ex-post risici. Det blev konkluderet, at den 

obligatoriske forsikring øger adverse selection og moral hazard problematikkerne. Som 

løsning herpå opstiller afhandlingen en flexmodel med to forskellige forsikringspakker, 

hvor GoMore aktivt påtager sig risici på brugernes vegne, idet GoMore har fordele, såsom 

en bedre opfattelse af risici end forsikringsselskabet. Dette tiltrækker flere brugere, som 

skaber positive netværkseksternaliteter. Desuden indbefatter flexmodellen, at platformen 

kan sanktionere brugere mere stringent, så brodne kar frasorteres effektivt. Afhandlingen 

præsenterede også en mulighed for GoMore at etablere et tvistløsningsorgan for at 

generere tryghed.  

Det kan således konkluderes ud fra analysen, at det er optimalt for GoMore at påtage sig 

ansvar internt i trepartsforholdet.  

 

Det blev konkluderet, at GoMore kan påtage sig ansvar på alternativt grundlag. 

Platformes private governance er til en vis grad nyttigt til at beskytte forbrugeren, idet det 

er fleksibelt og effektivt. Det blev dog påvist, at der bør implementeres yderligere 

offentlig regulering på EU-retligt plan, for at tilsikre en tilstrækkelig beskyttelse af 

forbrugeren. GoMore kan påtage sig et ansvar på et alternativt grundlag, hvilket blandt 

andet blev vurderet i lyset af professionsrisikoen, hvor formidlingsplatformen er bedst 

egnet til at afværge og minimere risici. Dog blev det også konkluderet, at realdebitor er 

nærmest til at bære risikoen for oplysningspligten, idet realdebitor har størst kendskab til 

bilens funktionalitet. Endvidere blev det alternative ansvar analyseret med inddragelse af 

modelregler for formidlingsplatforme, hvoraf det blev konkluderet, at GoMore bør 

pålægges et solidarisk hæftelsesansvar med realdebitor. En øget allokering af ansvar på 

GoMore bevirker desuden, at den samlede velfærd øges, idet Shavell anfører, at 

allokering af risici på riskoaverse brugere påvirker den samlede velfærd. Allokering af 

ansvar på platformen stemmer desuden overens med Kaldor-Hicks efficienskriteriet.  

 

Slutteligt blev det konkluderet, at GoMore er underlagt en udvidet oplysningspligt, som 

følge af de skærpede krav til vedtagelse gennem platforme. Såfremt GoMore udgør 

pligtsubjekt på aftaleforholdet, kan det gennem en vejledende anvendelse af 
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handelsagenternes kodificerede loyalitetsforpligtelser ikke overføres direkte på 

fuldmagtsforholdet mellem realdebitor og GoMore.   
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7. Bilag 

 

Bilag 1- Viden om rettigheder for peer-forbrugere og peer-realdebitorer.550 

 

 

 

Bilag 2 – Accept af forretningsbetingelser.551 

 

 

 
550 EU Kommissionen, 2019, s. 77. 
551 Uddrag fra GoMores hjemmeside. 
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Bilag 3 – ”lej en bil af mennesker nær dig”.552 

 

 

Bilag 4 – Realdebitors informationer.553 

 

 
552 Uddrag fra GoMores hjemmeside.. 
553 Uddrag fra GoMores hjemmeside. 
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Bilag 5 – Lejergodkendelse. 554 

 

 

 

 

 

 

 

 
554 Uddrag fra GoMores hjemmeside.  



   

 

Side 167 af 178 

 

 

 

 

Bilag 6 - Mailkorrespondance med GoMore.  
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Bilag 7 – Kvittering for billeje.  

 
 

 

 

Bilag 8 – §§ 5 og 7 i GoMores generelle forretningsbetingelser.  
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Bilag 9 – Illustration af hvilke nationaliteter der reelt læser kontraktvilkår.555 

 

 

 
555 SPECIAL EUROBAROMETER 342, Consumer empowerment, April 2011, s. 141.  
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Bilag 10 – Begrundelse for hvorfor betingelserne ikke bliver læst. 556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
556 SPECIAL EUROBAROMETER 342, Consumer empowerment, April 2011, s. 144.  
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Bilag 11 – Parterne betaler 50% hver, ved opstået tvist. 557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
557 Uddrag fra Trustpilot, 2020.  
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Bilag 12 – Mail Fra Konkurrencestyrelsen.  
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Bilag 13 - 98% af alle ratings er 5-stjernede. 558 
 

 

 

 

 

 

Bilag 14 - Stand af bil.559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
558 Uddrag fra GoMores hjemmeside. 
559 Uddrag fra GoMores hjemmeside.  
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Bilag 15 - GoMore besvarer anmeldelser på TrustPilot. 560 

 

 
560 Uddrag fra Trustpilot, 2020.  
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Bilag 16 - Interview med Tryg.  

 

 

 

Bilag 17 – Superbilist.561  

 

 
 

 

 

 

 
561 Uddrag fra GoMores hjemmeside. 
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Bilag 18 - Aftale om betalingsformidling.562 

 

 

 

 

Bilag 19 – GoMores vilkår for privat biludlejning.  

