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Executive Summary 
 

The main regulation in Danish contract law is that agreements are binding – pacta sunt servanda. 

This thesis’ purpose is to derive relevant and efficient economic rational, and to analyze accordingly 

previously case-law from the Danish court of law. This is to conclude, whether or not the danish 

court decision regarding price adjustment in contracts could be considered efficient in consumer 

contracts. The main foundation in this thesis is Aftaleloven § 36. Which makes it possible for the 

Danish court of justice to override inefficient agreement or just some of the agreed terms. This is 

mainly if an agreement could be considered unreasonable or contrary to good faith. Deciding 

whether a standard agreement in itself is reasonable or unreasonable the court can’t take feelings 

or moral opinions into consideration. Court’s decision should instead have in mind that contractual 

agreement is built on mutual trust whenever they are considering the use of Aftaleloven § 36. This 

thesis considers the optimal efficiens of a standard and whether a circumstance may cause the court  

not to apply the standard at all. Which means that this thesis considers economical efficient 

regarding whether an agreement should be discharged by the court or not. Economic efficiency 

regarding contracts occurs when contracts maximize the joint value of the parties. Contracting 

parties are bound by their own bound rationality, transaction cost, asymmetric information, risk, 

attributes for decisions etc. whenever a contract is agreed upon. Which makes up the attributes for 

the imperfect contract. Whenever an unexpected circumstance occurs, the form contract could be 

considered inefficient ex post. In other circumstances it would be more rational to override the 

terms of the standard by letting the courts supply the efficient terms. The thesis uses three main 

theories to analyze whether it could be beneficial to overrule form terms as price adjustment and 

to understand strategies of the courts in its decision-making – unconscionability, impracticability 

and good faith.  

 

The possibility for the use of Aftalelovens § 36 should nevertheless be limited to cases, where a 

reallocation of risk could increase the contractual value. From an economic perspective of law, a 

judicial perception this thesis concludes that in the case of form contract terms regarding price 

adjustment and when unexpected circumstances occur the Danish Court derive an economical 

efficient result. 
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1. Introduktion 

1.1. Indledning 
 

Det klare udgangspunkt i dansk ret er, at aftaler er bindende også benævnt som pacta sunt 

servanda1. Dertil følger det af grundsætningen i aftaleretten, at parterne har aftalefrihed for, hvad 

de vil binde sig til ved aftalens indgåelse.2  Hvoraf der er en opfattelse, at det offentlige skal mindst 

muligt indblande sig i aftaleindgåelserne (laissez-faire).3 Grundlaget herfor er, at hvis indblanding 

forekom i en vid strækning, ville der være en mindre tillid samt sikkerhed for, at en aftale og dertil 

en hensigtserklæring var bindende.4 Det vil sige, at det er som udgangspunkt op til kontrahenterne, 

hvordan risici skal allokeres imellem dem ved en kontraktindgåelse jf. DL 5-1-1, 5-1-2 og aftalelovens 

§ 1. 

 

Ikke desto mindre kan der være vilkår som ensidigt er til fordel for sælgerens interesser. Der er 

derfor et behov for at beskytte forbruger og andre imod udnyttelse af aftalefriheden. Man har 

derfor via obligationsretten haft et ønske om, at indskrænke aftalefriheden for at beskytte 

forbrugeren. Indskrænkninger som man bl.a. kan findes i aftalelovens kapitel 3, der omhandler 

ugyldige viljeserklæringer, beskyttelsespræceptiv særlovgivning, samt obligationsretlige 

grundsætninger.    

 

Selvom obligationsretten har et overordnet hensyn til partsautonomien, vil andre hensyn spille ind, 

når det kommer til forhold vedrørende ydelsesudvekslingen og risiko. Inden for denne holdning, er 

det i en stor udstrækning i det offentliges interesse at minimere tab og sikre forudsigelighed. Heraf 

tales det i almindeligt for, at risikoen for en given hændelse i størst mulighed, bør placeret hos den 

part, som har lettes ved at reducerer denne risiko. Synspunktet kommer bl.a. til udtryk i 

erstatningsretlige præventionssynspunkt, samt forsikring hvor pulveriseringssynspunktet findes.5  

 

 
1 LBK nr. 781 af 26/08/1996, § 1 og DL 5-1-1 og 2. Chr. d. V’s lov af 15. april 1683, 5. Bog, 1. Kap., artikel 1: ”Enhver er 

pligtet at efterkomme, hvis han med mund, hånd eller segl, lovet og indgået haver” 
2 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 32. samt DL 5-1-2 
3 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 32 
4 Se bl.a. Triantis, 1992, s. 480 ff. og Posner og Rosenfield i afsnit 3.7. nedenfor 
5 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 147. 
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Det er derfor interessant at undersøge, om hvem der er nærmest til at bære en sådan risiko ved 

forbrugeraftaler, når der indtræder en senere begivenhed, der påvirker ydelsen efter en 

kontraktindgåelse. F.eks. gik FDM ud med en advarsel om at købe fabriksnye biler. Grundlaget for 

FDM’s advarsel var usikkerheden omkring de nye bilafgifter, som også blev omtalt i diverse 

nyhedsbreve og på FDM’s egen hjemmeside.6 Usikkerheden skyldes bl.a., at bilforhandlere ofte har 

en generalklausul, der omhandler prisændringer ift. afgiftsændringer. Det fik FDM til at ”formulere 

et forbehold, som minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser”7.  Usikkerheden kommer også 

til udtryk ved, at lovgiverne oftest ikke fremsætter præcise lovforslag til afgiftsreglerne. Da man ikke 

ønsker spekulationer og omgåelser af reglerne. 

 

Endvidere oplevede forhandlerne også, at usikkerheden omkring lovændringen næsten medførte 

et stop af bilsalget, dog ikke på samme niveau som forrige afgiftsændringer. Årsagen til at denne 

ændring ikke fik en lige så store påvirkning på salget skyldes, ifølge bilbranchen, at der var forud for 

lovforslaget, var en fornemmelse fra politikkerne at der ville komme lempelser på afgiften. Man 

vidste derimod ikke hvor meget, og hvordan det skulle foretages. Bilbranchen oplevede, at deres 

rådgivning til deres medlemmer har været svær, da man ikke kunne forudsige om lovforslaget ville 

blive vedtaget som fremsendt den 18. december 2020.8 Dette var ifølge Bilbranchen særlig svært, 

da lovforslaget løbende blev revideret og ændret frem til midt februar. En holdning som FDM kan 

tilgå grundet den lange periode med usikkerhed og løbende justeringer af lovforslaget.9 

 

1.1.1 Emnet og baggrund  
 

Udgangspunktet i registreringsafgiftsloven er, at det er den registreret ejer eller selvanmelderen, 

som kommer til at hæfte for betaling af afgifter jf. denne lovs §§ 16-20.10 Spørgsmålet bliver, 

hvordan en forbruger er stillet når der er indbetalt til SKAT i forbindelse med sit køb hos en 

forhandler, hvis der er risiko for, at der kommer en efteropkrævet, som følge af en lovændring. Det 

 
6 FDM, 2021. FDM til bilkøbere: vent med at købe ny bil 
7 FDM, 2021. FDM til bilkøbere: vent med at købe ny bil 
8 Folketinget, 20221, Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsloven, ligningsloven og 
andre love 
9 Se bilag 3, spørgsmål 1 
10 LBK nr. 228 af 11/03/2020 samt bilag 3 
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skal bemærkes, at det er særlig i de tilfælde, hvor efteropkrævningen fra SKAT er kommer efter en 

aftaleindgåelse eller levering af det købte. Hertil er det Bilbranchens opfattelse, at SKAT har sit 

hovedfokus på afgiftsregler og ikke aftalepraksissen, hvorfor SKAT ikke rigtig tager højde for det 

aftaleretlige problem, som lovændringen kunne medføre.11 Hertil er det også FDM’s holdning, at 

man bør helt gå væk fra det værdibaseret afgiftssystem og i det hele taget registreringsafgiften.12 

 

Da den nye lovændring først træder i kraft den 1. juni 2021, betyder det, at frem til ændringen og 

til SKAT’s system er klar, at der kan opstå problemer ved at beregner af den eksakte afgift.13 

Udgangspunktet hertil er, at der frem til lovændringen endelig træder i kraft, skal 

registreringsafgiften beregnes efter de nugældende regler. Formelt set betyder det, at forbrugeren 

kan komme til at skulle afregne en ”ekstra” registreringsafgift senere, efter kontraktindgåelsen. 

Hvilket i visse tilfælde kan være store beløb for visse biler, hvor andre biler får en ”beskeden” 

ændring.14 Dette skyldes, at aftaleindgåelser af fabriksnye biler og leveringerne oftest ikke sker på 

samme tidspunkt, hvorfor der er forbundet en risiko.  

 

Afgiftsomlæggelser er dog ikke noget nyt fænomen,15 men med denne afhandling forsøges der at 

trække nogle linjer op for, hvornår tredjemandspåvirkninger og prisreguleringsvilkår påvirker 

forbrugeraftaler, og om et givet aftalevilkår kan forkastes i dansk ret. I den juridiske analyse søges 

der at afdække muligheden for, hvornår og på hvilke måder aftalelovens § 36 (herefter benævnt 

AFTL) kunne finde anvendelse.  I denne afhandling er det hovedsageligt AFTL § 36, stk. 2, 3. led der 

vurderes grundet af ”senere indtrufne omstændigheder”.16  

 

I den økonomiske analyse ses der på fortolkning af aftaler, og hvornår det anses for økonomisk 

efficient at tilsidesætte et vilkår enten helt eller delvist. Der ønskes en vurdering af om økonomisk 

rationale kan bidrage til en understøttelse ved anvendelse af AFTL § 36 ved prisjusteringsvilkår.   

 

 
11 Se bilag 3, spørgsmål 5 
12 Se bilag 3, spørgsmål 1 
13 FDM, 2021. Nu er de nye bilafgifter vedtaget samt SKAT 2021. Nye bilafgifter 2021  
14 FDM, 2020. Bilpriser på rutsjetur: se taberne og vinderne her 
15 Berlingske, 2014, Historien bag de danske bilafgifter 
16 LBK nr. 193 af 02/03/2016 
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Analyserne tilsammen skal bidrage til fortolkning af aftaler og omstændigheder i et retsøkonomisk 

perspektiv. Ved begge analyser forsøges der at finde frem til den ønskværdige praksis i 

overensstemmelse med retsøkonomisk teori, eller om dansk ret allerede er efficient ved 

håndteringen af prisreguleringsvilkår i forbindelse med tredjemandspåvirkninger. Hertil vil der 

hovedsageligt være fokus på slutsedler i forbindelse med bilkøb og afgiftsændringer, som skal 

bidrage til praksis eksempel. 

 

Det skal understreges, at retsøkonomien er en teori, som er udviklet i USA, hvorfor tankegangen er 

en del af common law retstraditionen. Dog er den økonomiske rationale universel, hvorfor de 

retsøkonomiske konklusioner kan benyttes i et civil law retssystem.17 

 

1.1.2. Formålet, synsvinkel 
 

Ved en fritekstsøgning for ”nærmest til at bære risikoen” i Ugeskrift for Retsvæsnet, er der 

retspraksis med 596 sager. Det er midlertidige kun et fåtal, hvor domstolene har anvendt ”nærmest 

til at bære risikoen” i forbindelse med prisreguleringer.  Det er derfor ikke klart, hvor rækkevidden 

af nærmest til at bære risikoen sammenholdt med AFTL § 36, ved forbruger kontraktretlige 

problemstilling, når der indtræder en efterfølgende omstændighed.   

 

Formålet med afhandlingen er, hvorvidt en økonomisk klarlægning af risiko-allokering skal benyttes 

af domstolene, for at opnå et velfærdsmaksimerende resultat, når der indtræder en efterfølgende 

omstændighed. F.eks. kan anvendelsen af aftalelovens § 36 med retsfiguren ”nærmest til at bære 

risikoen” og loyalitetsforpligtelsen, sammenholdt med inddragelse af økonomiske betragtninger 

bidraget til et effektivt resultat af domstolene. Økonomiske betragtninger, såsom i relation til ex-

ante situationer og konflikter i et ex-postperspektiv, kunne bidrage til et bredere perspektiv.  

 

Det er et ønske fra samfundet, at aftaleretten og markedet indrettes af hensyn til økonomiske 

transaktioner, således at det foregår på en så effektiv og forudsigelig som muligt.18 Afhandlingens 

 
17 Andersen & Nielsen, 1998, s. 1 ff. 
18 Andersen, 2002, s. 202 
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analyseperspektiv for at finde frem til rammerne for rækkevidden af effektivitet og forudsigelighed, 

er derfor forhandleren og forbrugeren som tilsammen udgør det samfundsmæssige perspektiv.  

 

1.1.3. Definition – senere indtrådt omstændighed 
 

Igennem afhandlingen bliver der undersøgt forskellige situationer, hvor der indtræder en 

efterfølgende omstændighed. Hvoraf der er en forskel mellem den retsøkonomiske tolkning af en 

senere indtrådt omstændighed og den juridiske tolkning heraf. Hvor den juridiske definition af en 

efterfølgende omstændighed tolkes noget bredere end den økonomiske iht. AFTL § 36.  

 

For den juridiske definition kan der være tale om, dels en given omstændighed som er regulereret i 

aftalen, såsom et prisreguleringsvilkår. Men grundet givne forhold kan vilkåret ikke længere anses 

for rimeligt ex post, grundet f.eks. samfundsudvikling, lovændring m.m. Derudover kan der være 

situationer, som ikke er aftalt på forhånd, som gør at aftalen nu bliver mere byrdefuld for den ene 

part end der var oprindeligt forventet.19  

 

I retsøkonomien sondres der i høj grad om, hvorvidt parterne har taget stilling til en given 

omstændighed eller ikke. Sagt anderledes så skelnes der mellem omstændigheder, som parterne 

har reguleret og taget højde for, og de omstændigheder, som der ikke er blevet taget højde for, som 

bliver mere byrdefulde senere.20  

 

Definitionen af en efterfølgende omstændighed som der er taget højde for, men som kan blive mere 

byrdefuld senere hen, er overvejende den, der er i fokus i denne afhandling. Grundlaget til dette er, 

at det er interessant at undersøge, om hvorvidt et prisreguleringsvilkår kan anses for særligt 

byrdefuld senere hen i forbrugerforhold. Da der endvidere er tale om forbrugerforhold, er det 

særligt interessant at undersøge, hvordan et prisreguleringsvilkår, som oftest ikke har været 

forhandlet om og som allokerer en given risiko bør håndteres.  

 

 
19 Se bl.a. afsnit 2.6. nedenfor  
20 Se afsnit 4 nedenfor 
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Der er valgt at inddrage retspraksis, hvor omstændighederne har ændret sig betydeligt fra det 

oprindelige aftalegrundlag, hvor domstolene skulle tage stilling til om der var grundlag til revision af 

aftalen. Årsagen skyldes, at der er sager, hvor juraen definerer forhold som værende en senere 

indtrådt omstændighed, men hvor der i den rene retsøkonomi ikke nødvendigvis falder under den 

samme definition. Hvilket betyder, at der taget yderligere retsøkonomisk teori med i overvejelsen 

som beskrevet i afsnit 1.3.3. nedenfor. På denne måde kan der foretages en vurdering af praksis 

som vedrører gråzonen for den juridiske og økonomiske tolkning af en efterfølgende 

omstændighed.  

 

På denne baggrund tolkes ”en efterfølgende omstændighed” i denne afhandling som, en 

omstændighed, hvor vilkåret ikke er blevet henvist til ved aftaleindgåelsen eller senere. Hvor der 

kan være omstændigheder, som er reguleret i aftalen, men hvor tidsaspektet nu har gjort, at det 

bliver mere byrdefuldt. Det kan også være den situation, hvor parterne ikke har taget højde for den 

givne omstændighed. Det er dertil vigtigt om, hvorvidt parterne har kunne forudsige den 

efterfølgende omstændighed eller ikke.  

 

Da det som nævnt er forbrugerforhold der vurderes, er forbrugerbegrebet fastlagt med en ensartet 

definition. F.eks. fremgår det af AFTL § 38a, stk. 2, at kravet for at en part kan anses for forbruger 

er, at den ene part hovedsageligt handler inden for sit erhverv, hvor den anden hovedsageligt 

handler uden for sit erhverv.21 I dommen B 2012.BS 39B-408/2011 kunne forhandleren ikke anses 

for erhvervsdrivende, grundet omstændighederne for aftaleindgåelsen.22 

 

1.2. Problemformulering 
 

Hensigten med denne afhandling er, at foretage en retsøkonomisk analyse af, hvorvidt tredjemands 

påvirkning på kontrakter har af betydning for prisreguleringer i forbrugerkøb efter 

kontraktindgåelse. 

 

 
21 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 78 
22 Se dommen nedenfor i afsnit 2.6.2.  
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Der vil vurderes, hvem der er nærmest til at bære en risiko for senere indtrufne omstændigheder i 

forbruger aftaler, samt om hvorvidt domstolspraksis og jus kan anses som værende det efficiente 

udfald.  