 

 
562 Uddrag fra GoMores hjemmeside.  



Få ny glæde af en brugt bil uden udbetaling og depositum - Se brugte leasingbiler (https://gomore.dk/leasing#section-used-cars) !

Regler og ansvar
(/rental/rules)

Hvis uheldet er ude
(/rental/help)

Forsikringsbetingelser
for udlejning
(/rental/insurance/terms)

Betingelser for
biludlejning
(/rental/terms)

Vilkår for privat biludlejning

Ved anvendelse af formidlingsplatformen for privat biludlejning (”Platformen”) på hjemmesiden gomore.dk accepterer du som
Udlejer/Lejer følgende vilkår.

§ 1 Indledning
1.1 Driften af Platformen varetages af GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (herefter kaldet
”GoMore”).

1.2 Platformen er et tillæg til mulighederne for samkørsel og leasing som annonceres på gomore.dk. Anvendelse af Platformen forudsætter,
at du har oprettet en profil og er medlem af GoMore. De generelle betingelser for samkørsel, brug af hjemmesiden og medlemskab kan du
finde her (https://gomore.dk/terms).

1.3 Et medlem som opretter en annonce for biludlejning kaldes herefter for ”Udlejer”. Et medlem som benytter sig af en annonce for
biludlejning, kaldes herefter for ”Lejer”.

1.4 Køretøjet må anvendes i erhvervsøjemed ved transport til og fra arbejde, møder og messer mm. Køretøjet må ikke anvendes i
erhvervsøjemed såfremt køretøjet er en central del af virksomheden fx. taxi, vognmandsforretning o.l.

1.5 Udlejer skal sørge for, at der er et bilinformationsblad (herefter kaldet ”Infoblad”) i bilen på tidspunktet for lejeperiodens start. Det er
Lejers ansvar at sørge for, at infobladet fortsat er i bilen, når lejeperioden ophører. Infobladet indeholder de fornødne praktiske
oplysninger i tilfælde af skade. Infobladet udprintes via Platformen. Dele af infobladet kan desuden findes online her
(https://gomore.dk/rental/help). Lejekontrakten (herefter kaldet ”Lejekontrakt”) bruges til at notere antal kørte kilometer, brændstof,
kendte skader og mangler, samt andet af betydning for parternes lejeaftale. Lejekontrakten udprintes via Platformen af Udlejer, eller kan
findes i GoMores app på Udlejers telefon.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger, findes lejekontrakten på Lejers telefon.

§ 2 Ydelser
2.1 GoMores medlemmer erhverver af GoMore alene adgang til en formidlingsplatform (database). Platformen indeholder og giver adgang
til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Lejere at etablere den fornødne kontakt til Udlejere, som har oprettet en
annonce, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende privat billeje.

§ 3 Forsikring og forsikringskrav
3.1 Alle biler, som udlejes via Platformen, skal være dækket af en særlig forsikring som GoMore har udviklet i samarbejde med Tryg jf.
nærmere nedenfor under punkt 3.5.

3.2 Krav til bilen:

3.2.1 For at være omfattet af forsikringsdækningen, stilles der følgende krav, som alle udlejningsbiler skal opfylde:

Bilen er privatejet og registreret til privat persontransport. Leasingbiler, som er leaset gennem GoMore og samarbejdspartnere, er
dog også omfattet af forsikringsdækningen.
Bilen må hverken generelt eller på deltid anvendes til erhvervsformål, herunder, men ikke begrænset til, vare- og godstransport.
Bilen skal være ansvarsforsikret efter gældende dansk lov samt fuld kaskoforsikret i forvejen i et offentligt registreret (DMR)
forsikringsselskab.
Bilen må ikke have en egenvægt på over 3.500 kg (svarende til grænseværdien for lille kørekort).
Bilens nyværdi overstiger ikke DKK 1.000.000.
Bilen må ikke have kørt mere end 250.000 km.
Bilen må ikke være mere end 15 år gammel regnet fra første indregistreringsdato.
Bilen skal have en aktiv GPS i bilen under alle udlejninger, hvis bilen er mindre end 5 år gammel og har en nyværdi over DKK 800.000.
Bemærk ved GoMore Nøglefri gælder særlige krav, som findes under punkt 3.2.3

3.2.2 Ved udlejning af bil til udlandskørsel skal udlejningsbiler endvidere opfylde følgende krav:

Bilen skal være indregistreret på den type registreringsattest, som har været gældende siden 6. juni 2012.
Del 1 af den nye registreringsattest (og kun den) skal ligge i bilen ved udlejning til udland.

3.2.3 Ved udlejning af bil med GoMore Nøglefri skal udlejningsbiler endvidere opfylde følgende krav ved installation af GoMore Nøglefri:

At bilen har et centraliseret låsesystem.

At bilen har mininum én ekstranøgle.



At bilens første indregistreringsdato ikke overskrider 7 år fra dags dato.
At bilen ikke har kørt mere 150.000 km. på tidspunktet hvor denne aftale er indgået.
At bilen er godkendt til at køre i Danmark.
At ingen aktive advarselslys i instrumentbrættet, indikerer at der er problemer med bilen.
At bilen er parkeret på en offentlig tilgængelig lokation med pålidelig mobildatadækning.
Hvis din bil kører på el, er det et krav, at du har et aktivt abonnement til fri opladning hos fx E.ON eller CLEVER.

3.3 Krav til Lejer:

3.3.1 For at opfylde forsikringskravene kræves det desuden, at Lejer samt eventuelle ekstra førere af bilen skal være fyldt 21 år, have et
gyldigt kørekort i Danmark og have haft kørekortet i mindst 1 år. Lejer samt eventuelle ekstra føreres kørekortnummer skal fremgå af
lejeaftalen. Ved tilføjelse af ekstra fører efter lejeaftalens indgåelse skal ekstra førers kørekortsnummer endvidere kunne dokumenteres.
GoMore forbeholder sig retten til at afvise en Lejer hvis denne er registreret i RKI.

Bemærk: der opkræves 25 kr. pr. lejedøgn for Lejere under 23 år.

3.3.2 Ved udlejning af bil til udlandskørsel i hele EU og lande omfattet af Det Grønne Kort (Læs mere her
(https://gomore.dk/rental/insurance/terms)) skal udlejningsbiler endvidere opfylde følgende krav:

Bilen skal være indregistreret på den type registreringsattest, som har været gældende siden 6. juni 2012

Del 1 af den nye registreringsattest (og KUN den) skal ligge i bilen ved udlejning til udland.

3.3.3 Lejer skal ved første booking af lejebil bekræfte sin identitet med NemID samt ved at uploade foto af sygesikringsbevis og kørekort.
Fotos af sygesikringsbevis og kørekort godkendes af GoMore og opbevares i 365 dage efter at lejemålet er afsluttet, hvorefter de slettes.

3.4 Hvis de ovennævnte forsikringskrav ikke er opfyldt, må aftalen om billeje ikke indgås. Parterne må i øvrigt ikke indgå aftale om brug af
lejen i lejeperioden, som vil medføre, at forsikringsdækningen bortfalder.

3.5 Udlejer og Lejer bør begge gennemgå forsikringsbetingelserne, som kan læses i deres fulde længde her
(https://tryg.dk/dokumenter/privat/privat-biludlejning-gomore.pdf), inden aftalen om billeje indgås. Generelt kan det dog oplyses:

at forsikringen kun gælder for lejeperioden, som nærmere defineret i bilens udlejningsdata
at forsikringen kun dækker for brug af bilen i Danmark, medmindre andet er aftalt
at forsikringen har samme faste pris, uanset hvilke skader som måtte opstå
at mekaniske skader ikke er dækket, herunder forkert påfyldning af brændstof og skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand
eller olie
at selvrisikoen for enhver skade er 5.500 kr. eller 1.500 kr., hvis reduceret selvrisiko er tilkøbt ved booking.
at Lejer skal betale selvrisikoen, hvis der opstår en skade i lejeperioden
at der kun opkræves én selvrisiko, selvom både ansvars- og kaskoskade aktualiseres
at reparation af stenslag i frontrude er gratis, men at der ved udskiftning af frontrude opkræves selvrisiko
at biltyveri foretaget af tredjemand (ikke Lejer) er dækket
at bortkomst, defineret ved at Lejer ikke har returneret bilen senest 28 dage efter aftalt afleveringstidspunkt, også er dækket, dog
således at Lejers selvrisiko ved bortkomst er 5% af bilens handelsværdi, (dog minimum 10.000 kr.)
at bortkomstdækningen kan bortfalde, hvis Udlejer overdrager bilens registreringsattest til Lejer, (registreringsattesten bør derfor
!ernes fra bilen før udlejning)
at forsikringen indebærer vejhjælp i samarbejde med Tryg Vejhjælp

3.6 GoMore er hverken forsikringsudbyder eller forsikringsformidler. GoMore modtager ikke nogen form for betaling i relation til
forsikringen, udover direkte udgifter og administration.

§ 4 Betaling
4.1 Medmindre andet fremgår, skal medlemmerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse på Platformen. Det er
ikke tilladt at aftale andre priser. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når der udarbejdes en annonce for billeje.

4.2 Alle betalinger mellem Udlejer og Lejer skal foregå via Platformens online betalingsmodul. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at
det aftalte beløb, inklusiv forsikrings- og administrationsgebyr, opkræves på Lejerens debet- eller kreditkort, når Udlejeren accepterer en
anmodning om billeje. Betaling overføres først til Udlejeren 24 timer efter afslutningen af lejeperioden. Hvis lejeperioden varer længere
end 14 dage, tager GoMore dog forbehold for at trække en forholdsmæssig betaling hver 14. dag. Det aftalte beløb, eksklusiv forsikrings-
og administrationsgebyr, overføres til Udlejers saldo på gomore.dk, hvorefter han eller hun kan vælge at hæve beløbet, jf. dog § 4.3.