 

1.3. Metode  
 

1.3.1 Juridisk metode 

1.3.1.1 Retsdogmatisk metode og retskilder 

 

For vurderingen af nærmest til at bære risikoen, og de tilhørende indtrådte omstændigheder kæves 

der en analyse af gældende ret. Projektets analyse følger derfor den retsdogmatiske metode, hvortil 

de relevante retskilder bliver analyseret for at finde frem til de lege lata og foretage en fortolkning 

af dette.23 Ved at anvende denne metode kan der fremfindes et gyldigt juridisk resultat.24 

 

Projektets anvendte retskilder vil følge en bestemt systematik for at besvare problemformuleringen. 

De vil blive opdelt efter Alf Ross’ realistiske retsteori, hvilket vil sige i 4 hovedgrupper: regulering, 

retssædvane, præjudikater og forholdets natur.25 I denne afhandling vil det hovedsageligt være 

retspraksis, som er den mest centrale retskilde. Da dette giver mulighed for at udlede, hvorledes 

beskyttelse af forbrugeren finder anvendelse i praksis ved præ kontraktindgåelse. Hovedvægten af 

opgaven derfor udarbejdet ud fra retspraksis.  

 

EU-rettens sekundære retskilder er opdelt i bindende- og ikke-bindende retskilder jf. TEUF art. 

228.26 Som følge af AFTL § 36, blev der indsat AFTL § 38c i forbrugeraftaler på baggrund af EU’s 

direktiv om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (93/13/EØF). Dette direktiv inddrages med 

tilhørende bilag i det omfang, det har relevans for projektets emne og problemstilling.   

 

 
23 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 19 
24 Ibid., s. 30 
25 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 56 
26 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 98 
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Det skal dertil nævnes, at direktivets bilagsliste er et supplement af vejledende karakter med en 

ikke-udtømmende liste over kontraktvilkår, der kan betegnes som værende urimelige. Det 

bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, at bilagslisten ikke er bindende for medlemslande, 

og bliver refereret til som en ”grå liste”. Selvom listen ikke er inkorporeret i dansk ret, er der set 

eksempler på, at bilagslisten har været påberåbt i dansk retspraksis.27  

 

1.3.1.2. Retspraksis 

 

Som nævnt ovenfor inddrages retspraksis, for at give en forståelse af rækkevidden af 

obligationsretlige grundsætninger samt af AFTL § 36. Retspraksis hvor AFTL § 36 er blevet påberåbt 

er meget omfattende, og bliver mest anvendt i situationer, hvor standardaftaler er indgået i 

forbrugerforhold.28  

 

I denne afhandling vil der tages udgangspunkt i retspraksis optrykt i Ugeskriftet for retsvæsen, men 

der vil inddrages afgørelser fra Ankenævnet for biler. Selvom Ankenævnet for bilers afgørelser har 

en ringere retskilde værdi end domstolene, vil der inddrages en afgørelse herfra, som et supplement 

til at belyse problemstillingen. Nærmere klagesag nr. 15414, da denne har haft særlig stor betydning 

efter afgørelsen på kontraktindgåelser ved bilkøb.  

 

Som nævnt ovenfor er der lavet en søgning på Ugeskriftet for retsvæsnet, som gav det et resultat 

på 595 sager, der blev afgjort, hvor nærmest til at bære risiko er procederet eller anvendt. Hertil 

blev retsfiguren ”nærmest til at bære risikoen” eksistens første gang bekræftet i dommen U 

2001.1993 H.  

 

Da definitionen for en senere indtrådt omstændighed kan tolkes forskelligt i den juridiske teori og 

for den retsøkonomiske teori, er det fundet relevant at inddrage afgørelser, hvor det ikke kun har 

været AFTL § 36, som har været omdrejningspunktet for udfaldet af afgørelserne.  

 

 
27 Björk, 2000, s. 3, samt Andersen & Madsen, 2012, s. 231 
28 Andersen & Madsen, 2012, s. 201 
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1.3.1.3. Forholdets natur 

 

Forholdets natur er en samlebetegnelse for hensyn og principper, hvilket domstolene kan tillægge 

vægt for en given afgørelse. Men det er sjældent, at afgørelserne alene træffes med udgangspunkt 

i denne retskilde.29 Sagt anderledes så er forholdets natur en samlebetegnelse for forskellige hensyn 

og principper, som bidrager til en tvistafgørelse.  

 

Ikke desto mindre har forholdets natur sin plads i denne afhandling, da den står som en selvstændig 

retskilde, når der ikke er andre hjemler til stede. Uanset om der så måtte være en retskilde, kan 

forholdets natur anvendes, idet den bygger på retsgrundsætninger, der danner principper og 

fundamentale retsregler for at nå frem til en korrekt afgørelse.30 Hvilket vil sige, at forholdets naturs 

betydning er som en samlebetegnelse for hensyn og principper, der også findes i andre retskilder 

ved fortolkning.31 

 

Retsgrundsætninger såsom loyalitetsforpligtelsen, oplysningsforpligtelsen og 

proportionalitetsprincippet er alle udtryk for almindelige obligationsretlige grundsætninger, der 

hører til under forholdet natur.32 Ligeledes tilhører retsfiguren ”nærmest til at bære risikoen” denne 

kategori, da den må anses for at være i lighed med de øvrige retsfigurer, som befinder sig her.33 

 

”Nærmest til at bære risikoen” har i dansk ret haft en betydning i sammenspillet med 

forudsætningslæren og AFTL § 36. Men det skal dog understreges, at retsfiguren anses stadig under 

udvikling i retspraksissen og retsteorien.34   

 

I projektet anvendes forholdets natur sammenholdt med AFTL § 36, for at kunne give et mere klart 

indhold af anvendelsesområdet for retsfiguren. Dette er i forhold til, hvorvidt tredjemands 

påvirkning på kontrakter får indvirkning efter en kontraktindgåelse i forbrugerkøb.   

 
29 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 192 & 194 
30 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 193 
31 Andersen & Nielsen, 1998, s. 3 
32 Tvarnø & Denta, 2015, s. 50  
33 Madsen & Østergaard, 2017, s. 43 
34 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 43 
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1.3.1.4 Konsekvensbetragtning 

 

I afhandlingen vil der tages hensyn til konsekvensbetragtninger. Det skyldes, at betragtningen 

centraliserer sig om afgivelser afsagt af domstolene, hvor en afgivelse ved et senere tidspunkt kan 

skabe vanskeligheder i fremtiden. Hvilket vil sige, at konsekvensbetragtningen er det som 

domstolene tager med i deres betragtning ved en given afgørelse. Hvorfor 

konsekvensbetragtningen indgår i retsanvendelse og retsskabelsen i sammenspil med de øvrige 

retskilder.35 Da der i den juridiske analyse behandles retsfiguren ”nærmest til at bære risikoen,” som 

endnu er under sin udvikling,36 er det ved vurderingen af retsanvendelsen vigtigt, at havde 

konsekvensbetragtningen in mente under opbygningen af analyserne. Dette er særligt vigtigt, hvis 

der ikke er klare lovregler eller allerede udviklet obligationsretlige grundsætninger.37 

 

Konsekvensbetragtningen bidrager endvidere i afhandlingen til en forståelse af juridiske 

problemstiller, som kan anskues gennem retskilder, i dette tilfælde prisreguleringsvilkår.38 Sagt 

anderledes, så bidrager betragtningen til en forståelse af, hvad der vil ske, hvis der vælges en 

retsfølge frem for en anden ved en afgørelse, som igen kan påvirke fremtidige aftaler og jus.  

 

Det skal dog understreges, at selvom konsekvensbetragtningen har sin relevans, kan den ikke stå 

alene ved vurderingen. Denne betragtning skal således ledsages af øvrige retskilder. Det skal dertil 

bemærkes, at domstoles afgørelser kan i deres præmisser afgøre sager således, at der er behov for 

en nye betragtning af retsfaktum i fremtidige sager.39  

 

1.3.2 Juridisk afgrænsning 
 

Da afhandlingen søger at belyse prisreguleringsklausuler ved forbrugeraftaler som påvirkes af 

tredjemand, afgrænses der for anden national og international ret, på nær direktivets bilag for 

 
35 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 37 
36 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 43 
37 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 37 
38 Andersen, 2002, s. 196 
39 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 37 
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aftaleloven. Der vil dog visse steder i afhandlingen inddrages obligationsretlige grundsætninger, 

som bidrager til en uddybende forklaring af relevante problemstillinger.  

 

For at bidrage til forståelsen i afhandlingen, er der valgt at fokusere på særlige kontrakttyper, der 

vedrører bilkøb, herunder listepris og registreringsafgift. Det skyldes at aftalelovens § 36, 

anvendelse er bredt formuleret, samt at der er mange måder der kan udformes kontrakter og dertil 

kontraktklausuler for prisregulering. Da afhandlingens hovedfokus er på påvirkning af 

forbrugeraftaler, ses der derfor ikke på retsområder der vedrører erhverv til erhverv, i forhold til 

aftalelovens § 36 anvendelse ved prisreguleringer.  

 

I forbindelse med vurderingen afgrænses der primært fra de andre ugyldighedsgrunde i aftalelovens 

kapitel tre. Grundlaget er at, der er fokus på senere indtrådte omstændigheder, hvortil det er fundet 

interessant at vurdere, hvordan domstole og lovgiver allokere risikoen.   

 

1.3.3 Økonomisk metode  
 

Den økonomiske analyse bygger på retsøkonomisk metode. Afhandlingen søger at undersøge, 

hvornår og hvorfor en given skriftlig aftale, med dertilhørende vilkår, burde tilsidesættes på 

grundlag en senere indtrådt omstændighed. Den retsøkonomiske metode omhandler en økonomisk 

opfattelse af, hvordan en kontrakt bør udformes for at opnå et bestemt resultat. Hvoraf der sker en 

efficient fordeling mellem kontrahenterne.40 Det skal dog understreges, at domstolene ikke er 

forpligtet til at følge en sådan retsvidenskabelig analyse. Alligevel supplere retsøkonomien på flere 

områder herunder ved kontraktoptimeringer.41 

 

Den retsøkonomiske metode hjælper derfor til, at man får et bredere holdepunkt af reelle hensyn, 

som der skal tillægges vægt både set ud fra et retspolitisk og retsanvendelse synspunkt.42 Dvs. 

retsøkonomien er et supplement, da den bidrager til konkrete reglers økonomiske implikationer set 

 
40 Eide & Stavanger, 2018, s. 350.  
41 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 431-432 
42 Eide & Stavanger, 2018, s. 354 



16 
 

ud fra økonomiske teorier og modeller.43 Endvidere bidrager retsøkonomien til en præcisering af 

forholdets natur.44  

 

Retsøkonomien er relevant i denne afhandling, da der søges en undersøgelse af, hvordan en given 

risiko bør fordeles mellem kontrahenter ved tredjemandspåvirkning. Retsøkonomien er ligeledes 

relevant, grundet vurderinger af domstolens rollen og en hensynsafvejning. Hvor afvejningen bl.a. 

er, om hvor meget hensynet skal tillægges vægt kontra fleksibiliteten af retsreglerne.  

 

1.3.3.1 Økonomisk teori 

 

Som nævnt tager analysen sit udgangspunkt i forbrugeraftaler, herunder særligt aftalevilkår om 

prisregulering ved slutsedler i forbindelse med bilkøb. For at kunne forstå kontrahenternes ageren 

bidrager den økonomiske teori til et indblik i de overvejelser, som aktørerne har ved aftaleindgåelser 

både ex ante og ved ex post. Begrundelsen for at analysen bygger på retsøkonomisk teori kommer 

endvidere til udtryk ved, at aftalelovens § 36 bygger på princippet om en samfundskontrol af 

aftalevilkår, hvor der kan ske en indskrænkning i aftalefriheden.45 Hvor der i den retsøkonomiske 

teori anvendes økonomisk teori for at finde frem til, en given udvikling og virkning af juridiske 

afgørelser ved givne tvister.46 Det skal dertil bemærkes, at der i den økonomisk teori er en generel 

antagelse om, at kontrahenter kan komme frem til en Pareto efficient aftale på egen vis.47  

 

Ved udbud og efterspørgselsteorier forklarer neoklassicimen markedsøkonomien. Teorien bygger 

på nyttebegreber såsom udbud, efterspørgsel, profitmaksimering og indkomst begrænsninger. Den 

økonomiske adfærd bliver beskrevet, som et ønske for at opnå en tilfredsstillelse af en given agents 

behov set ud af begrænsede ressourcer.48 

 

 
43 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 293 
44 Andersen & Nielsen, 1998, s. 3 
45 Andersen & Madsen, 2012, s. 201 
46 Andersen & Nielsen, 1998, s. 1  
47 Wilhelmsen, 1995, s. 2 
48 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 433 
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Den neoklassisk teori er hovedkernen i de moderne økonomiske teorier,49 som bygger på antagelser 

om, at aktørernes præferencer for resultater omhandler rationale, der kan identificeres med 

værdier.50 Derudover søger aktørerne at maksimere deres egen profit, hvor aktørerne handler 

selvstændigt ud fra den information, som de selv besidder. Det skal bemærkes, at det antages i den 

neoklassiske teori, at der er fuld information.  

 

Da den neoklassisk teori bliver anset som værende hovedkernen for den økonomiske teori, var der 

en tilgang til, at der ikke kunne komme yderligere input til teorien, og den ikke blev påvirket af 

virkeligheden omkring sig. Dette resulteret i at flere teoretikere kritiserede teorien for at værende 

ukomplet. En af disse teoretikere var Ronald Coase, der begrundede kritikken med, at der ikke blev 

taget højde for transaktionsomkostninger, måden virksomheder driver deres forretning på m.m.51 

 

Hvilket betød at der fra den neoklassiske teori kom Pareto-optimaliteten, hvilket har en plads i 

denne afhandling, da kontrahenter anses som udgangspunkt for at kunne indgå aftaler som er 

Pareto-optimale.  

 

Selvom retsøkonomien har antagelse om, at aktører er begrænset rationale, som er modsat den 

neoklassisk teori. Så har retsøkonomien teori der bygger på den neoklassiske teori.52 Med 

institutionelle teori og retsøkonomien bygges analysen ud fra domstolspraksis, hvorimod den i 

neoklassisk teori bygger på markedet.53  

 

Når man i nyere institutionel teori ikke længere blot kan se på den rendyrkede 

maksimeringsbetingelse. Bør man have i tankerne, at der kan opstå omstændigheder som gør, at 

aftaler ikke længere kan anses for Pareto optimale. Hvorfor det kan være nødvendigt at forrykke 

ressourcer eller risiko efterfølgende i en given aftale.  

 

 
49 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 433 
50 Knudsen, 1997, s. 52 ff.  
51 Knudsen, 1997, s. 52 ff.  
52 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 434 
53 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 434 
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Retsøkonomien sondre mellem urimeligheder ved senere indtrådte omstændigheder såsom 

”unconscionability” og ”impracticability”. Hvor førstnævnte omhandler de omstændigheder, som 

er omfattet af kontrakten, men grundet forholdet ved kontraktindgåelsen kan aftalen anses som 

værende urimelig. Hvorimod der ved ”impracticability” foreligger situationer hvor omstændigheder, 

som ikke er blevet taget med i kontrakten pga. f.eks. omkostningsbetragtninger, eller ved at en given 

omstændighed var uforudsigelig på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Begge doktriner kan bevirke 

til, at en given kontrakt bliver mere omkostningsfuld for den ene eller for begge parter, hvorfor det 

kan blive nødvendigt at re-allokere en given risiko eller ressource i kontrakten.  

 

For at kunne fastslå om kontrakt vilkår er til ulempe for køber, og dermed om håndhævelse af 

formularbetingelser i kontrakter er uønskelig, kræves der en teori der kan forklare, hvorfor 

sælgere/forhandler har et overskudsincitament til at placere ineffektive vilkår i standardaftaler, 

frem for effektive. Derfor er der valgt i denne afhandling at inddrage unconscionability for at kunne 

forklare en købers begrænset rationalitet ved kontraktindgåelser ex post.54  

 

Der vil i analysen blive behandlet teori om ”good faith”, da denne teori søger at forklare 

ulovsreguleret principper i retssystemer. Det økonomiske princip ”good faith” har en lighed med 

loyalitetsforpligtelsen, der bliver anvendt som en udfyldnings- og fortolkningsregel for domstole. 