4.3 For at stille Platformen til rådighed opkræver GoMore et servicegebyr af prisen for den enkelte biludlejning. Størrelsen af
servicegebyret vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden, og beløbet betales automatisk ud af lejeprisen.

4.4 Begge parter har mulighed for at annullere bookingen indtil 3 timer før starttidspunktet for lejeperioden ved at bruge
annulleringsfunktionen på Platformen. I så fald skal hverken Udlejer eller Lejer betale noget.

4.5 Hvis Lejer annullerer bookingen mindre end 3 timer før starttidspunktet for lejeperioden, eller hvis biludlejningen i øvrigt ikke kan



gennemføres grundet Lejers forhold, fx fordi Lejer ikke møder op eller ikke kan fremvise gyldigt kørekort, skal Lejer betale den fulde
lejepris inklusiv service-, forsikrings- og administrationsgebyr.

4.6 Hvis Udlejer annullerer bookingen mindre end 3 timer før starttidspunktet for lejeperioden, eller hvis biludlejningen i øvrigt ikke kan
gennemføres grundet Udlejers forhold, fx fordi Udlejer ikke møder op, eller fordi bilen ikke opfylder minimumskravene, skal Udlejer
betale service-, forsikrings- og administrationsgebyr. Lejers betaling vil blive annulleret. Lejer har ikke krav på kompensation vedrørende
den ikke gennemførte udlejning fx i forbindelse med omkostninger til alternativ transport.

4.7 I tilfælde af manglende gennemførelse af biludlejningen grundet Udlejers forhold, skal Lejer som udgangspunkt give GoMore besked
herom senest 12 timer efter det planlagte starttidspunkt. GoMore forbeholder sig retten til at gennemføre fuld lejebetaling på trods af
Lejers rettidige meddelelse på baggrund af oplysninger indhentet fra Udlejer. Hvis GoMore benytter sig af denne mulighed, vil det blive
meddelt til begge parter via e‐mail. GoMore kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for udnyttelse – eller
manglende udnyttelse – af denne mulighed.

4.8 Hvis ovennævnte retningslinjer for betaling ikke følges, kan GoMore vælge at lade forsikringsdækning frafalde.

§ 5 Brændstof og antal kørte kilometer
5.1 Medmindre andet er aftalt, skal Lejer aflevere bilen med samme mængde brændstof, som ved lejeperiodens start. For at kunne
kontrollere dette, bør parterne i fællesskab notere mængden af brændstof i brændstofstanken i Lejekontrakten.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger bliver brændstofniveau som udgangspunkt automatisk aflæst af appen. På nogle bilmodeller aflæses
brændstofniveauet ikke automatisk, og Lejer skal derfor aflæse og dokumentere med billeddokumentation i appen. Det er altid Lejers
ansvar at billeddokumentere bilens brændstofniveau.

5.2 Bilens kilometertal bør ligeledes anføres i bilens Lejekontrakten ved lejeperiodens begyndelse og afslutning.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger bliver kilometertal som udgangspunkt automatisk aflæst af appen. På nogle bilmodeller aflæses
kilometertal ikke automatisk og Lejer skal derfor aflæse og dokumentere med billeddokumentation i appen. Det er altid Lejers ansvar at
billeddokumentere bilens kilometertal.

5.3 Ved brug af lejekontrakten i appen: I tilfælde af, at bilen returneres med mindre brændstof eller overkørte kilometer, foretages en
opkrævning på Lejers betalingskort for omkostningerne forbundet hermed. Omkostningerne for overkørte kilometer beregnes
automatisk baseret på prisen pr. overkørte kilometer, der er oplyst til Lejer under booking. Udlejer og Lejer skal selv blive enige om prisen
for manglende brændstof.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger udregnes prisen på manglende brændstof ved, at appen registrerer hvor mange liter, der mangler, og
beregner en pris på DKK 15 pr. manglende liter. Overskydende brændstof afregnes med DKK 10 pr. liter diesel og DKK 12 pr. liter benzin.

Udlejer og Lejer kan også tilføje øvrige omkostninger i lejekontrakten, som tilsvarende manglende brændstof og overkørte kilometer, vil
blive opkrævet på Lejers betalingskort efter underskrivelse af lejekontrakten. Af sikkerhedsmæssige årsager behandler vi ikke samlede
ekstraomkostninger over [1500kr / 150 €]. I disse tilfælde er det Udlejer og Lejers ansvar at afregne på anden vis.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger er der ingen begrænsning på samlede ekstraomkostninger.

Hvis Lejer tilbageleverer bilen med mere brændstof end ved lejeperiodens start, er Udlejer ikke forpligtet til at tilbagebetale Lejer.
Udlejer er ligeledes heller ikke forpligtet til at tilbagebetale underkørte kilometer. GoMore hjælper alene med håndtering af
ekstraomkostninger, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for at betale Udlejer. GoMore kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for mislykkede
betalinger, eller andre tekniske problemer, der forhindrer en opkrævning på Lejers betalingskort.

§ 6 Krav til aftalen mellem Udlejer og Lejer
6.1 Udlejer kan frit fastsætte vilkårene for lejeaftalen via sin annonce på Platformen. Udlejer kan dog ikke give Lejer tilladelse til at bruge
bilen på en måde, som vil medføre, at der ikke er forsikringsdækning.

6.2 Derudover indgår følgende ufravigelige vilkår i lejeaftalen:

6.2.1 Udlejer indestår for, at bilen er i forsvarlig stand, og at den overholder alle lovkrav i forhold til sikkerhedsudstyr mv. Udlejer skal
samtidig have ret til at udleje bilen, som forudsat i lejeaftalen.

6.2.2 Lejer skal selv afhente bilen. Udlejer skal være fysisk tilstede ved udleveringen af bilen og er forpligtet til at kontrollere Lejers
identitet, at Lejer er fyldt 21 år og har haft kørekort i mindst 1 år, og er i besiddelse af et gyldigt kørekort, som giver bemyndigelse til at føre
en bil af den art, som udlejes. Udlejer skal ligeledes sikre sig, at Lejer ud fra en umiddelbar vurdering er i stand til at føre bilen på forsvarlig
vis, herunder at Lejer ikke fremstår påvirket af alkohol, medicin eller narkotika. Udlejning via nøgleboks/skab er ikke tilladt.

Bemærk at Udlejer ikke skal kontrollere Lejers identitet ved GoMore Nøglefri udlejninger.

6.2.3 Lejeren erklærer ved modtagelsen af bilen at have undersøgt bremser, olie, vand, styretøj, signalapparater og lygter. Lejer er ansvarlig
for, at bilen altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden.

6.2.4 Kendte skader og ridser skal anføres i bilens Lejekontrakt, inden bilen overdrages til Lejer. Lejekontrakten ved papirform skal forblive



i bilen i hele lejeperioden.

6.2.5 Lejer er ansvarlig for eventuelle skader på bilen i hele lejeperioden, herunder bilens bortkomst eller hændelige undergang,
medmindre Lejer kan påvise, at skaden allerede var til stede på tidspunktet for lejeperiodens start. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en
skade er opstået, mens bilen har været i Lejers varetægt, henvises der til Lejekontrakten. Lejer er ikke ansvarlig for eventuel forhøjelse af
Udlejers forsikringspræmie eller tab af status som ’elitebilist’ eller lignende.

6.2.6 Medmindre andet er aftalt, skal Lejer i øvrigt tilbagelevere bilen i samme stand som ved modtagelsen. Det antages i denne
forbindelse, at bilen ved lejeperiodens start er rengjort og i rimelig god stand set i forhold til alder og antal kørte kilometer. Rygning er ikke
tilladt i bilen under udlejning. Dyr i bilen er kun tilladt efter aftale med Udlejer.

6.2.7 Udlejer er ansvarlig for at gennemgå bilen for eventuelle indvendige og udvendige skader ved aflevering. Det er Udlejeres ansvar at
sikre at eventuelle skader fundet ved gennemgang, bliver beskrevet i Lejekontrakten og underskrevet af både Udlejer og Lejer. Det
anbefales endvidere at skader straks efter skadens opståen eller efter bilens hjemkomst fotograferes som dokumentation. I tilfælde af
stenslag bør bilen køres til et værksted umiddelbart efter skaden er sket, og skadesanmeldelsen laves umiddelbart derefter. Opstår der i
udlejningsperioden mekanisk skade, eller en skade forårsaget af slidtage, på den udlejede bil, refunderer Udlejer den resterende leje samt
resterende km. eksklusiv gebyrer til Lejer inden 8 dage.

Bemærk særlige krav gælder for GoMore Nøglefri udlejninger som beskrevet i punkt 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 og 6.2.16.

6.2.8 Hvis bilen ikke kan køre eller får en skade som kræver reparation af bilen før videre kørsel, skal Lejer tilkalde Tryg Vejhjælp. Hvis
skaden ikke kan repareres på stedet, fragtes bilen til nærmeste værksted af Tryg Vejhjælp. Lejer skal hurtigst muligt kontakte Udlejer, og
skaden meldes til Tryg. Reparation af bilen på værksted kan igangsættes efter vurdering af en taksator fra Tryg. I tilfælde af ikke-
forsikringsdækkede skader dækkes udgifter til vejhjælp og reparation af enten Udlejer eller Lejer afhængigt af ansvar for skaden. Udlejer
træffer beslutning om reparation, hvis skaden ikke er forsikringsdækket, men er forpligtet til at finde en økonomisk løsning i tilfælde, hvor
Lejer er erstatningsansvarlig.

Som forudsætning for at yde assistance og vejhjælp ifm. en lejeaftale giver Udlejer ved accept af disse betingelser samtykke til, at Lejer
må videregive Udlejers kontaktoplysninger til Tryg Vejhjælp og dennes samarbejdspartnere og vice versa.