Domstolene har dermed en mulighed for at værdimaksimere en kontrakt til trods for kontraktens 

vilkår og indgåelse. Det skyldes, at der kan være en idé for parterne, at tilsidesætte eller ændre et 

given vilkår.55 

 

I teorien kan den perfekte kontrakt eksistere, hvor det er muligt for kontrahenter at inddrage alle 

tænkelige omstændigheder og regulere dem i aftalen. I praksis er dette ikke helt muligt, da der er 

ingen part, som er i stand til at kunne skrive fuldstændige kontrakter, som tager højde for alle 

tænkelige og utænkelige scenarier. 56 Årsagen kan bl.a. være transaktionsomkostninger, 

asymmetrisk information i mellem parterne og markedet, usikkerhed og domstolenes rolle. Derfor 

er det i praksis ikke muligt at indgå den perfekte kontrakt. På baggrund af dette er der inddraget 

 
54 Korobkin, 2003, s. 1206 
55 Se f.eks. Schäfer & Aksoy, 2015 og afsnittet herom nedenfor 
56 Pomar, 2006, s. 17 
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teori omkring ufuldstændige kontrakter, der skal bistå med forklaringer af de vilkår, som ikke kan 

fortolkes ordret.  

 

1.3.4 Økonomisk Afgrænsning 
 

I afhandlingen er der valgt at afgrænse fra de kontraktretlige misligholdelsesbeføjelser, såsom 

erstatning for kontraktbrud, som kunne blive aktuelt for en kontrahent, for at komme ud af 

kontraktrelationen.  

 

Det skyldes, at der i afhandlingen er den retsøkonomiske analyse, som der tages udgangspunkt i 

teorier omkring ufuldstændige kontrakter, tilsidesættelse af vilkår i aftaler som følge af 

”impracticability”, ”good faith” og ”unconscionability”, som domstolene skal forsøge at fremfinde 

ved en given tvist.57  

 

2. Nærmest til at bære risikoen i sammenspil med andre 
retsfigurer 

2.1. Indledning  
 

Udgangspunktet er i dette afsnit, hvorvidt prisreguleringsvilkår i forbrugeraftaler kan føre til brug af 

aftalelovens § 36. Hvilke momenter kan indgå i en eventuel afgørelse, når vilkåret ønskes benyttet i 

forbrugeraftaler i forbindelse med en tredjemandspåvirkning. Det skal dertil nævnes, at uden brug 

af supplerende hensyn og obligationsretlige grundsætninger vil vurderingen af aftalelovens § 36, 

blot være en skønsmæssig afgørelse.58  

 

Der skal indledningsvist nævnes, at der er enkelte områder, hvor love regulerer aftalefriheden når 

det kommer til fastsættelsen af en ydelse.59 Ikke desto mindre rejses spørgsmålet, om hvorvidt § 36 

 
57 Se f.eks. Posner & Rosenfield, Korobkin etc.  
58 Andersen, 2018, s. 218 
59 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 104.  
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bør benyttes for at tilsidesætte et prisreguleringsvilkår, som måtte anses for værende urimeligt. 

Samt hvis dette ikke er direkte muligt, er der så andre tilfælde, hvor vilkår i en given aftale alligevel 

kan blive tilsidesat.  

 

2.1.1. Aftalelovens § 36 og prisvilkår 
 

Klausuler der vedr. prisreguleringer, forekommer i forskellige situationer og aftaleindgåelser. De kan 

bl.a. forekomme i kreditaftaler, leasingaftaler og i slutsedler i forbindelse med bilkøb. Hvoraf der i 

forhold til aftalelovens § 36, har været en hensigt med bestemmelsen om, at der skulle kunne 

tilsidesætte urimelige vilkår, når en part udnytter en overlegen stilling til at lave vilkår i sin egen 

interesse.60  

 

Hensigten med AFTL § 36 har dermed ikke været, at bestemmelsen skulle benyttes som en 

”priskontrollør”. Et problem som tidligere blev løst i forbindelse med rykkergebyrer ved en 

lovgivningsændring, hvorefter renteloven blev ændret i §§ 9a og 9b.61 I forhold til rentevilkår 

gennemgås en sag nedenfor i afsnit 2.6. 

 

Det må antages at der er lige så mange variationer af aftalevilkår, som der er forhandler i Danmark. 

Hvorfor der kan forekomme mange former for formuleringer af aftalevilkår, som tager forbehold 

for tredjemandspåvirkning af ydelsen efter kontraktindgåelsen. Derfor er der i dette afsnit valgt, at 

tage fokus i slutseddelskabeloner fra Bilbranchens slutseddel og FDM’s leasingsaftale som en 

eksempelforståelse heraf. I disse aftaler har de følgende ordlyd: 

 

For slutseddel: 

”Såfremt der efter slutsedlens underskrift sker ændringer i lovbestemt købsafgifter vedrørende det 

solgte, skal kontantprisen reguleres tilsvarende op eller end.”62 

 

 
60 Andersen & Madsen, 2012, s. 201 
61 Andersen, 2018, s. 269 
62 Se bilag 1 
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”Såfremt en af sælgerens leverandør (importør) for bilen fastsat listepris ændres skal den i slutsedlen 

anførte købesum reguleres tilsvarende op eller ned.”63 

 

For leasingsaftalen: 

”Ændres de skatter og afgifter m.v. herunder registreringsafgiften, som leasinggiver har forudsat, 

således at den ved beregningen af leasingydelse anvendte anskaffelsessum ændres, reguleres 

leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende”. 64  

 

Som det kan ses er der forskelle mellem de to vilkår, hvilket kan dels skyldes, at de to organisationer 

varetager, hver deres medlemmers synspunkter, samt dels at der er tale om to forskelligartet 

ydelsesområder. Det kan ses, at forskellen kommer til udtryk ved, at den ene nævner direkte 

registreringsafgift, samt at ydelsen skal ”reguleres … forholdsmæssigt tilsvarende”. Hvorimod den 

anden ikke nævner registreringsafgiften direkte, men anvender ordvalget ”købsafgifter”, samt at 

her skal ydelsen ”reguleres tilsvarende op eller ned”. Endvidere vedrører den ene kontrakt 

længerevarende kontraktforhold, modsat formuleringen fra bilbranchen. 

 

Den juridiske analyse har derfor til formål at klarlægge, hvilken betydning en 

tredjemandspåvirkning, såsom en registreringsafgiftsændring, har på de to aftalevilkår, i forhold til 

den ændring der blev vedtaget den 9. februar 2021 ved lov L129. Herefter vil analysen gennemgå i 

hvilket omfang, en forhandler kan benytte disse vilkår, og om hvorvidt der kan opstå juridiske 

komplikationer. Der vil yderligere blive gennemgået en tidligere ankenævnsafgørelse der vedrørte 

prisreguleringsvilkår i tilfælde af listeprisændringer. Endvidere inddrages anden relevant praksis, 

hvor AFTL § 36 har været påberåbt ved ydelsesreguleringer. Afslutningsvis vil der være en 

opsummering i form af en delkonklusion.   

  

 

 

 
63 Ankenævnet for biler klagesag nr. 15414 
64 FDM, 2021. leasingsaftale giver tryghed 
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2.2. Grundlæggende principper og formål med aftalelovens § 36 
 

Den 01-07-1975 blev generalklausulen for første gang indskrevet ved L 1975 250, hvorefter loven 

har været ændret et par gange bl.a. i 1994, hvor § 36 fik en anden formulering fra ”kan tilsidesættes” 

til ”kan ændres eller tilsidesættes”.65 

 

Lovændringen i 1975 byggede på en redegørelse fra professor, dr. Jur. Stig Jørgensen, som 

udarbejdede en foreløbig redegørelse for formuerettens generalklausuler hertil aftalelovens. 

Hensigten med generalklausul var, at den skulle være et juridisk værktøj, der kunne bruges til 

bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, forbrugerbeskyttelse mod andre økonomiske stærke og 

mere sagkyndige parter, som anvendte standardklausuler, og dermed kunne misbruger sin stilling.66 

 

Aftalelovens § 36, er dermed et vidtrækkende juridisk værktøj, der begrænser den aftalefriheden 

som kontrahenter ellers normalt har. En begrænsning der allerede kommer af ordlyden i AFTL § 36, 

hvor der åbnes op for at løse eventuelle konflikter, der måtte opstå som følge af uforudsete eller 

ændret forhold. Aftalelovens § 36, er et meget vidtrækkende anvendelsesområde, der kommer til 

udtryk ved at bestemmelsen er en generalklausul.67 Bestemmelsen har været påberåbt i adskillige 

sager, hvor omstændigheder har været uforudsigelige eller at de har ændret sig.68 I relation til 

anvendelse af bestemmelsen og efterfølgende omstændigheder er, at den oftest bruges til fordel 

for den svage part i kontraktforholdet.69 Problemet kommer i midlertidigt ved vurderingen af 

”rimelighed”, hvilket fremgår nedenfor.  

 

Af en ren ordlydsfortolkning af bestemmelsen kan der tolkes, at en aftale helt eller delvist kan 

tilsidesætte, såfremt det måtte være i strid med almindelige handlemåde, eller det vil være urimeligt 

at gøre det givende vilkår gældende.70 For at finde frem til, hvad der måtte være rimeligt, fremgår 

 
65 Andersen & Madsen, 2012, s. 220 
66 Andersen & Madsen, 2012, s. 198 ff.  
67 Andersen & Madsen, 2012, s. 198 ff.  
68 Andersen & Madsen, 2012, s. 223 
69 Andersen & Madsen, 2012, s. 222 
70 LBKG 2016-03-02, nr. 193, kommentar 155 s. 40 



23 
 

derimod ikke af bestemmelsen. Det eneste som bestemmelsen giver af fingerpeg på forhold, der 

bør inddrages i bedømmelsen, fremgår af AFTL § 36, stk. 2.  

 

Her er der principielt tre faktorer, som hver har deres relevans og særpræg. Det vil sige, forhold der 

vedrører aftalens tilblivelse, aftalens indhold og indtruffet omstændigheder, der opstår efter 

kontraktindgåelse. Ved omstændigheder som måtte indtræde efter aftalens indgåelse, f.eks.  

afgiftsændringer og listeprisændringer, er det hovedsageligt aftalelovens § 36, stk. 2, som 

omhandler disse situationer.  

 

Ved brugen af standardkontrakter forekommer der en risiko for, at koncipisten vil have mulighed 

for at indsætte bestemmelser, som stiller denne part bedre end, hvis aftalen og dertilhørende vilkår 

blev forhandlet forud for kontraktindgåelsen.71 Det er også her vi finder de ovenstående vilkår i 

afsnit 2.1, da risikoen for fejlberegninger eller manglende indbetaling generelt bliver flyttet over på 

forbrugeren ved senere prispåvirkninger som følge af vilkåret. 

 

I bl.a. klagesagen samt i sagen U 1992.162 V fandt man frem til, at ved brug af standardvilkår er det 

særlig vigtigt, at vilkår der pålægger en kontrahent for særlige vidtgående forpligtelser, skal disse 

vilkår være særlig fremhævet. Hvorfor det er særligt vigtigt for koncipisten at fremhæve disse vilkår 

over for sin medkontrahent. 72 Dette er bl.a. et hensyn som domstolene skal tage med i deres 

betragtning ved bedømmelsen af brugen af AFTL § 36.  

 

Ligeledes fremgår der af AFTL § 36, stk. 1, 2 led ”… hvis det ville være urimeligt eller i strid med 

redelig handlemåde at gøre den gældende”. Det er derimod værd at bemærke, at selvom nøgleordet 

i aftalelovens § 36 er ”urimelighed” er dette et bredt ord. For eksempel er der en forskel mellem om 

en pris kan anses for rimelig, eller om den fastsatte pris bør tilsidesættes grundet af den er højere 

end, hvad der kan anses for rimeligt.73 Ikke desto mindre er rimelighedsbedømmelsen et 

grundlæggende retsprincip, hvor der allerede ved DL 5-1-2 blev indført en rimelighedsstandard.74  

 
71 Andersen, 2018, s. 224 
72 Se afsnit 2.6 
73 Andersen, 2018, s. 269 
74 Kong Christian Den Femtis, Danske lov, af 1683 
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I forhold til afgiftspåvirkningen har FDM tabeller for lovændringens påvirkning på forskellige typer 

af biler.75 Om priserne, der fremgår af tabellerne, anses for urimelige siger praksis i afsnit 2.6 ikke 

noget om. Det virker mere nærliggende, at når AFTL § 36 skal vurderes i forhold til vilkårene ovenfor, 

opstår der en opgave i afvejning af relevante hensyn. Ud over de hensyn som fremgår af 

bestemmelsen kommer der også hensynskriterier såsom, løftegiverens subjektive vilje, 

loyalitetsgrundsætningen og det almindelige risikobegreb, samt nærmest til at bære risiko.76  

 

Ved aftalelovens ændring i 1994 blev der indført et nyt kapitel som vedrørte særlig forbrugeraftaler. 

Kapitlet blev indsat som følge af direktiv om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.77 Her blev 

der bl.a. indsat en bestemmelse om forståelse af en forbrugeraftale, hvorefter forbrugeraftaler 

skulle forstås, som aftaler hvor ”en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part 

(forbruger) hovedsageligt handler uden for sit erhverv” jf. aftalelovens § 38a, stk. 2. Af ændringen 

er det hovedsageligt aftalelovens § 38c, der har en særlig interesse. Det skyldes, at aftalelovens § 

38c supplerer aftalelovens § 36, således at der i visse tilfælde kan være et behov for, at en forbruger 

har yderligere beskyttelse.  

 

Først og fremmest følger det af aftalelovens § 38c, at der i forhold til forbrugeraftaler og aftalelovens 

§ 36, ikke frit kan inddrages enhver senere indtrufne omstændigheder ved 

rimelighedsbedømmelsen.78 Dog kan vilkår ved aftaleindgåelsen anses for at være rimelige, men de 

samme vilkår senere må vurderes for værende urimelige overfor en forbruger.79 Derudover kan 

vilkår, som måtte anses som værende i strid med hæderlig forretningsskik, bevirke til at nogle vilkår, 

der anses for urimelig, bliver tilsidesat, hvortil resten af aftalen bliver opretholdt jf. § 38c, stk. 1.80  

 

I klagesagen nr. 15414, blev ovenstående vilkår omkring listepriser i afsnit 2.1 anset for urimeligt 

iht. AFTL § 36, grundet en senere indtrufne omstændighed. Denne afgørelse er blevet behandlet 

 
75 FDM, 2020, Bilpriser på rutsjetur: Se taberne og vinderne her 
76 Madsen, & Østergaard, 2017 
77 Andersen & Madsen, 2012, s. 227 & direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 
78 Andersen & Madsen, 2012, s. 228 
79 LBKG 2016-03-02, nr. 193, kommentar 176 s. 49 
80 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 416 
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dybdegående i afsnit 2.6.1. I afgørelsen blev et prisreguleringsvilkår tilsidesat, da det var skrevet ind 

i slutsedlen på samme side som prisreguleringsvilkåret for afgiftsændringer. Da de ene af slutsedlens 

aftalevilkår i afsnit 2.1. er blevet tilsidesat tidligere bliver spørgsmålet, om de øvrige vilkår også kan 

tilsidesættes iht. AFTL § 36.  

 

Da aftaleloven er direktivbaseret81 er der, i direktiv af 1993-04-05 om urimelige kontraktvilkår i 

forbrugeraftaler, knyttet et bilag, som indeholder en vejledende og ikke-udtømmende liste over 

vilkår, der kan anses for urimelige. Som nævnt ovenfor, finder direktivet og dertilhørende bilag kun 

anvendelse vedr. aftalevilkår, som ikke direkte har været under en individuel forhandling, hvilket 

oftest er tilfældet i købsaftaler vedr. bilkøb. Det skal dertil nævnes, at § 38c gælder for alle vilkår, 

hvorimod direktivet kun gælder for aftalevilkår, der ikke har været genstand for en individuel 

forhandling.82 

 

I dette tilfælde fremgår det af direktivet bilag stk. 1 nr. l, at vares pris afgøres på 

leveringstidspunktet, eller at sælgeren kan tillade at sætte prisen op. Dog skal forbrugeren i begge 

tilfælde have en mulighed for at annullere kontrakten, såfremt prisen er blevet for høj. Dette taler 

som udgangspunkt for, at de to ovenstående aftalevilkår vedr. afgifter kan tilsidesættes iht. AFTL § 

36. Grundet af at der i visse tilfælde kan komme prisudsving som følge af en afgiftsændring,83 samt 

det ikke er muligt at komme ud af aftalen uden at skulle betale et erstatningsbeløb til 

forhandleren.84 

 

Dog fremgår det af bilagets stk. 2, nr. d, at der kan laves vilkår som tager højde for ”lovformelige 

prisreguleringsklausuler”, hvorfor der kan laves ovenstående vilkår så længe de er udførlig 

beskrevet. I forhold til de to vilkår i afsnit 2.1, hvor der anvendes ”købsafgifter” eller 

”registreringsafgifter”, er de formentlig udførlig beskrevet. Dette kommer naturligvis an på en 

domstolsprøvelse.  