6.2.9 Lejer er ansvarlig for, og skal betale, brændstofsforbrug, færgebilletter og broafgifter mv. i lejeperioden. Lejer skal desuden betale
alle bøder og gebyrer som pålægges bilen, herunder for overtrædelser af færdselsloven og for ulovlig parkering, bortset fra sådanne
tilfælde hvor Udlejer har skylden.

6.2.10 GoMore forbeholder sig retten til at hæve op til 5.500 kr. fra Lejers betalingskort til dækning af selvrisiko ved skader forårsaget af
Lejer. Ved flere skader kan GoMore hæve op til 5.500 kr. pr. skade. GoMore kan endvidere hæve beløb til dækning af bøder og afgifter,
som bilen har modtaget i lejeperioden, samt til dækning af udgifter foranlediget af Lejers misligehold af bil eller lejeaftale. GoMore kan
ligeledes hæve et skyldigt beløb fra Lejers GoMore-konto.

6.2.11 GoMore forbeholder sig retten til at forlænge en udlejning på vegne af Lejer med de dertilhørende omkostninger for Lejer, hvis Lejer
ikke leverer bilen tilbage rettidigt. Endvidere forbeholder GoMore sig retten til at hæve et strafgebyr på 20.000 kr., hvis bilen ikke
tilbageleveres rettidigt og hverken GoMore og/eller Udlejer får besked.

6.2.12 GoMore kan endvidere opkræve diverse administrationsgebyrer, som GoMore gør gældende i forbindelse med hændelser, der
måtte være opstået i løbet af lejeperioden, og/eller som følge af den måde Lejer har anvendt eller behandlet lejebilen på. Herunder, hvis
en bøde, afgift eller ekstra omkostning sendes til GoMore, eller GoMore må afholde omkostninger, som følge af Lejers mislighold af
GoMores regler og betingelser. I disse tilfælde vil GoMore opkræve Lejer betaling for:

GoMores administrationsgebyr, som går til at dække GoMores omkostninger ved at ekspedere bøden, afgiften og/eller ekstra
omkostninger.
Selve bøden, afgiften eller ekstra omkostninger, hvis GoMore skal betale den eller disse. Herunder ekstra omkostninger forbundet
med, men ikke begrænset til, rens af lejebilen, betaling af ekstra leje, brændstof, skadeomkostninger m.m.

Ved at acceptere GoMores betingelser, giver Lejer GoMore tilladelse til at opkræve nedenstående gebyrer, samt betalingen for bøden,
afgiften og/eller ekstra omkostninger. GoMore opkræver gebyret og betalingen på Lejers betalingskort.

Parkeringsbøde: 200 kr.
Fartbøde: 300 kr.
Broafgift: 150 kr.
Manglende tankning: 150 kr.
For sen tilbagelevering af lejebilen: 500 kr. pr. påbegyndt døgn
Bilen returneres i uacceptabel og tilsvinet stand: 1.000 kr.
Rygning i lejebilen: 1.500 kr.
Mistede eller stjålne nøgler: 1.500 kr.
Overdragelse af lejebilen til en person, der ikke er registreret som primær fører eller ekstra fører i lejekontrakten: 2.500 kr.
Lejebilen køres til udlandet uden tilkøb af udlandsforsikring: 2.500 kr.

Udover ovenstående gebyrer, kan GoMore opkræve særlige administrationsgebyrer ifm. GoMore Nøglefri. Se punkt 6.2.15 og 6.2.16.

GoMore forbeholder sig endvidere retten til at sætte en Lejer, der misligholder GoMores betingelser, på en liste, der gør at Lejer ikke kan



bruge GoMore igen.

Udover ovenstående, gælder følgende særlige krav for aftalen mellem Udlejer og Lejer ved GoMore Nøglefri udlejninger:

6.2.13 Krav til Udlejer ved GoMore Nøglefri før og efter udlejningen:

Før en GoMore Nøglefri udlejning skal Udlejer gennemgå og dokumentere bilens stand med billeder under “Eksisterende skader” med
tilhørende kommentarfelter, hvor skaden kan beskrives. Det er Udlejers ansvar at dokumentere bilens stand forud for en udlejning og
sikre, at bilen er tanket og i god stand, egnet til udlejning. Det anbefales yderligere at Udlejer gennemtjekker bilen både før og efter hver
lejeaftale, for at sikre tilstrækkelig dokumentation af bilens stand i form af detaljerede billeder taget i høj kvalitet og med god belysning.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger skal Udlejer ikke kontrollere Lejers identitet. GoMore verificerer manuelt alle Lejeres identitet før deres
første leje på GoMore.

Efter endt udlejning, har Udlejer 2 dage (48 timer) til at rapportere ikke-dokumenterede skader på bilen. Udlejer skal dokumentere
eventuelle krav med billeder og kontakte GoMore Support med det samme. Det er altid Udlejers ansvar at dokumentere og
sandsynliggøre, at en ikke-dokumenteret skade er sket i en lejeperiode. Hvis Udlejer ikke kan dokumenterer dette, kan GoMore afvise
dækning af skaden. Når Udlejer åbner og kører i bilen efter en afsluttet lejeperiode, accepterer Udlejer som udgangspunkt den af Lejer
angivne og beskrevne stand i lejekontraktens slutkontrakt.