 

 
81 Andersen & Madsen, 2012, s. 231 
82 Andersen & Madsen, 2012, s. 228 
83 FDM, 2020, Bilpriser på rutsjetur: Se taberne og vinderne her 
84 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 260. 
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Selvom vilkårene i afsnit 2.1. er nævnt i bilaget, er dette ikke ensbetydende med, at vilkårene ikke 

anses for urimeligt. Dette skyldes, at der forsat skal foretages en rimelighedsvurdering, hvorvidt et 

given kontraktvilkår kan karakteriseres som urimelig iht. national lovgivning som i direktivet.85 Sagt 

anderledes så kommer direktivet med nogle eksempler, hvoraf der kan tillægges vægt ift. 

betingelsen ”uhensigtsmæssigt vis” ved rimelighedsvurderingen.86  

 

Dog har direktivet og bilaget umiddelbart kun haft en minimal betydning på dansk ret, og har ikke 

ændret dansk retspraksis ift. urimelige kontraktvilkår. Dette skyldes bl.a. at direktivets bilagsliste 

kun er vejledende og ikke bindende for medlemslandene, hvoraf Danmark har valgt ikke at 

inkorporerer den. Hvorfor der i de nordiske lande sker en bedømmelse af kontrakternes vilkår ud 

fra generalklausulen frem for direktivets bilag. 87 

 

Spørgsmålet der rejses er, om kontraktvilkårene i afsnit 2.1. ud fra en rimelighedsvurdering og de 

øvrige retsfigurer kan karakteriseres som værende urimelig. Således at det ud fra baggrundsretten 

bevirker, at en forbruger alligevel ikke bliver bundet af vilkåret.  

 

2.3. Nærmest til at bære risiko  
 

Da der skal foretages en rimelighedsvurdering ledes det videre til, om det er den professionelle part 

eller forbrugeren, som er nærmest til at bære risikoen ved en prisregulering, som følge af en 

tredjemandspåvirkning. 

  

Som nævnt ovenfor er retsfiguren ”nærmest til at bære risiko” tidligere blevet påberåbt i 

retspraksis. Det er i midlertidigt ikke altid, at retsfiguren fremgår eksplicit af de danske domstoles 

afgørelser. Ikke desto mindre blev retsfigurens eksistens bekræftet i Højesteretsdommen U 

2001.1993 H, hvor der ikke kunne udfyldes eller fortolkes efter de omstændigheder, som fremgik af 

sagen. Højesteret kom derimod frem til, at sagen måtte afgøres efter ”nærmest til at bære risiko” 

 
85 Andersen & Madsen, 2012, s. 233-234 
86 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 416-417 
87 Björk, 2000, s. 3 – se også U.2000.2497.V nedenfor 



27 
 

ved, at ”virksomhedsoverdragelsen er ikke sket … hvorvidt ISS eller Scandic i den foreliggende 

situation er nærmest til at bære risikoen for de enkelte lønmodtagerkrav”.88  

 

I frisøgningen som beskrevet ovenfor, er ”nærmest til at bære risiko” i forbindelse med 

priskorrektioner blevet anvendt sparsom.  Retsfiguren er derimod ofte anvendt i forbindelse med 

erstatningssager.89 Det er derfor vanskeligt at vurdere rækkevidden af nærmest til at bære risikoen.  

 

Som nævnt ovenfor er der endvidere forskel i juridisk og økonomisk tolkning af risiko. Hvor der i 

juridisk sammenhæng tolkes risiko i de situationer, hvor der ikke kan rejses et krav over for den 

anden kontrahent, grundet en uforudsigelig og tabsgivende begivenhed.90 Det betyder, at risiko i 

juridiske sammenhænge tolkes som, hvem af kontrahenterne der måtte bære en omkostning som 

følge af en given hændelse. Grundlaget for at det er kontrahenterne som risikovurderingen skal 

foretages for, er at man i almindelighed ikke kan rejse krav mod tredjemand kun, såfremt der er 

hjemmel til dette i en retsregel.91 

 

Selvom baggrundsretten bevirker til, at der er overvejende aftalefrihed i dansk ret, så vil der 

imidlertid være situationer, hvor indtrædelsen af en efterfølgende omstændighed bevirker, at der 

ikke kan subsumeres efter generalklausulen § 36, som fremhævet i afsnittet ovenfor. Hvilket 

indebærer, at retsfiguren ”nærmest til at bære risiko” for en given omstændighed skal vurderes ud 

for hvem af kontrahenterne, som kan anses for nærmere til at bære en given omkostning.92  

 

Da Folketinget den 9. februar besluttede at vedtage ændringsforslaget L129, betød det, at 

registreringsafgiften på bl.a. fabriksnye biler skal beregnes efter de gældende regler frem til den 1. 

juli 2021, hvor de nye regler træder i kraft.93 Betydning af denne ændring kommer ved, om hvorvidt 

en forbruger og en forhandler har indgået en bindende aftale før eller efter den 17. december 

2020.94 Hvilket resultere i, at hvis der er indgået en bindende aftale i perioden fra den 18. december 

 
88 Højesteretsdom U.2001.1993 H, s. 15 
89 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 36 
90 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 35 
91 Andersen, 2002, s. 198 
92 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 35-36 
93 LBK nr. 203 af 13-02-2021 
94 SKAT, 2021. Orientering om vedtagelse af lovforslag om ændringer af afgifter på motorområdet 
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2020 frem til den 1 juni 2021, kan der ske en efterregulering af afgiftspligten. Det vil sige en 

efterregulering efter kontraktindgåelse og i visse tilfælde også efter leveringen.  

 

Motorstyrelsen opfordrede i denne forbindelse til, at kontrahenterne i forbindelse med bilhandler, 

hvor der ved køb, som er indgået i overgangsperioden, tages højde for en eventuel efterregulering 

af afgiften.95 Motorstyrelsen skriver dog ikke noget om, i forhold til hvem, der er nærmes til at bære 

en sådan risiko, blot at der bør tages højde for dette. Som nævnt kan kontrahenter som 

udgangspunkt risikoallokere frit i forbindelse med kontraktindgåelsen, jf. AFTL § 1 og DL 5-1-1 og 5-

1-2. Spørgsmålet bliver alligevel om det kan være mulighed for, at en kontrahent at blive frigivet fra 

en klausul om risiko allokering på baggrund af forskellige retsgrundlag.  

 

Da AFTL § 36 ikke selvstændigt kan finde anvendelse, bliver spørgsmålet om udviklingen af den 

selvstændige retsfigur ”nærmest til at bære risiko” gør, at en af parterne er nærmest til at bære 

omkostninger i forbindelse med tredjemandspåvirkningen.96 I forhold til risiko kan hensyn bl.a. 

forekomme ved, at man i den juridiske argumentation ser på, hvem af kontrahenterne der antages 

for at kunne minimere sandsynligheden for en uønsket hændelse.97  

 

Det skal dertil nævnes, at da der var en stor usikkerhed omkring omlægningen af bl.a. 

registreringsafgiften kom FDM ud den 14. januar 2021 med en advarsel om at købe fabriksnye 

biler.98 Som et tænkt eksempel kunne det antages, at der opstår en hændelse, hvor en forbruger 

har skrevet under på en slutseddel efter skæringsdatoen. Hvorved forhandleren har regnet forkert, 

hvorfor bilens pris med afgiften skal reguleres iht. ovenstående vilkår i afsnit 2.1. smh. med 

lovændringen.  

 

Der kan også være en hændelse, hvor der er indgået en bindende købsaftale den 19. december, 

hvortil forhandleren har beregnet prisen efter de dagældende regler. Forbrugeren og forhandleren 

ved ikke om lovforslaget blev vedtaget som fremsat. Dette kunne ske for alle kontraktindgåelser i 

 
95 SKAT, 2021. Orientering om vedtagelse af lovforslag om ændringer af afgifter på motorområdet 
96 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 35-36 
97 Andersen, 2002, s. 199 
98 Se ovenfor i afsnit 1.1. 
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perioden frem til den 9. februar 2021, hvor der var en usikkerhed om lovforslaget blev vedtaget som 

fremsat. Hvilket igen betyder, at prisen på den fabriksnye bil skal reguleres efter vilkåret, som 

beskrevet ovenfor.  

 

Set i lyset af disse to hændelser, hvem er så nærmest til at bære risikoen for, at lovforslaget blev 

vedtaget som fremsat den gang. Samt, at prisen kan risikeres at bliver det dyrere, hvorfor der 

indtræder en tabsgivende hændelse. Tilspørgslen bliver hertil om, hvorvidt der er tale om en 

uforudsigelig hændelse som gør, at forbrugeren kan træde ud af aftalen.  

 

Derudover har været nogle enkelte sager, hvor en uønsket omstændighed bevirkede til, at en 

forbruger fik en økonomisk byrde, hvorfor omstændigheden har været genstand for en 

risikobetragtning. F.eks. i forbindelse ved optagelse af lån, hvor spørgsmålet kommer hvem der er 

nærmest til at bære en risiko ved renten.99  

 

Udgangspunktet er, at renten udgør et vederlag for likviditeten for låneaftalen. Hertil kan der opstå 

flere former for risiko såsom kreditrisikoen for, at lånet ikke bliver tilbagebetalt, eller ved forringelse 

af lånet (kursrisiko). Ved låneaftaler såsom realkreditlån indgås disse typisk med en længere løbetid 

på op til 30 år, og kan dertil som oftest heller ikke opsiges af realkridtinstitutter, medmindre der er 

tale om en misligholdelse.100 I langsigtet låneforhold vil renten kunne flytte sig i takt med 

konjekturer og politiske indgreb. Derfor er det som oftest ikke muligt ved aftaleindgåelsen for 

længerevarende kontraktforhold at tage højde for enhver ændring der kunne opstå i hele 

låneaftalens løbetid.101  

 

I dommen U 2019.3422 H,102 lagde Højesteret vægt på at forhøjelser skal være begrundet og i øvrigt 

ikke være urimeligt eller vilkårlig. Endvidere skal forholdet vurderes efter tidspunktet for 

forhøjelsen, sammenholdt med de forhold der bevirkede den givende forhøjelsen. I denne afgørelse 

fandt Højesteret at der ikke var grundlag for, at forhøjelsen kunne tilsidesættes. Grundlaget var at 

 
99 Se bl.a. U.1987.699/2V nedenfor 
100 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 106 ff. 
101 Andersen & Lookofsky, 2019, s. 108 
102 Højesteretsdom af 19. juni 2019, sag 168/2018 
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de gældende forhold havde ændret sig som følge af konjunkturforhold, end hvad 

realkreditinstituttet kunne have taget højde for. 

 

Dommen giver dermed et indblik i, at der ved længerevarende kontraktforhold skal tages hensyn til 

forholdene på aftaleindgåelse og længden af låneaftalen. Højesteret sagde ikke eksplicit, at det var 

forbrugeren, som måtte være nærmest til at bære risikoen for en længerevarende kontrakt, men at 

der kan prisjusteres som følge af konkjunkturændringer. Dog var det i denne sag forbrugeren, som 

måtte bære den økonomiske risiko for konjunkturændringer, som koncipisten ikke kunne forudsige 

på daværende tidspunkt.  

 

Det er værd at bemærke, at Højesteret henviste til hensynene i direktivets bilag som nævnt ovenfor. 

Her fremhævede Højesteret, at bilagslisten ikke er til hindre for, at realkreditinstituttet kan ændre 

aftalen, såfremt der forligger gyldige grunde herfor, og at forbrugeren har mulighed for at opsige 

aftalen.103  

 

2.4. Professionsrisikoen  
 

I forbindelse med anvendelsen af retsfiguren ”nærmest til at bære risiko” er der andre hensyn, som 

der skal tages stilling til ved bedømmelsen af aftalevilkår, såsom dem i afsnit 2.1. Tillægshensynet 

er i denne relation, om at den professionelle part bedre kunne håndtere en efterfølgende risiko, 

end den ikke professionelle part.104 Dette kommer endvidere også til udtryk i dansk ret ved 

koncipistreglen, hvor det er den mest rationelle part, der udformer kontrakten, som har det bedste 

overblik og dermed nærmest til at bære risikoen for fortolkningsproblemer.105  

 

Betragtningen er, at den professionelle part kan eller bør have en bedre forudsætning for at kunne 

forudsige risici, og dermed kunne minimere sådanne risici for at have negative påvirkninger. Dog er 

det vigtigt at understrege, at den professionelle part handler i egenskab af sin kerneforretning.106 

 
103 Højesteretsdom af 19. juni 2019, sag 168/2018, s. 78 
104 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 40 
105 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 37 
106 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 40 
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Det er dertil forudsat, at når der indgås aftaler så skal der endvidere tages hensyn til, at det kun er 

den ene kontrahent som er branchekendt, og kender udtrykkene som er skrevet ind i aftalerne.107 

Således, at det skal foretages en hensynsafvejning til forbrugerens svage kontraheringsstyrke og 

erfaring.  

 

Forbrugerombudsmanden har dertil tidligere skrevet i forbindelse med et prisforbehold i slutsedler. 

At det er de færrest købere som har mulighed for at få ændret prisreguleringsklausuler, som er 

ensidig skrevet ind i standardaftaler, hvoraf forbrugeren dermed risikere prisforhøjelser.108 

Endvidere blev det fundet urimeligt, at forbrugeren skulle bære en risiko for, at en forhandler ikke 

kan fremskaffe præcise priser på kontraktindgåelsen. Nedenfor omtales dom U 1996.200/2H, hvor 

princippet om professionsrisikoen omtaltes.  

 

2.5. Loyalitetsforpligtelse/ underretningspligt 
 

Ud over hensynene er det relevant at inddrage loyalitetskravet på prækontrakt stadiet. Grundlaget 

herfor er, at hvis en sælger tilsidesætter sit loyalitetskrav kan det medføre tilsidesættelse iht. 

aftalelovens § 36. Det vil sige, at der er en særlig pligt for sælgeren at henlede en købers 

opmærksomhed på særlige byrdefulde vilkår i deres standardkontrakter.109  

 

Betragtningen kan ses som et udtryk for, at forhandleren har en pligt til at underrette 

medkontrahenten om forhold, som kan påvirke hvorvidt kontrakten i det hele taget ville været 

indgået i den prækontraktuelle fase. Sagt anderledes så er der en pligt for kontraktparter at oplyse 

hinanden omkring forhold ”som er af betydning for den anden kontraktpart”.110 Loyalitetspligten 

forudsætter naturligvis, at der har været en forhandlingsfase mellem kontrahenterne. Hvilket vil 

sige, at det ikke gælder i de situationer, hvor kontraktindgåelsen er foretaget gennem elektroniske 

kommunikationsmidler.  

 

 
107 Andersen & Madsen, 2012, s. 398 ff.  
108 Forbrugerombudsmanden, 2003. Prisforbehold i kontrakter ved køb af nye biler 
109 Andersen & Madsen, 2012, s. 414 
110 Madsen & Østergaard, 2019, s. 4 
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Underretningspligten mellem kontrahenterne kan anses for at være en pligt, der pålægges 

medkontrahenter til at videregive informationer, som måtte påvirke en opfyldelse af en given 

kontrakt.111 

 

Det er dog værd at bemærke, at en forbruger er til enhver tid underlagt en undersøgelsespligt. Dog 

må der foretages en afvejning af, hvem der er nærmest til at vide omkring en given oplysning. Sagt 

anderledes, skal der foretages en afvejning af, om forhandleren har haft kendskab til en given 

omstændighed, hvad forhandleren vidste herom, samt hvad køberen burde have været bekendt 

med.112 

 

2.6. Retspraksis 
 

Som det fremgår ovenfor i kapitel 1, så hersker der en del retspraksis, hvor AFTL § 36 er anvendt, 

samt der er begyndende tendens til brugen retsfiguren ”nærmes til at bære risiko” i dansk 

retspraksis.  Som der ligeledes fremgår af kapitel 1, er i dette afsnit valgt at inddrage en sag fra 

Ankenævnet for biler. Grunden til ankenævnsafgørelsen er inddraget i afhandlingen, er fordi den 

har haft en stor betydning, for fremtidige kontraktindgåelser mellem en forbruger og en forhandler 

ved bilkøb. Nærmere sagt har afgørelsen i ankenævnet haft den betydning, at flere store 

forhandlerorganisationer valgte efter afgørelsen, at fjerne vilkåret i deres slutsedler.113 Ligeledes gik 

Bilbranchen hos Dansk industri ud med en orientering og anbefaling til deres medlemmer om, 

brugen af vilkåret set i lyset af afgørelsen.114  

 

Der er valgt at tage enkelte afgørelser med i dette afsnit der ikke omhandler bilkøb eller eksplicit 

tredjemandspåvirkninger. Grundlaget for dette skyldes, at præmisserne i afgørelsen kan kaste et lys 

på anvendelsen af ”nærmest til at bære risiko” og dermed rækkevidden af retsfiguren. Samt flere af 

afgørelserne belyser problemstillinger vedrørende vilkår i standardaftaler. 