6.2.14 Krav til Lejer ved GoMore Nøglefri før og efter udlejningen:

Ved GoMore Nøglefri udlejninger er Lejer ansvarlig for at gennemgå bilen for eventuelle indvendige og udvendige skader ved både
afhentning og aflevering. Det er Lejers ansvar at sikre, at eventuelle skader fundet ved gennemgang, bliver beskrevet i Lejekontrakten og
dokumenteret med billeder i appen. Det anbefales altid, at skader billededokumenteres straks efter skadens opståen. I tilfælde af
stenslag skal Udlejer booke tid hos reparatør senest 24 timer efter endt lejeperiode. Skadesanmeldelsen kan laves efterfølgende. GoMore
forbeholder sig retten til at opkræve et strafgebyr på 2.500 DKK såfremt Lejer undlader at rapportere nye skader i lejekontrakten.

Det er Lejers ansvar at sikre, at lejebilens stand er veldokumenteret via skarpe billeder af lejebilens stand i høj kvalitet, godt belyst og
detaljerede. Såfremt Lejer ikke er i stand til at uploade billeder i lejekontrakten eller disse ikke kan uploades i høj kvalitet, god belysning
og med en god detaljegrad, skal Lejer tage billeder hele vejen rundt om bilen svarende til de 8 vinkler, der er beskrevet i lejekontrakten.
Lejer skal gemme disse billeder på den enhed, der er brugt til at tage billederne med i 30 dage. Såfremt Lejer ikke kan fremvise billeder,
der dokumenterer bilens stand ved afhentning og tilbagelevering af bilen, henvises der til den af Udlejer beskrevne stand i lejekontrakten,
da Lejer afhentede bilen. Lejer er som udgangspunkt ansvarlig for alle ikke-beskrevne skader i kontrakten, som Lejer ikke kan
dokumentere var på bilen ved afhentning.

Når Lejer åbner og kører i bilen ved lejens start, bekræfter Lejer som udgangspunkt den af Udlejer og Lejer beskrevne stand i
lejekontraktens startkontrakt. Hvis eksisterende skader ikke rapporteres i lejekontrakten ved afhentning af bilen, kan Lejer holdes
ansvarlig for eventuelle eksisterende skader som måtte konstateres efter endt lejeperiode.

Opstår der i udlejningsperioden mekanisk skade på den lejede bil, som ikke er forårsaget af Lejer, refunderer Udlejer den resterende leje,
samt resterende kilometer eksklusiv gebyrer til Lejer inden 8 dage. Lejer kan holdes ansvarlig for eventuelle skader, der ikke er logget i
gennemgangen af bilen og ikke rapporteret af Lejer før starten på udlejningen.

Ved afslutningen af en lejeperiode, er det Lejers ansvar at rapportere enhver skade en lejebil måtte have fået i løbet af lejeperioden.
Rapporteres en skade ikke tilstrækkeligt vil Lejer potentielt blive opkrævet selvrisiko og et administrationsgebyr som beskrevet i punkt
6.2.14. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en skade er opstået, mens bilen har været i Lejers varetægt, kan Lejer til enhver tid holdes
ansvarlig, såfremt Lejers ansvar for skaden kan påvises og dokumenteres.

Ved afslutningen af en lejeperiode skal Lejer tage mindst 8 billeder rundt om bilen. Hvis Udlejer eller den efterfølgende Lejer rapporterer
en skade, vil disse billeder være der for at sikre Lejer. Det er derfor særligt vigtigt, at billederne er brugbare og i høj kvalitet. Såfremt Lejer
bevidst tager ubrugelige billeder, kan Lejer potentielt blive holdt ansvarlig for at afholde alle omkostninger forbundet hermed.

6.2.15 Ved GoMore Nøglefri udlejninger forbeholder GoMore sig endvidere retten til, at hæve følgende administrationsgebyrer fra Lejers
betalingskort, hvis Lejer ikke overholder reglerne for GoMore Nøglefri:

Bilen ikke tilbageleveres samme sted, eller tæt på det sted, hvor bilen blev afhentet (maks. 500 meter): 500 kr.
Bilen pålægges parkeringsafgift, som følge af ulovlig parkering: 200 kr. + evt. rykkergebyrer.
Bilen tilbageleveres med 10% brændstof eller derunder: 500 kr. Lejer afholder desuden udgifter til bugsering af bilen, hvis bilen ikke
kan køre pga. manglende brændstof.
Bilen tilbageleveres for sent: 250 kr. hvis bilen returneres fra 10-60 min. for sent. Herefter opkræves 500 kr. pr. påbegyndt døgn,
regnet fra det oprindelige sluttidspunkt i lejekontrakten.
Bilens brændstofniveau og/eller kilometerstand, er ikke billeddokumenteret: 500 kr.
Bilens stand, i form af 8 billeder i appen både ved afhentning og tilbagelevering, og/eller evt. nye skader, ikke er dokumenteret
tilstrækkeligt: Op til 5.500 kr. svarende til forsikringens selvrisiko
Elbilens batteriniveau er under 20 % og ikke sat til opladning ved tilbagelevering: 100 kr.