 

 
111 Madsen & Østergaard, 2019, s. 5 
112 Madsen & Østergaard, 2019, s. 4 
113 FDM, 2018. FDM: Pas på ulovlig prisstigning ved bilkøb 
114 Dansk Industri, 2019. Forbehold for prisstigninger   
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2.6.1. Ankenævnet for biler 
 

I klagesagen nr. 15414 afgjort af Ankenævnet for biler,115 blev der indgået en aftale om køb af en 

fabriksny Peugeot 3008 den 18 januar 2017. Efter der var indgået en bindende aftale meddelte 

forhandleren i februar, at listepriserne på netop den aftalte pris steg. Det betød, at forhandleren 

opkrævede 9.001 kr. mere for bilen end oprindeligt aftalt. På bagsiden af slutsedlen var der anført 

et vilkår som indebar, at forhandleren kunne regulere købesummen svarende til den ændret 

listepris efter kontraktindgåelser.  

 

Ankenævnet fremhævede i deres afgørelse, at der var indgået en skriftlig aftale for købet af bilen. 

Dertil fandt ankenævnet, at listeprisen var steget efter underskriften af slutsedlen, hvoraf der i 

slutsedlens almindelige betingelser var taget et sådan forbehold. Ankenævnet fremhævede dertil 

særligt, at forbeholdet var trykt på bagsiden af slutsedlen og var ikke fremhævet. Desuden slog 

Ankenævnet fast, at vilkåret måtte anses for belastende for køberen, da en køber måtte kunne 

regne med, at den aftalte pris som var anført i slutsedlen var den gældende. På denne baggrund 

kom Ankenævnet frem til, at forhandleres prisreguleringsvilkår der vedr. listepriser var urimeligt jf. 

AFTL § 36.  

 

Dermed blev vilkåret i slutsedlen tilsidesat iht. AFTL § 36, selvom der var taget højde for den givende 

omstændighed i slutsedlens vilkår. Trods afgørelsen ikke eksplicit nævner nærmest til at bære risiko, 

kan det udledes af Ankenævnets begrundelse ”vilkåret er belastende for køberen der må regne med, 

at den pris, der er aftalt og anført … er den gældende”116 at retsvirkningen for retsfiguren er implicit 

benyttet. Hvilket vil sige, at opfyldelsen af kontrakten blev mere byrdefuld for forbrugeren, hvortil 

kontrakten blev opretholdt, men der skete en risikoallokering i aftalen til fordel for forbrugeren.117  

 

 

 

 
115 Se bilag 2 
116 Ankenævnet for biler, klagesag 15414, s. 3 
117 Madsen, & Østergaard, 2017, s. 42 
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2.6.2. Domstole afgørelser 
 

U 1992.162 V 

Sagen vedrørte en indmeldingsblanket til en ungdomsskole, som forældre skulle skrive under på. 

Nederst på blanketten var der med småt anført at forældrene hæftede for ”det fulde økonomiske 

ansvar i forbindelse med skoleopholdet, herunder – at man sammen med eleven, også økonomisk 

inden for evt. erstatningskrav fra skolen side for skadevoldende handlinger”.118  

 

Af landsretten blev det gjort gældende at vidtgående forpligtelser skal være fremhævet, hvorfor 

hensigtserklæringen ikke kunne gøres gældende. Sagt anderledes, så afsagde domstolen afgørelsen 

efter, at vilkåret ikke kunne anses for vedtaget.  

 

Det skal hertil bemærkes, at selvom ankenævnets kendelse ovenfor ikke har samme retskilde værdi 

som denne dom, så fandt Vester Landsret frem til en lignede begrundelse. Ved når vilkår måtte 

anses for vidtgående/belastende forpligtelse, skal disse vilkår være særlig fremhævet i aftalen.  

 

U 1996.200/2H 

Sagen drejede sig om, privatpersoner der havde optaget lån. Banken havde i forbindelse med 

låneaftalen oplyst, at tidspunktet for afslutningen af lånet forudsatte en uændret rente. Låneaftalen 

havde en varighed på 6 år. Senere viste det sig, at der var foretaget en fejlberegning af lånet fra 

bankens side.  

 

Mindretallet i Højesteret fremhævede, at det var banken som var den professionelle part, samt at 

banken var koncipisten af låneaftalen. Derfor var det banken, der var bevidnede om det tidsmæssige 

aspekt og dens betydning for låntagerne. Flertallet dømte dog at der ikke var grundlag for en 

tilsidesætter af forpligtelsen trods bankens fejl.  

 

Til trods for flertallets beslutning er det væsentligt at bemærke, at mindretallet fandt banken til at 

være nærmest til at bære risikoen sammenholdt med koncipistreglerne. Da det var koncipisten, der 

 
118 Vestre Landsrets dom af 28. oktober 1991 j.nr. 6-B. 2151/1989 
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har udformet aftalen og burde være særlig opmærksom på et given vilkår. Selvom det ikke fremgår 

eksplicit af præmisserne bidrager dommen til en forståelse af, hvad der kan anses for en påregnelig 

risiko ved udøvelse af deres kerneforretning. Det vil sige, at det var muligt for banken at indregne 

risikoen i prisfastsættelsen. Samt at mindretallets brug af underretningspligten sammenholdt med 

retsfiguren nærmest til at bære risiko.  

 

B 2012.BS 39B-408/2011 

I byretsdommen skulle en køber importere en BMW fra Tyskland. I sagen var der indbetalt for lidt 

registreringsafgift grundet forkert angivet listepris i en vognfaktura. Virksomheden, der stod for at 

importere bilen til køberen, kunne ikke anses for en sædvanlig forhandlervirksomhed. Grundlaget 

for, at aftaleindgåelsen ikke kunne anses for sædvanlig var, at der hverken blev foretaget 

markedsføring, at forhandleren havde lager, udstillingslokaler, handlen foregik på en café og 

virksomheden ikke kunne anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed med bilhandler.119  

 

Det centrale i afgørelsen var, at der blev lagt vægt på SKAT’s administrative praksis som også 

tidligere har været til udtryk i praksis bl.a. i SKM 2009.464.LSR. Udgangspunktet for den 

administrative praksis er, at den ikke er blevet offentliggjort, men at det er fundet urimeligt at lade 

en forbruger hæfte på et objektivt grundlag, for en manglende registreringsafgift. Dog skal 

forbrugeren have være i god tro om den betalte registreringsafgift.120 Sagt anderledes, kræves det, 

at forbrugeren har henvendt sig til en forhandler på dennes faste forretningssted. Hvor der evt. er 

mulighed for prøvekørsel, forhandleren udstiller og der indgås en købsaftale. Samt at forbrugeren 

skal i god tro kunne regne med, at der ikke mangler betaling af registreringsafgiften. I forhold til 

bevisbyrden pålægges denne forbrugeren for at have været i god tro.121  

 

Byretten slog fast, at ift. lighedsgrundsætningen kan borgere og virksomheder benytte gældende 

administrativ praksis, medmindre praksissen er ulovlig.122 Endvidere benyttede Byretten ”nærmest 

til at bære risiko”, ved at det er forbrugeren som skal sikre sig, at fakturaen der fremvises ikke er 

 
119 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 5 
120 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 7 
121 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 5 
122 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 6 
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falsk og i øvrigt har været i god tro. Hvortil der i denne sag blev lagt vægt på, at forbrugeren ikke 

havde undersøgt omstændighederne omkring bilkøbet, særligt ved at prisen synes til at være 

usædvanlig god,123 og der ikke blev opkrævet moms.124   

 

Dommen konkluderede dermed, at der som udgangspunkt i SKAT’s administrative praksis ikke 

opkræves manglende registreringsafgift, såfremt det sker i forbindelse med en sædvanlig bilhandel 

hos en forhandler. Samt at forbrugeren i forbindelse med manglende registreringsafgift har været i 

god tro ved indbetaling af registreringsafgiften. Endeligt konkluderede Landsskatteretten, at det 

måtte være forbrugeren som var nærmest til at bære risiko for ”at medkontrahenten foreviser en 

falsk faktura i forbindelse med afgiftsberigtigelsen … særligt når sagsøgeren… ikke har været i god 

tro.”125 

 

Dertil bidrager byrettens afgørelse til en relevant forståelse af ”nærmest til at bære risiko” i 

forbindelse med registreringsafgifter. Det vil sige, at der i forbindelse med nærmest til at bære 

risiko, også skal foretages en god tros vurdering ved bilkøb hos forhandlere, hvor der betales for lidt 

registreringsafgift.  

 

U 1997.994/2 Ø 

Sagen omhandlede en mand, som hyrede en musiker til sin hustrus fødselsdag. Fem dage før 

hustruens fødselsdag blev hun indlagt med en blodprop, hvortil hun tre dage efter fik af vide hun 

ikke måtte deltage i festtidelighederne. Hustruens mand forsøgte derefter at afbestille musikanten, 

som nægtede at fraskrive sit honorar på 2.500 kr.  

 

Øster Landsret fremhævede at der ”under hensyn til, at aflysning skete så sent og skyldtes et forhold, 

som indstævnte er nærmest til at bære risikoen for, findes indstævnte at måtte erstatte appellantens 

tab ved aflysningen.”126 Øster Landsrets anvendelse af ”nærmest til at bære risiko” for den givende 

efterfølgende omstændighed blev dermed udtrykt som en forudsætningsrisiko. Yderligere blev der 

 
123 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 6 
124 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 7 
125 125 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 6 
126 Øster Landsretsdom af 18. april 1997 j.nr. B-1343-96, s. 1  
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af dommernes præmisser anført, at det var en væsentlig forudsætning for festen, at hustruen 

deltog. Hvorfor det må have været klart for musikeren, at dette var en forudsætning for 

gennemførelsen. Endvidere kunne musikeren have indregnet risiko for evt. aflysninger i sit honorar, 

grundet hans virke som erhverv.  

 

Dommens relevans fremkommer ved, at selvom der ikke eksplicit nævnes, at den professionelle kan 

via en diversifikation sprede sin risiko var muligheden ikke desto mindre der. Dog fandt flertallet 

frem til, at hustruens ægtemand måtte have været nærmest til at bære risikoen, hvorfor aftalen 

måtte anses for bindende, selvom der var umulighed.  

 

U.1987.699/2V 

Sagen omhandlede en studielåntager, som havde taget et studielån med variabel rente i 

Himmerlandsbanken. Under lånets afvikling blev studielånet forrentet med en betydelig høj rente.  

I Landsrets dommen udtalte tilsynet med banker og sparekasser, at der skulle tages hensyn til lånets 

specielle karakter og formålet med studielån. Dertil fandt tilsynet ikke, at banken havde handlet i 

overensstemmelse med god bank- og sparekassepraksis. Tilsynet lagde bl.a. vægt på at der burde 

ved lånets etablering være gjort opmærksom på ”fravigelse fra almindelig praksis i 

pengeinstitutterne” samt at der var tale om en standardkontrakt.127 

 

Byretten fremhævede, at banken som følge af vedtaget aftalevilkår om variabel rente var berettiget 

til at forhøje rentesatsen. Dog fandt Byretten, at lånet havde skiftet karakter, som følge af en 

markant overskridelse af rentetilskrivningen. Byretten slog endvidere fast at ”hverken ved aftalens 

indgåelse eller senere har gjort opmærksom på dette forhold, findes ændringen i overensstemmelse 

med Banktilsynets erklæring at være i strid med god bank- og sparekassepraksis”.128 Byretten fandt 

derefter, at der måtte foretages en lempelse i medfør AFTL § 36. Hertil stadfæstede Vester Landsret 

med de samme grunde, som Byretten benyttede til at træffe sin afgørelse. 

 

 
127 Vester landsrets dom af 7. maj 1987, j.nr. 1-B. 1473/1986, s. 1 
128 Vester landsrets dom af 7. maj 1987, j.nr. 1-B. 1473/1986, s. 3 
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Relevansen for dommen kommer ved, at der blev lagt særlig vægt på loyalitets- og 

underretningsforpligtelsen fra bankens side til, at oplyse omkring særlige byrdefulde vilkår, som de 

selv har konciperet. Det vil sige, at hvor der for eksempel måtte være skrevet et prisreguleringsvilkår 

ind i aftalen, i dette tilfælde en renteklausul, så er koncipisten forpligtet til at oplyse herom ved 

aftaleindgåelsen.  

 

U.2000.2497.V 

Sagen omhandlede et lån, som var optaget til forbrug, men grundet sygdom måtte låntageren 

opsige sit job, hvorefter låntageren ikke længere havde økonomiske midler til at afdrage de 

månedlige ydelser.  Som følge af dette blev der udskrevet to rykkerskrivelser som var aftalt mellem 

parterne. Tvisten i sagen vedrørte, hvorvidt gebyrernes størrelse kunne nedsættes som følge af de 

oversteg, hvad der måtte anses for rimeligt.  

 

Det centrale i dommen var at biintervenienten, der var Forbrugerombudsmanden, havde i sit 

påstandsdokument forklaret, at gebyrerne måtte anses for højere end, hvad der måtte anses for 

rimeligt og derfor måtte nedsættes som følge af kreditaftalelovens § 22 og aftalelovens § 38c, jf. § 

36. Inden for denne holdning argumenterede de for at kreditaftalelovens § 22, måtte tolkes i lyset 

af bilagslisten i direktivet 93/13 om urimelige kontraktvilkår.  

 

Vester landsret konkluderede i dommen, at der var foretaget en aftale omkring gebyrerne mellem 

parterne og størrelsen. Dette sammenholdt med bestræbelserne fra bankens side for at få 

betalingen kunne ikke anses for, at størrelsen på gebyrende var urimelige. Det interessante i 

dommen var, at Vester landsret ikke benyttede bilagslisten som bedømmelsesgrundlaget, men i 

stedet afgjorde tvisten efter en rimelighedsvurdering.  

 

2.6.3. Opsummering 
 

Hvor risiko i sidste ende skal placeres, beror som så meget andet på en domstoldsafgørelse. Ud fra 

domstolenes praksis, er det uklart hvornår et aftalevilkår anses for urimeligt, i forbindelse med en 

efterfølgende omstændighed, samt på hvilket grundlag domstolene tillægger størst betydning i 



39 
 

forbindelse med, hvem der anses for nærmest til at bære en risiko. Hvilket betyder at der skal 

foretages en konkret vurdering for hver enkelte aftale.  

 

Det kan imidlertid konkluderes ud fra domstolspraksis, at bilagslisten sjældent er blevet anvendt af 

domstolene ved vurderinger af aftalevilkår. Derimod synes det nærmere at være en 

helhedsvurdering af omstændighederne i forbindelse med aftalens indgåelse, sammenholdt med 

de omstændigheder der indtrådte efterfølgende.  

 

Inden for denne holdning synes det ud fra domstolspraksis, at hvis en forbruger kan påvise at have 

være i god tro, så vil forbrugeren kunne påberåbe sig SKAT’s administrative praksis i forhold til 

manglende betalt registreringsafgift. Dog kan det ikke udledes af domstolenes praksis, om hvorvidt 

risikoen alligevel kan flyttes over på forbrugeren, som følge af et aftalevilkår. Dog kan det udledes 

af domstolspraksissen ovenfor, at det er sjældent vilkårene i aftalerne i sig selv som anses for 

urimelige, og dermed ikke i sig selv godtgøre tilsidesættelse helt eller delvist. Det synes nærmere at 

gælde, om hvorvidt en forhandler har henvist til disse vilkår ved kontraktindgåelsen, som bevirker 

til en delvis eller hel tilsidesættelse. Hvis en forhandler ikke har overholdt denne loyalitets- og 

underretningspligt i forbindelse med aftaleindgåelser bevirker det, ud fra praksissen ovenfor, at 

forhandleren nok vil blive anset for værende nærmest til at bære risikoen som følge heraf, også 

selvom vilkåret måtte anses for fuldkommen. Endvidere kan det udledes, at vilkår som måtte anes 

for særlig vidtgående, skal fremhæves i aftalen.  

3. Retsøkonomi 
 

Udspringet af retsøkonomien fik sin start som en selvstændig økonomisk disciplin i 1960, hvoraf den 

blev især præget af Chicago-skolen, der havde Richard Posner som sin frontfigur.129 I Chicago skolen 

er det særlig ”efficiens”, som er det bærende begreb.130 Sagt anderledes, er retsøkonomien baseret 

på den neoklassisk tradition.131 

 

 
129 Tvarnø & Nielsen, 2017, s 430.  
130 Tvarnø & Nielsen, 2017, s 440 
131 Tvarnø & Nielsen, 2017, s 434, se også ovenfor i afsnit 1.3.3 
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Udgangspunktet for, hvornår en kontrakt kan anses som velfærdsmaksimerende, er når 

ressourcerne bliver allokeret derhen, hvor de gavner mest.132 For at kunne finde frem til, hvornår 

det kan anses for optimal allokering af ressourcer og risiko, skal flere kriterier benyttes. Hertil er det 

særligt de to kendte retsøkonomiske kriterier såsom Pareto-efficiens og Kaldor Hicks-efficiens, der 

er relevante.133  

 

Hvor det er en optimal fordeling ved Pareto-efficiens, når ressourcer er fordel på en sådan måde, at 

begge kontrahenter ikke kan lave en omfordeling af ressourcer og risiko uden den anden bliver stillet 

dårligere.134 Sagt anderledes, vil Pareto-optimale kontrakter forekomme, når kontrahenter kan 

forhandle sig frem til den komplette kontrakt, hvor allokeringen af risiko bliver fordelt efficient 

mellem dem, under de omstændigheder, der var på aftaletidspunktet.135 Det skal dog bemærkes, 

at der kan indtræde momenter efter aftaleindgåelsen som ændre på aftalegrundlaget, der dermed 

forskyder optimaliteten.  

 

Det følger derimod af Kaldor-Hicks kriteriet, at efficiens foreligger, hvor der sker en allokering 

mellem kontrahenterne fra ”vinderen” over til ”taberen”. Sagt anderledes så vil det være optimalt 

set fra samfundet, hvis en retstilstand ændres således, at der sker en optimal omfordeling af 

ressourcer og dermed en kompensering for et given tab.136 Det skal dog bemærkes, at ved 

fordelingen, hvor den samlede velfærd bliver maksimerede, så vil der være både vinder og tabere 

som følge af kompenseringen.137 

 

Set ud fra kriterierne, kan der indtræde omstændigheder, som nødvendiggør en forandring af 

retsstillingen mellem kontrahenter. Dette kunne være som følge af en lovændring, såsom 

afgiftsændringen, der påvirker aftaleindgåelser. Hvoraf der kan forekomme usikkerhed hos 

kontrahenterne. Således at der i perioden frem til vedtagelsen af ændringen bevirker, at 

kontrahenterne ikke kan beregne den eksakte registreringsafgift, og hvem der kommer til at hæfte 

 
132 Posner, 2005, s. 1583 
133 Andersen & Nielsen, 1998, s. 2 
134 Eide & Stavanger, 2018, s. 34 
135 Posner & Porsenfield, 1977, s. 98 
136 Eide & Stavanger, 2018, s 34-35 
137 Eide & Stavanger, 2018, s. 35 
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i tilfælde af manglende indbetaling til SKAT. Sagt anderledes om hvorvidt, set ud fra kriterierne, et 

prisreguleringsvilkår kan anses for en effektiv fordeling mellem ressourcer og risiko. Spørgsmålet 

der rejses er, om parterne kunne forudsiges dette, og ville de have allokeret risikoen anderledes 

imellem sig, hvis de kunne.  

 

Som nævnt ovenfor i kapitel 1, så sondres risiko forskelligt i juridisk og økonomisk forstand. I 

retsøkonomien er det særligt teorien om ”impracticability”, som behandler dette. Ved 

”impracticability” kan der ved visse standardaftaler være en signifikant ineffektivitet, hvortil det vil 

være bedre for domstole ikke at anvende vilkåret i standarden eller hele standardaftalen. 

”Impracticability” adskiller sig fra ”impossibility” ved at der i visse situationer stadig vil være 

mulighed for at opfylde kontrakten, selvom omstændigheden indtræder.138 

 

Da fokus er at vurdere om, hvorvidt et kontraktvilkår kan anes for urimeligt som følge af 

tredjemandspåvirkningen, som nævnt ovenfor, favner ”impracticability” ikke hele situationen som 

ønskes at undersøge. Derfor vil der inddrages teorien for ”good faith” i dette afsnit, da denne 

omfavner problemstillingen bredere end ”impracticability”. Grunden til dette er, at den inddrager 

forklaringer og rationale på, hvorfor det vil være relevant at tilsidesætte et kontraktvilkår, selvom 

der er taget højde for den givne omstændighed i kontrakten. For at forstå kontrahenternes 

beslutningsproces ved aftaleindgåelser inddrages ”unconscionability”, da doktrinen inddrager 

forklaringer for forbrugers begrænset rationale ved beslutningsprocesser. Grundlaget herfor er, at 

forbrugerne kun tager højde for et fåtal af aftalens egenskaber og forhold, hvilket inkluderer vilkår 

i standardaftaler, hvor koncipisten oftest selv har skrevet vilkår der favoriserer dem selv. Teorien 

om ”unconscionability” bidrager således til en økonomisk forståelse af beslutningsprocessen hos en 

forbruger, der tilgår en standardaftale med vilkår, samt om et sådan vilkår bør tilsidesættes set ud 

fra økonomisk perspektiv.  

 

Økonomien kan dermed bidrage til en forståelse af en regels effektivitet og betydning af en 

asymmetrisk information ved aftaleindgåelser. Hertil vil retsøkonomien kunne lede frem til, en 

 
138 Triantis, 1992, s. 451 & 454 
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økonomisk værdianskuelse af, hvornår vilkår og allokeringer anses for et urimeligt resultat.139 I den 

perfekte verden vil den ideelle kontrakt indgås mellem rationelle kontrahenter, når de har fuld 

information.140 Men da kontraktindgåelser i den moderne verden er bundet af begrænset 

rationalitet ved købsbeslutninger, er der oftest skrevet vilkår ind i standardaftaler, som kan anses 

for socialt ineffektive, og som efterlader købere ringere stillet.141 Problemet kommer imidlertid af 

hensynsafvejningen af effektive vilkår, således at sælgere ikke bliver dårligere stillet. 

 

I forhold til aftaleloven fremkommer der ikke noget af forarbejderne, som indikerer hensyn og 

afvejninger af økonomisk karakter. Hvorfor indikationen herpå er, at en aftale ikke kan tilsidesætte 

på baggrund af det økonomiske hensyn som effektivitet. Som nævnt ovenfor har formuleringen af 

AFTL § 36 en bred ordlyd grundet ”urimelig”, hvorfor betragtninger om effektiviteten alligevel bør 

kunne anses for en del af den samlede bedømmelse trods manglende eksplicit nævnelse i 

forarbejderne.  

 

3.1. Den perfekte kontrakt/ ukomplette kontrakter 
 

Aftaler som anses for ufuldstændige er de aftaler, som i teorien anses for at skabe flest tvister 

mellem kontrahenter. Grundlaget er, at aftalerne ikke tager højde for alle omstændigheder, som 

kan indtræde, hvorfor der mangler regulering af disse i kontraktforholdet. Sagt anderledes er 

ufuldstændige kontrakter, kontrakter hvor der ikke tages stilling til alle tænkelige og ikke tænkelige 

omstændigheder f.eks. grundet transaktionsomkostninger.142 

 

Den perfekte kontrakt defineres, hvor alle tænkelige og utænkelige situationer er taget højde for og 

reguleret.143 I teorien er den perfekte kontrakt den mest Pareto-optimale type, grundet af at 

parterne kan forhandle sig frem til de bedste vilkår og resultater på aftaletidspunktet.144 

 

 
139 Andersen & Nielsen, 1998, s. 2 
140 Eide & Stavanger, 2018, s. 356 
141 Korobkin, 2003, s. 1206 
142 Posner, 2004, s. 1581 & 1583 
143 Korobkin, 2003, s. 1252 
144 Korobkin, 2003, s 108 
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Forudsætningerne kan opsummeres til at være bl.a. følgende145: 

- Parterne er fuld rationelle 

- Der er fuld information 

- Ingen risiko  

- Ingen transaktionsomkostninger 

- Igen eksterne påvirkninger 

 

I forhold til ovenstående antyder økonomiræsonnemt, at hvis kontrahenter agerer i 

overensstemmelse med rationel teori vil dette gøre, at der er et incitament til at inkludere effektive 

vilkår i standardkontrakter. 146 Ikke desto mindre er antagelserne ovenfor i teorien ikke altid det 

samme, som sker i virkeligheden. At der i økonomisk teori ikke forekommer fuldstændige kontrakter 

bliver bl.a. behandlet nedenfor.  

 

3.2. Fuld information og opportunistisk adfærd 
 

Ved kontraktrelationer er en af udfordringerne informationsfordelingen og begrænset rationale. 

Hvilket vil sige, at parterne vil have hver deres præferencer, behov, aftalestyrke samt svagheder 

m.m. 147  

 

I forhold til information er udgangspunktet, at informationen er privat for hver part, hvorfor denne 

viden ikke er kendt hos modparten. Derfor kan der opstå problemer, såsom moral hazard og adverse 

selection.148 Sagt anderledes er det ikke sikkert, at den part som har den private information vil 

vælge at fortælle modparten dette. Desuden vil en parts motiv til at indhente information kunne 

påvirkes af, om parten har en forpligtelse til at oplyse om dette.149 

 

 
145 Eide & Stavanger, 2018, s. 355 
146 Korobkin, 2003, s. 1205 
147 Korobkin, 2003, s. 1212 
148 Adverse selection omhandler situationer ex ante, hvor hver part har en skjult viden om aftaleforholdet. Moral Hazard 
omhandler situationer der opstår ex post grundet en asymmetrisk information.  
149 Shavell, 1994, s. 20 
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Der kan dermed være en risiko for, at ved manglende forpligtelse til videregivelse af information, at 

informationen vil have en positiv værdi for den enkelte part.150 For eksempel kunne et vilkår i 

standardaftaler, der er gunstig for sælgeren holdes tavs, hvis det er til positiv værdi for denne.  

 

I mange situationer har sælgeren fordele ved at have informationer omkring sin vare f.eks. igennem 

branchekendskab og know-how.151 Dette kunne være implementeringen af nye afgiftsregler som 

påvirker købsaftalen, eller ved at SKAT har en administrativ praksis, som beskrevet i afsnittet 

ovenfor. I sådanne tilfælde vil en køber sjældent være i stand til at erhverve samme information.152  

 

Det er dog ikke kun information, der vedrører præferencer, som kan være skjult. Det kan bl.a. viden 

om, at der kan være en given omstændigheds indtræden, som medkontrahenten ikke er vidnede 

om ved aftaleindgåelsen. Et problem der forekommer ved, at forbruger bliver anset for begrænset 

rationelle, hvilket især vedrører ufuldstændige kontrakter.153 Sagt lidt anderledes, kan en af de 

grundlæggende årsager til ineffektive vilkår i kontraktvilkår være den tilgang, som køberne benytter 

for at evaluere givende informationer, og bruge denne viden i deres beslutningsprocessen vedr. 

f.eks. køb af en bil.154  

 

Ifølge den økonomiske teori vil forhandler have et incitament til at lave vilkår, der favoriserer dem 

selv.155 Dermed vil forbrugeren have omkostninger forbundet med at indsamle information omkring 

bl.a. sælgeren kontraktvilkår. 156 F.eks. kunne det antages at købere valgte at undersøge flere 

forhandlere inden de vælger at handle der, eller ved at få andre professionelle fagfolk til at vurdere 

kontraktens indhold. Dog kun så længe omkostningerne ved at gøre dette, ikke overstiger nytten 

ved at indhente informationen. 

 

Hvilket betyder, at når den ene part besidder bedre information end den anden, kan vilkår skrives 

ind i kontrakten, således at den bedrevidende part kan signalere sin information gennem de vilkår 

 
150 Shavell, 1994, s. 21 
151 Knudsen, 1997, s. 166 
152 Shavell, 1994, s. 34-35 
153 Korobkin, 2003, s. 1217-1218 
154 Korobkin, 2003, s. 1217 
155 Korobkin, 2003, s. 1218 
156 Korobkin, 2003, s. 1214 
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han beder om. Om hvorvidt denne signalering af viden i vilkår kan føre til en forvridning, der er 

uønsket for den anden kontrahent i kontrakten er op til domstolsprøvelser.157 

 

I forhold til effektivitet kræves det, at forbruger er opmærksomme på indholdet i 

standardkontrakter, men at informationsbehovet også er en del af deres beslutningsproces ved køb. 

Da køberne anses for begrænset rationelle snare end fuld rationelle beslutningstagere, vil 

effektivitetskravet sjældent være opfyldt.158 Det skal endvidere bemærkes, at som 

informationsgrundlaget stiger, bliver beslutningsprocessen mere kompleks og lægger et øget pres 

på forbrugerens evne til, at anvende informationen til beslutningsprocessen.159  

 

Det er også værd at bemærke, ved at tilsidesætte et vilkår kan der være risiko for opportunistisk 

adfærd fra forbrugeren, som følge af at de ved, at de kan få ”en billigere bil” ved at indgå en aftale 

med bilforhandleren i overgangsperioden fra da forslaget blev fremsat til at den blev endelig 

vedtaget. Modsatrettet kan den opportunistiske adfærd opstå ved, at forhandleren forrykker 

risikoen i aftaleforholdet i form af vilkår. Overordnet set er den opportunistiske adfærd ikke 

ønskværdig, da den ikke øger den samlede nytte for kontrahenterne, og i visse tilfælde kan den 

være afskrækkende for kontraktindgåelser. 

 

3.3. Risikofordeling  
 

Ved aftaleindgåelser i praksis vil der naturligvis være forbruger, som har heterogene præferencer til 

kontraktvilkårene. Hvorfor problemer kan opstå ved at nogle vilkår er effektive for en type af 

forbruger og måske ineffektive for andre. Hvis man ser på vilkårene beskrevet i afsnit 2.1. kan 

situationer opstå, hvor nogle forbrugere vil anse vilkårene som effektive, hvor andre vil anse dem 

som ineffektive. Dette kunne skyldes, at nogle biler står til at få reduceret afgiften, hvortil disse 

forbrugere skal have penge tilbage, hvorimod ved andre forbrugere bliver det betydelige dyrere, 

hvorfor disse forbrugere skal indbetale flere registreringskroner efter købet.  

 
157 Hermalin & Katz, 1993, s 245 
158 Korobkin, 2003, s. 1218 
159 Se bl.a. afsnit 3.5. 
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Udgangspunktet i den økonomiske teori er, at parterne på kontraheringstidspunktet fordeler risiko 

på en måde som er optimal.160 Sondringen mellem fremtrædende og ikke-fremtrædende 

produktegenskaber og vilkår er dog væsentlig for analysen af effektiviteten af formkontrakter. 

Selvom udgangspunktet i den økonomiske teori er, at markedskræfterne sikrer, at sælgere tilbyder 

effektive fremtrædende kontraktvilkår, er ikke-fremtrædende vilkår underlagt en ineffektivitet. 

Dette skyldes, at ikke-fremtrædende vilkår er drevet af den strategiske adfærd hos sælgere, der 

forsøger at øge deres fortjeneste, på bekostning af uvidende købere som nævnt ovenfor.161 

 

Kontraktbetingelser såsom et prisreguleringsvilkår, som er skrevet på forhånd, kan dermed skabe 

følgende dilemmaer:162  

- Hvis der er lavet et komplet sæt af obligatoriske kontraktbetingelser, men grundet en 

manglende ”skræddersyning” til den enkelte forbruger, kan vilkårene der er skrevet på 

forhånd blive anset for en ineffektiv fordeling af risici og ansvar. 

- Det er praktisk umuligt at ”skræddersy” vilkår, der på forhånd tager højde for et uendeligt 

antal situationer f.eks. grundet høje transaktionsomkostninger.  

 

I stedet for ex ante vilkår, hvor der sker en risikofordeling f.eks. via et prisreguleringsvilkår, så kan 

der ske en risikofordeling ex post, hvor domstolene erstatter sælgerudkastede vilkår. Her er der to 

muligheder, som en domstol kan reagere på ved givende tvister. Den ene er at håndhæve vilkårene 

i kontrakten der er effektive, hvor den anden er at nægte at håndhæve vilkår der er ineffektive for 

de kontraherende parter. Det skal dog bemærkes, at der vil forekomme situationer, hvor en 

forbruger kan påvise ineffektivitet i sin transaktion, hvorfor sælgeren vil blive udsat for sanktioner 

selvom der måtte være indgået de mest effektive vilkår der fordeler risikoen optimalt.  

 

Som beskrevet ovenfor kan nogle forbrugere blive bedre stillet, hvorimod andre bliver stillet 

dårligere grundet af f.eks. et prisreguleringsvilkår. Hvilket betyder, at hvis domstolene vælger ikke 

 
160 Korobkin, 2003, s. 1206 
161 Korobkin, 2003, s. 1234 
162 Korobkin, 2003, s. 1250 
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at tilsidesætte vilkårene som urimeligt, så vil nogle forbruger blive bedre stillet, hvorimod andre 

bliver stillet dårligere, grundet en afgiftsomlæggelse hvor der er tilgået et prisreguleringsvilkår. 

 

Da der det er svært for forhandler at være sikker på at deres vilkår i standardaftalerne kan 

håndhæves, vil der være en usikkerhed omkring, hvordan en risikofordeling såsom forpligtelser og 

fastsættelse af priser kan fordeles optimalt ex ante.163  

 

3.4. Rationalitet 
 

Ved at være rationel betyder det f.eks., at forbrugere kan træffe beslutninger på et fornuftsmæssigt 

grundlag. Sagt anderledes, betyder det om hvorvidt en part kan afveje fordelene og ulemperne med 

hinanden, hvorefter der tages en beslutning som øger partens nytte.  