6.2.16 GoMore forbeholder sig retten til at hæve følgende administrationsgebyrer fra Udlejers betalingskort, hvis Udlejer ikke overholder
reglerne for GoMore Nøglefri:

Bilen er ikke tilgængelig og/eller nøglen ligger ikke i bilen ved Nøglefri Udlejning: 1.000 kr.



Bilen udlejes andre steder end på GoMore: Op til 5.500 kr
GoMore Nøglefri boksen ikke tilbageleveres til GoMore, når bilen ikke udlejes på GoMore længere (fx ved salg af bil): 4.000 kr.
GoMore Nøglefri boksen ikke tilbageleveres til GoMore før tilbagelevering af leasingbilen til leasingselskabet: 4.000 kr.
Installation eller afinstallation aflyses mindre end 48 timers før den aftalte tid: 1.500 kr.

6.2.17 Såfremt Udlejer har en aktiv GPS-enhed i sin udlejningsbil, gælder det for alle udlejninger på GoMore, at Udlejer er ansvarlig for at
indhente samtykke fra sin Lejer i alle tilfælde, hvor Udlejer anvender GPS-enheden til at tracke bilen i en lejeperiode.

§ 7 Markedsføring
7.1 Der henvises til de generelle betingelser om markedsføring, som gælder på hjemmesiden gomore.dk. Du finder betingelserne her
(https://gomore.dk/terms).

§ 8 Brugerens særlige forpligtelser
8.1 Der henvises til de generelle betingelser om brugerens forpligtelser, som gælder på hjemmesiden gomore.dk. Du finder betingelserne
her (https://gomore.dk/terms).

§ 9 Ansvarsfraskrivelse for GoMore
9.1 Der henvises til de generelle betingelser om ansvarsfraskrivelse, som gælder for brug af hjemmesiden gomore.dk. Du finder
betingelserne her (https://gomore.dk/terms).

9.2 Særligt i forhold til billeje gælder

At GoMore ikke hæfter for eventuelle opståede skader før, under og efter lejeperioden
At GoMore under ingen omstændigheder er ansvarlig for biludlejning, som ikke er lykkedes helt eller delvist
At planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for biludlejningen alene afhænger af Udlejer og Lejer
At GoMores forpligtelser er gennemført, når beløbet er overført fra Lejer til Udlejers saldo på GoMore
At Udlejer/Lejer ikke kan rette krav mod GoMore som følge af manglende opfyldelse af forsikringskravene i § 3

9.3 Særligt i forhold til GoMore Nøglefri billeje gælder desuden:

At GoMore under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig i tilfælde, hvor garantisager afvises med henvisning til den monterede
GoMore Nøglefri-enhed
At GoMore under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for tab af dækning på Udlejers private forsikring
At GoMore ikke afholder eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation af GoMore Nøglefri-enheden forårsaget af Udlejer
At GoMore ikke hæfter for eventuelle omkostninger i forbindelse med, at en leasingbil fejlagtigt tilbageleveres med Nøglefri-
enheden efter endt leasingperiode

9.4 Det fremhæves, at Udlejer og Lejer alene kan aftale privat (ikke-erhvervsmæssig) biludlejning. GoMore er under alle omstændigheder
ikke ansvarlig for de eventuelle skattemæssige konsekvenser af lejeaftalen og påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse
hermed. Husk at indkomsten ved udleje er skattepligtig. Læs mere om GoMore og skat her (http://help.gomore.dk/article/642-
skattepligtig-indkomst).

§ 10 Databeskyttelse
10.1 Der henvises til de generelle betingelser om databeskyttelse, som gælder for brug af hjemmesiden gomore.dk. Du finder
betingelserne her (https://gomore.dk/privacy_policy).

10.2 GoMore indsamler de oplysninger om bilen, Udlejer og Lejer (samt eventuelle medchauffører), som måtte være nødvendige for at
kunne indgå lejeaftalen, samt for at kunne sørge for forsikringsdækning, herunder, men ikke begrænset til, navn, privatadresse,
fødselsdato, kørekortnummer og indregistreringsnummer. GoMore videregiver disse oplysningerne til forsikringsselskabet i det omfang
det måtte være nødvendigt af hensyn til forsikringsdækningen og behandling af skadesager.

§ 11 Ændringer af vilkår
11.1 GoMore forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår.

11.2 I tilfælde af ændringer af disse vilkår vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af GoMores
hjemmeside.

§ 12 Øvrige bestemmelser
12.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse vilkår bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at
træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

12.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse vilkår ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller



uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

12.3 Enhver tvist mellem GoMore og et medlem afgøres efter dansk ret.