 

Problemet kommer dog ved, at forbrugere ikke kan anses for fuld rationelle ved 

beslutningsprocesser, der vedrører køb. Hvorfor en forbruger bliver anses for at være begrænset 

rationelle, fordi de kun kan tage et begrænset antal aftaleegenskaber i betragtning ved 

kontraheringer, mens andre vil blive ignoreret.164 Som nævnt ovenfor sidder parterne med en privat 

information, som kan være vital for aftalesituationen.  

 

Ved selektiv beslutningstagning kræves det, at køberne kan sammenligne alle egenskaber for hvert 

tilgængeligt produkt, før der besluttes hvilken en der skal købes.165 F.eks. skal køberen være i stand 

til at vurdere egenskaber ved en bil ud over, hvilken farve og stereoanlæg den har, men også i 

forhold til, hvilken brændstoftype bilen skal have set i forhold til kørelængde og afgiftspåvirkning. 

Hvilket betyder, at forbrugeren skal kunne træffe en beslutning, hvor der laves en afvejning af 

ønskelige egenskaber mod ikke ønskelige på et konkurrenceprodukt, f.eks. eldrevet frem for 

benzin/diesel drevet køretøj.  

 

 
163 Korobkin, 2003, s. 1253, se også afsnit 4 nedenfor 
164 Korobkin, 2003, s. 1206 
165 Korobkin, 2003, s. 1220 
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Tvivlsspørgsmålet kommer imidlertid ved, at forbrugere bliver stillet over for flere alternative 

produkter, og skal kunne afbalancere deres ønske om, at træffe præcise beslutningsvalg med en så 

minimal indsats som muligt.166 Dette sammenholdt med den asymmetriske information, som 

forhandleren besidder, såsom at der er lavet vilkår i aftalen der forskyder risiko over på en forbruger, 

der kan gøre at forbrugeren ikke har forstået, hvad aftalen går ud på.   

 

Ifølge den økonomiske teori vil forbrugerne fokusere på et begrænset antal produktoplysninger og 

kun fokusere deres opmærksomhed på de oplysninger, som de anser for at være de vigtigst for dem. 

Det betyder, at vilkår der er skrevet ind i standardkontrakter kan være mindre vigtige for købere 

end andre oplysninger såsom pris, funktionalitet, udseende m.m. Hvorfor det vil være mindre 

sandsynligt, at forbrugeres opmærksomhed er fokuseret på vilkårene, der er skrevet ind i 

standardaftaler.167 

 

I forhold til den begrænset rationale hos forbrugeren er der endvidere en risiko for, at når 

forbrugeren anser indholdet i standardkontrakter for ikke fremtrædende, så vil de komme frem til 

rationalet, at de ikke ser nogen grund til at læse dem.168 En implikation ved dette er, at vilkår som 

meddeles til forbrugeren, ikke nødvendigvis gør, at vilkårene bliver fremtrædende af den grund. 

F.eks. vil et formudtryk såsom købsafgifter og registreringsafgiftsændringer ikke nødvendigvis være 

fremtrædende for køberen, som ikke tænker over dette i forbindelse med deres køb, eller ikke har 

et fornødent kendskab til dens påvirkning ved et køb.  

 

3.5. Usikkerhed og kompleksitet 
 

Ex ante vilkår er i deres natur svære at få skræddersyet til præcis fremtidige kontekstuelle 

situationer. Der kan bl.a. være flere omstændigheder, som kan gøre vilkår i standardaftaler bliver 

svære at præcisere. For eksempel kunne det være politiske udviklinger, såsom afgiftsændringer eller 

lovændringer generelt, eller at der er en ny udvikling i forbrugers efterspørgsel, såsom fra en type 

 
166 Korobkin, 2003, s. 1221 
167 Korobkin, 2003, s. 1230 
168 Korobkin, 2003, s. 1234 
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brændstof til en anden.169 Samt at SKAT har en administrativ praksis i forbindelse med manglende 

indbetaling af afgiftskroner. Det betyder, at jo mindre kontekstspecifikt et udtryk er, desto mere 

sandsynligt vil vilkåret kunne effektivt fordele ansvar og risici mellem kontraherende parter på en 

effektiv måde.170  

 

Som nævnt ovenfor i afsnit 3.2. er der ved øget information et større behov for, at forbrugeren kan 

komme frem til købsbeslutninger, når kompleksiteten ved aftalen øges. Da forbrugeren har et ønske 

om at kunne træffe beslutninger med en så lille indsats som muligt, vil der være en risiko for, at 

forbrugeren vil benytte en simpel beslutningsstrategi, for at kunne overkomme kompleksiteten af 

informationerne. Hvilket betyder at når informationsmængden øges kan forbrugeren ty til en 

selektiv behandling af informationen.171   

 

Ved næsten alle køb og især ved bilkøb følger der standardkontrakter med, som er ledsaget af vilkår 

omkring funktionalitet, pris m.m.172 Da køberne kun tager højde for en begrænset del af 

informationer ved aftaleindgåelser vil, der være vilkår som muligvis ikke er fremtrædende for 

køberne når de skal foretage deres beslutningsproces.173 

 

Kompleksiteten af standardkontrakter for forbrugerne kan komme til udtryk ved, at vilkår oftest kan 

være svære at læse, forstå og kunne sammenligne dem hos andre sælgere.174 Ved at en forbruger 

har en begrænset opmærksomhed i komplekse kontraktrelationer, kan der være vilkår som 

sandsynligvis ikke fanger forbruges opmærksomhed. En måde sælgeren kan omgå dette, ifølge 

økonomisk teori, er at lede forbrugerens opmærksomhed hen på vilkårene, således at vilkåret er 

fremtrædende i deres beslutningsproces. Eller ved at der juridisk gives et incitament der søger, at 

tilskynde forhandler til at dele information med forbrugeren. 175  

 

 
169 Choi & Triantis, 2010, s. 857 
170 Korobkin, 2003, s. 1249 
171 Korobkin, 2003, s. 1226 
172 Se bilag 1 for eksempel på en købsaftale 
173 Korobkin, 2003, s. 1229 
174 Korobkin, 2003, s. 1267 
175 Korobkin, 2003, s. 1233 
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Usikkerheden fremkommer dog stadig ved, at det er domstolene som i sidste ende skal fortolke og 

udfylde kontrakter og dertilhørende vilkår, hvorfor dette er et særdeles usikkert element. 

Grundlaget herfor er, at hverken forbrugeren eller sælgeren kan være sikker på den information 

som domstolene besidder er nok til at kunne vurdere kontrakter fyldestgørende, således at begge 

parter bliver stillet optimalt som muligt. Et problem som igen kommer ved bl.a. ”impracticability” 

doktrinen nedenfor.   

 

Hvilket vil sige, at der skal foretages en afbalancering af fleksibilitet for dels en nødvendighed af 

bindende aftaler og dels mulighed for at kunne komme ud af aftaler.176  

 

3.6. Unconscionability 
 

Det økonomiske princip omkring ”unconscionability” er behandlet kortvarigt igennem ovenfor. Ikke 

desto mindre er princippet blevet benyttet i den juridisk litteratur, når der forsøges at finde frem til 

fejlagtig forhandlingsproces, samt urimelige byrdefulde vilkår.177 Ifølge Korobkin kan domstolene 

finde frem til om der har været en procedureløs samvittighed, dels hvor der har været en ikke frivillig 

accept af kontraktvilkårene, og dels hvor en forbruger er blevet ”uretfærdig overrasket” over 

indholdet i kontraktens betingelser.178 

 

”Unconscionability” doktrinen argumenterer for, at køberne anses for begrænset rationelle, 

grundet deres købsadfærd179, hvor sælgere er ligeledes rationelle, men ikke fuldt rationelle 

beslutningstagere.180 Princippet om ”unconscionability” ved udformningen af effektive 

kontraktbetingelser kræver, at sælgerne estimerer mulige omkostninger eller besparelser ved 

forskellige vilkår, og sammenligner dem med den forventede værdi en køber har herved.  

 

 
176 Choi & Triantis, 2010, s. 858 
177 Korobkin, 2003, s. 1256 
178 Korobkin, 2003, s. 1259 
179 Se afsnit 3.4. 
180 Korobkin, 2003, s. 1289 
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Som tidligere nævnt, er der en ideal for kontrakter, hvor alle vilkår er underlagt forhandlinger. Dog 

er udgangspunktet i praksis, at der normalt tilbydes standardkontrakter på en, som en ”take-it-or-

leave-it-basis”.181 Inden for denne holdning mener Korobkin, at når der er tale om 

standardbetingelser, hvor en køber er uvidende om eksistensen af et given vilkår, så kan vilkåret 

ikke håndhæves. Hvor den doktrinære forklaring herpå er, at vilkåret skal kommunikeres på rimelig 

basis for at kunne anses for gyldig. Kravet herpå anses ikke for opfyldt, såfremt en køber ikke har 

nogen grund til at vide om det givne vilkår er skrevet ind i kontrakten. Fra hvilket udgangspunktet 

er sædvanligt i de situationer, hvor kontraktens dokumenter har to formål dels funktionel og dels 

kommunikere kontraktbetingelser.182 For eksempel som det ses i bilag 1, er kontrakten inddelt i en 

generel funktionel, hvor side to omhandler kontraktbetingelserne. 

 

Problemet kommer for domstolene ved, hvordan man tager højde for omstændigheder, hvor en 

køber er bekendt med, at sælgeren har udleveret kontrakten og dertilhørende vilkår, men at 

forbrugeren alligevel vælger ikke at læse betingelserne.  

 

Det traditionelle udgangspunkt er, at en køber har pligt til at læse kontrakten i dens helhed, før 

underskrift, hvorfor forbrugeren efterfølgende ikke kan påberåbe sig uvidenhed om kontraktens 

indhold. Ifølge Korobkin vil der opstå et moral hazard problem, såfremt en forbruger kunne bevare 

retten til at anfægte vilkår ex post, med begrundelsen, at de ikke var klar over dens indhold, hvorfor 

incitamentet til at læse indholdet af vilkårene fjernes.183 I visse tilfælde kunne det tænkes, at hvis et 

vilkår ex post rammer en forbruger individuelt uhensigtsmæssigt, f.eks. såsom en 

afgiftsomlæggelse, og hvor der er skrevet et prisreguleringsvilkår ind herom i kontrakten, så kunne 

forbrugeren blot påberåbe sig ”unconscionability”. 

 

Ikke desto mindre opstår der problemer ved pligten til at læse tilgangen, hvis der er et moral hazard 

problem, når der er udtryk/vilkår, som kan anses for ikke er fremtrædende. Problemet manifesteres 

ifølge Korobkin ved, at køberen ikke læser standardvilkårene på trods af pligten til at læse dem. 

Dette sker enten fordi tidsperspektivet eller omkostningerne overstiger de forventede 

 
181 Korobkin, 2003, s. 1259 
182 Korobkin, 2003, s. 1268 
183 Korobkin, 2003, s. 1269 
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fordele/omkostninger ved at læse og forstå prisreguleringsvilkår, der nødvendigvis ikke er 

fremtræden for forbrugeren. Hvorfor der inden for denne holdning argumenteres der for, at 

sælgeren igen får incitament til at lave lavkvalitetsvilkår, uanset om det måtte være effektive, fordi 

sælgeren ved at forbrugeren ikke læser dem.184  

 

Korobkin argumenterede endvidere for, at domstolene tillægger effektivitet som mindst en af de 

faktorer, der udgør en konstatering af ”unconscionability”. Såsom at et vilkår kan anses for åbenlyst 

urimeligt, når vilkåret tildeler risiko for tab over på den part, som mindst er i stand til at forhindre 

tabet.185  

 

Ved brugen af ”unconscionability” doktrinen, argumenteres der for, at risiko, som kan anses for 

svær at håndtere effektivt af parterne, bør tildeles til den kontrahent, som er bedst i stand til at 

forudsige dens sandsynlighed. Hvorfor denne part kan være i stand til at forsikre sig mod risikoen 

opstår ved lavere omkostninger.186  

 

Korobkin mener endvidere, at princippet om ”unconscionability” kun bør anvendes af domstolene 

ved en implicit formodning om ugyldige vilkår indskrevet i standardaftaler. Når dommerne kan 

fastslå, at udtrykket ikke er fremtrædende for et stort flertal af købere og når vilkåret er indlejret i 

kontrakter, er der et bevis for, at vilkåret opfylder en klar og overbevisende standard for 

ineffektivitet.187 Hvorfor det er vigtigt for domstolene at give forhandler det maksimale incitament 

for kun at forsøge at skrive effektive ”skjulte” vilkår. 

 

 

 

 

 

 
184 Korobkin, 2003, s. 1270 
185 Korobkin, 2003, s. 1277 
186 Korobkin, 2003, s. 1284 
187 Korobkin, 2003, s. 1285 
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3.7. Impracticability 
 

Situationen hvor ”impracticability” opstår, er når det er muligt at opfylde kontraktrelationen som 

den oprindelige var tiltænkt, men at der er indtrådt omstændigheder, der nu kan gøre, at relationen 

anses for urimelig. Grundlaget er, at det enten er blevet væsentligt mere byrdefuldt for en af 

kontrahenterne, eller at det er blevet væsentlig mere besværligt at opfylde kontraktforpligtelsen.188 

 

En lidt mere præcisering af situationer hvor ”impracticability” opstår er, hvor der indtræder en 

omstændighed, som gør at det bliver omkostningsfuldt at opfylde aftalen. Hvor risikoen ikke har 

været forudsigelige for parterne, samt at parterne ikke har fordelt den pågældende risiko og 

begivenhed i kontrakten.189 For eksempel kan omlægningen af registreringsafgiften gøre, at det 

bliver mere omkostningsfuldt for visse bilkøbere at opretholde aftalen frem for andre bilkøbere. 

Spørgsmålet bliver, at hvis der ikke var lavet et prisreguleringsvilkår i standardaftalen som tog højde 

for lovændringen, hvem er så nærmest til at bære risikoen set ud fra et økonomisk synspunkt.190   

 

I den økonomiske teori er udgangspunktet at tilsidesættelse kan tillades, hvis en løftemodtager kan 

anses for den overlegne risikobærer.191 I henhold til Posner & Rosenfield defineres overlegen 

risikobæring, som den der kan anses for nærmest til at bære risikoen grundet flere årsager.192 Fra 

hvilket udgangspunktet er, at nærmest til at bære risikoen indeholder tre faktorer, kendskab til 

tabet og dens størrelse, kendskab til sandsynligheden for at omstændigheden vil indtræde, og 

endelig at kunne sikre et mindre tab, ved lavere omkostninger. Hvis disse er opfyldt vil denne part, 

i et økonomisk perspektiv, være den nærmeste til at bære risikoen herfor. I relation til eksemplet 

om afgiften, kunne det tænkes at være forhandleren, da denne part kan anses for nærmest til at 

kunne kende til afgiftsændringens påvirkning. Grundet mulighed for brancheorganisationers 

videregivelse af informationen til forhandleren, samt know-how generelt om branchen. I forhold til 

sandsynligheden for omlæggelsen af afgiften må det anses, at der til en vist grad var en viden om, 

at der ville komme ændringer i afgiften grundet diverse mediers omtale herom.  

 
188 Posner & Rosenfield, 1977 s. 86 samt Alces, 2011, s. 170 
189 Triantis, 1992, s. 450-451 
190 Se bl.a. afsnit. 5.2.2. 
191 Posner & Rosenfield, 1977 s. 90 
192 Posner & Rosenfield, 1977 s. 90 
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Ineffektiviteten anses for at indtræde ved, at tilsidesætte et vilkår eller en aftale, såfremt 

løftegiveren kunne have mulighed for, at undgå omstændigheden ved, at afholde omkostninger. 

Dog så længe de er lavere end de omkostninger der indtræder, såfremt de ikke afholdes. Indenfor 

denne holdning kan tilsidesættelse af aftaler anses for ineffektiv, såfremt den risikofyldte hændelse 

kunne have været afveget at en af parterne. Følgelig, hvis forbrugeren kan anses for at være den 

overlegne risikobærer, skal ydelsen præsteres selvom der sker en stigning i den aftalte pris. Hvis det 

derimod er forhandleren, der er i stand til at bære risikoen, kan aftalen i visse tilfælde 

tilsidesættes.193 Eksemplet i forhold til at mindske omkostningerne kan tænkes, at forhandleren 

mindsker omkostningerne ved at lave vilkår som tager højde for omstændigheden. Hvorimod 

forbrugeren kunne undlade at købe biler til, at markedet og usikkerheden for fastsættelsen af 

afgiften og dermed vederlagsprisen er blevet endelig.  

 

Ifølge Posner og Rosenfield er formålet med ”impracticability”, at parterne bliver forsynet med 

aftalevilkår, som der ville være kontraheret frem til, såfremt det ville have været forudsigeligt.194 

Dog er denne holdning underlagt to begrænsninger: 

- Hvis vilkåret er reguleret, så anses det for økonomisk efficient iht. Pareto-kriteriet.  

- Hvis vilkåret er udtrykkeligt og forhandlet mellem parterne, så skal aftalen opretholdes.  

 

Det er dog ikke alle økonomiske teoretikere, som er enig i Posner og Rosenfields tilgang i det 

ovenstående.195 For eksempel argumenterede Triantis (1992) for at ”impracticability” ikke er en 

brugbar doktrin, fordi alle omstændigheder kan tages højde for via brede terme/formuleringer i 

kontrakten. Dog beskriver Triantis, at ”impracticability” lukker et hul i aftalen, da doktrinen allokerer 

risiko, som parterne ikke selv har allokeret.196 

 

I forhold til eliminering af udefrakommende risiko, som parterne ikke har nogen kontrol over, er det 

ikke helt muligt.197 Ved pludselige ekstraordinære prisstigninger er de fleste årsager grundet 

 
193 Aksoy, 2019, s. 1110 
194 Posner & Rosenfield, 1977 s. 98 
195 Aksoy, 2019, s. 1110 
196 Triantis, 1992, s. 451-452 
197 Triantis, 1992, s. 454 ff. 
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politiske foranstaltninger, som påvirker handelsstrømningen, eller via teknologiske gennembrud 

som medfører en ekstraordinær stigning af prisen for en givne vare.198 Dette kan for eksempel være 

det politiske ønske om, at der skal flere elbiler på de danske veje, hvorfor der sker en 

afgiftsomlæggelse der muligvis kommer til at påvirke handelsstrømningen på bilmarkedet. 

 

Ifølge Trimarchi sker ændringer i efterspørgslen på baggrund af ændringer i forbrugerpræferencer 

relativt langsomt, og vil kun have en påvirkning på længerevarende kontrakter. Hvorimod 

forudsigeligheden ved politiske udviklinger anses for svære, hvorfor der er en betydelig usikkerhed 

herved. Inden for denne holdning bliver spørgsmålet om den politiske udvikling på 

registreringsafgiften kan anses for usikkert.199 

 

Igen er der uenighed om, hvordan klausuler og risiko skal håndteres. Ifølge Triantis kan forskellige 

risici samles, således at det ikke er nødvendigt at forudsige flere forskellige omstændigheder, som 

kan opstå og dermed opretholde efficiens af kontrakten. Ideen bag denne tanke er, at kontrahenter 

forsøger at få så meget information inkorporeret i aftalen som muligt. Således at kontrakterne har 

de meste optimale rammer for at kunne håndtere de givne risici. Det skal dog bemærkes, at der 

kommer et punkt, hvor det ikke længere kan betale sig, fordi transaktionsomkostningerne bliver for 

store.200 Sagt anderledes så mener Triantis, at hvis parterne er beviste, om at der kan komme 

uforudsete omstændigheder, så kan der tages højde for det. 

 

Derimod mener Trimarchi, at selvom en kontrakt skulle indeholde klausuler, der tager højde for 

ændringer i priser, kan en frikendelse af kontrakten være berettiget. Trimarchi argumenterede for, 

at klausuler der er skrevet ind i kontrakter, således at kontrakten kan blive anset for fuldstændig og 

parter har accepteret risikoen for ændringer i den relative pris, er dette urealistisk.201 

Problematikken kommer som nævnt ovenfor, at man skal kunne identificere risiko ud over uperfekt 

information, men også i den begrænset rationale og know-how, som de enkelte kontrahenter 

besidder eller mangler ved aftaleindgåelsen.202  

 
198 Trimarchi, 1991, s. 80 
199 Se bl.a. afsnit 1.1. ovenfor ift. FDM og Bilbranchens holdning til usikkerheden 
200 Triantis, 1992, s. 468 
201 Trimarchi, 1991, s. 80 
202 Triantis, 1992, s. 469 
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Ved anvendelse af ”impracticability” af domstolene, mener Triantis at der skal foretages en re-

allokering af en given risiko frem for en allokering. Grundlaget herfor er, at parterne allerede har 

haft mulighed for at kontrahere om den. Endvidere mener Triantis, at kontraktretten er begrænset 

til at kunne korrigere ineffektive risikoallokeringer, grundet fejl og skævheder i deres vurdering af 

risiko.203 Inden for denne holdning, mener han at incitamentet for at lære fra deres fejl bliver fjernet. 

Hvorfor konklusionen er, at domstolenes indblanding ved en re-allokering af risiko, er en 

indblanding i deres aftalefrihed, der ikke kan blive retfærdiggjort ved økonomisk efficiens.204 

 

Derimod mener Trimarchi, at en forbruger bør i almindelighed kunne stole på varens pris, selvom 

markedsprisen for den givende vare måtte stige inden præstationen af ydelsen. Dog så længe 

stigningen er inden for rimelige forudsigelige grænser, hvor sælgeren bør påtage sig en korrelative 

risiko. Trimarchi argumenterede endvidere for, at sælgeren ligeledes skal kunne regne med 

kontraktprisen betales, også selvom markedsprisen skulle falde inden for en rimelig fremtid, hvor 

køberen påtager sig risikoen.205 Trimarchi konkluderede dermed, at der ved brugen af 

”impracticability” bør være en mulighed for fritagelse af kontrakten, eller at der skal ske en ændring 

af kontrakten, hvilket er en mere økonomisk efficient løsning.206  

 

Ved Posner og Rosenfields model kan det opsummeres til, at der er to hovedregler som skal 

overholdes ved brugen af ”impracticability”: 

- Om der er en aftalt risikofordeling skrevet ind i aftalen på det specifikke forhold, så bør 

domstole være varsomme med at tilsidesætte dette og bør dermed tillade aftalevilkåret.  

- Hvis intet er aftalt, så bør domstolene forsøge at finde frem til, hvem der er den overlegne 

risikobærer og pålægge risikoen på denne part.  

 

Der er dermed forskellige holdninger til brugen af doktrinen ved domstolene og dens anvendelse til 

beskyttelse ved uforudsete omstændigheder. 

 
203 Triantis, 1992, s. 478 
204 Triantis, 1992, s. 480 ff. 
205 Trimarchi, 1991, s. 79 
206 Trimarchi, 1991, s. 81 ff. 
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3.8. Good Faith 
 

Som nævnt ovenfor har der i retspraksis og juridisk litteratur været en stor betydning af ”ærlighed 

og redelighed”. I kapitel 1 nævnes DL 5-1-2 som indførte redelighedsbegrebet. Udover at der i den 

juridiske dogmatik bruges et generelt princip om god tro har retsøkonomien også behandlet 

begrebet via ”good faith”.  

 

Princippet om god tro har sine rødder fra romerretten, hvoraf princippet tolkes tæt på de moderne 

beskrivelser af opportunistisk adfærd der er blevet udviklet i økonomien.207 Begrebet omfatter de 

omstændigheder som en dommer kan tage med i deres overvejelser ved fortolkning af vilkår i retlige 

tvister. Hvor princippet har fundet sin vej i dansk ret ved AFTL § 36, MFL § 1, og i den ulovbestemte 

retsfigur såsom loyalitetsforpligtelsen. Princippets anvendelse er løbende blevet diskuteret, fordi 

den brede formulering af ”good faith” giver domstolene en stor skønsmargin, som kan risikere at 

underminere aftalefriheden.208  

 

”Good faith” princippet betyder at der kan komme konsekvenser, såfremt der sker 

forventningsskader, påbud, pålæggelse af en adfærdspligt, ugyldighed eller validering af en given 

kontrakt.209 Sagt anderledes pålægger begrebet parterne en moralske standard i stedet for at 

håndhæve en underskrevet kontrakt, forudsat at kontrakten ikke opfylder krav om retfærdighed, 

rimelighed og anstændighed.  

 

I et rets- og kontraktøkonomisk perspektiv bliver princippet om good faith anvendt som en rolle, 

der søger at garantere en kontrakts retfærdighed, da man forsøger at undgå en opportunistisk 

adfærd, hvoraf der søges omkostningseffektivt at allokere risiko.210   

 

Den opportunistiske adfærd kan forekomme ved, at der sker strategisk manipulation af information 

og urigtige fremstillinger. Endvidere kan den opportunistiske adfærd defineres som, når der sker en 

 
207 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 980 
208 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 981 
209 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 980 ff. 
210 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 982-984 



58 
 

udnyttelse af den anden part sårbarhed, samt hvor en adfærd er i strid med medkontrahentens 

rimelige forventninger.211 Inden for denne holdning skal det bemærkes, at det som oftest ikke er 

muligt at forudsige alle omstændigheder der kan opstå. I relation til tidligere anvend eksempler om 

afgiftsomlæggelsen opstår spørgsmålet, om hvorvidt en forbrugers forventning til den aftalte pris 

relation til et prisreguleringsvilkår i slutsedler kan anses for rimelig.  

 

Anvendelsen af princippet om ”good faith” anses derfor som en form for ”sikkerhedsnet”, der kan 

opsamle adfærd der anses for uønsket. Ved anvendelse af ”good faith” sker der en besparelse af 

transaktionsomkostninger samt øge værdien af kontrakten.212 Sagt anderledes hjælper princippet 

til at opnå en social retfærdighed, ved at der sker en omfordeling af en indkomst ex post.213 

 

Problematikken ved ”good faith” er, at der kan opstå tvivl omkring, hvordan domstolene vil fortolke 

kontraktvilkårene. Det kan f.eks. skyldes at domstolene ikke besidder samme mængde information 

som parterne, hvorfor der kan opstå uhensigtsmæssig fordeling af risiko.214  

 

I Schäfer og Aksoys artikel argumenteres der for, at princippet bør kun anvendes som en sidste 

udvej, hvor alle andre rutiner for en retlig beslutningsproces er taget i brug, men at disse ville have 

ført til en ineffektiv risikotildeling. I denne holdning argumenteres der for, at der ved specifikke 

tilfælde, hvor loven er tavs omkring risikoen kan domstolene anvende princippet om god tro, da den 

muliggør en korrektion af en opportunistisk adfærd som vil øge den samfundsmæssige værdi.215  

 

 

 

 
211 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 983 
212 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 984 
213 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 984 
214 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 981 
215 Schäfer & Aksoy, 2015, s. 985 
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4. Aftalefortolkning og domstolenes rolle 

4.1. Model for fortolkning af aftaler 
 

Domstolenes rolle er primært at bidrage til samfundsmaksimerende fortolkninger af kontrakter.216 

Måden herpå er at forme retningslinjer, som parter i aftaleforhold kan rette sig efter ved afgørelser 

i forbindelse med tvister, der vedr. ufuldstændige kontrakter.  

 

Til brugen af forståelse af kontraktindgåelser og fortolkning har Shavell opstillet en model, som tager 

udgangspunkt i forholdet som ikke har været muligt for parterne at tage stilling til, eller ved at der 

ikke er indgået komplette kontrakter. Som bl.a. beskrevet ovenfor i afsnit 3.1. indgås der 

ufuldstændige kontrakter, som muliggør udfyldning og fortolkning af domstole, i f.eks. de tilfælde 

hvor omstændigheder opstår ex post.217 Hvilket vil sige, at hvis domstolene kan komme frem til 

parternes egentlige hensigt ved aftaleindgåelse sammenholdt med den givende omstændighed, 

desto mere villig er parterne til at lade kontrakter være ufuldstændige.218  

 

Udfyldning og fortolkning af kontrakter af domstolene bør ifølge Shavell foretages på en måde, som 

parterne ville have kommet frem til, såfremt de var bekendt med omstændighederne ex ante. 

Fortolkningen skal bidrage til en maksimering af parternes velfærd ved at ændre aftalen, således at 

den er perfekt mellem kontrahenterne, og de opnår en allokering som var parternes hensigt, hvis 

der var fuld information, ikke eksisterede nogle transaktionsomkostninger m.m.219 Hvilket vil sige, 

at analysen som domstolene skal foretage er, at finde frem til parternes faktiske og hypotetiske vilje 

på baggrund af de informationer, der er frembragt i den enkelte tvist ex post.  

 

Som nævnt ovenfor er den perfekte kontrakt, hvor der sker en maksimering af parternes forventet 

payoff, da der tages hensyn til relevante omstændigheder (f.eks. en lovændring), optimal allokering 

af ressourcer og risici (f.eks. prisregulering og nærmest til at bære en risiko).220 Det skal dog 

 
216 Cohen, 2011, s. 130 
217 Shavell, 2003, s. 289-290 
218 Shavell, 2003, s. 290 
219 Shavell, 2003, s. 291-292 
220 Se afsnit 3.1. 
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bemærkes, at som nævnt ovenfor er der risiko for, at domstolene ikke kan foretage en optimal 

allokering, hvorfor det er en forudsætning, at domstolene besidder en vis ekspertise og kvalitet for 

at undgå fejlbedømmelser.  

 

Shavell konkludere, at selv mindre fortolkninger af domstole, altid vil være bedre end ingen 

fortolkning, da dette bidrager til en minimering af omkostninger, som kan opstå ved forhandlinger 

af kontrakter. Grundlaget herfor er, at parterne vil bruge mindre ressourcer på at skrive 

fuldstændige kontrakter, ved at lade domstolene afgøre tvister 221  

 

Ifølge Shavell bør domstolene dog være forsigtige med at tilsidesætte klare og specifikke 

aftalevilkår, som hovedsageligt bør tolkes strengt og håndhæves af domstolene.222 Årsagen hertil 

er, at parterne har taget en konkret stilling til vilkåret for den bestemte omstændighed, hvorfor det 

bliver et signal for de kontraherende parters ønske. Der kan dog være visse situationer, hvor 

parterne alligevel ønsker en tilsidesættelse af et konkret aftalevilkår håndhævet af domstolene, 

hvorfor domstolene skal foretage en konkret vurdering af individuelle sager.223 

 

Opsummeret betyder det, at hvis aftalevilkåret er generelt formuleret kan det tilsidesætte, såfremt 

der opstår omstændigheder som igen af parterne have taget højde for, og som nu gør at 

aftalevilkåret bliver mere byrdefuldt en forventet.  

 

4.2. Formål med aftaleretten og domstolens rolle 
 

Som nævnt i bl.a. afsnit 1.1. er det generelle udgangspunkt, at parterne har aftalefrihed. Dog er der 

begrænsninger i form af rammer og regler for aftaleindgåelser. Følgeligt har enhver aftalepart som 

udgangspunkt ret og mulighed for at få aftaler prøvet domstolene.  

 

 
221 Shavell, 2003, s. 291 ff. 
222 Shavell, 2003, s. 291 
223 Shavell, 2003, s. 291-292 
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I forhold til AFTL § 36, er denne jævnligt blevet påberåbt i tvister, hvor den ene kontrahent bliver 

ramt af en uforudset hændelse, hvorfor denne part nu mener at vilkåret eller aftalen er urimeligt. 

Der en generel anerkendelse i litteraturen, at problemet ved at skulle tilsidesætte 

aftalebestemmelser er risikoallokeringen. Ved at tilsidesætte et aftalevilkår i standardaftaler skrevet 

af en forhandler lægges risikoen over på den professionelle part. Hvis derimod tilsidesættelse af et 

aftalevilkår nægtes, pålægges risikoen på forbrugeren.224 Det karakteristiske risikoproblem i 

aftaleretten bliver, når den aftalte ydelse strækker sig ud i fremtiden, hvorfor der kommer 

usikkerhed som igen skaber risici. I henhold til eksemplet fra afsnit 2.1. forekommer problemet ved, 

at forbrugeren betaler den aftalte pris til forhandleren og kan risikere at blive efteropkrævet 

differenceafgift af SKAT den 1. juni som beskrevet i afsnittene ovenfor.  

 

Aftaleretten besidder flere formål, hvor udgangspunktet er, at en aftaleopfyldelse med allokering af 

risiko, som parterne har aftalt, er som udgangspunkt bindende. Domstolens rolle er dermed som 

udgangspunkt at håndhæve aftalerne, som kontrahenterne har tilgået. Det andet formål er en 

reducering af transaktionsomkostninger ved, at give aftaleparterne de aftalevilkår, som de ville have 

indgået, hvis parterne havde forhandlet om disse. For det tredje, at regulere fremtidige 

formuemæssige tvister, som måtte være problematisk svære at spå om. Hvoraf fortolkningen af 

kontrakter bidrager til en minimering af transaktionsomkostningerne ved, at resurserne bliver 

allokeret derhen, hvor det gives mest nytte.225  Overordnet set er indgriben fra domstolene et bidrag 

til at begrænse den opportunistiske adfærd, fortolke kontrakten i sin helhed, og udfylde kontrakter 

som måtte anses for mangelfulde.226  

 

Igennem retspraksissen bør domstolene forsøge at finde den maksimale værdi, som de 

kontraherende parter opnår igennem deres aftale. Hvor formålet med fortolkningen er at forsøge 

en løsning af den ufuldstændige kontrakt, som den optimalt ville have været ex ante. Som følge af 

dette, at den opfylder maksimeringskriteriet. Ved udfyldning bruger domstolene 

retsgrundsætninger, retspraksis samt fortolkningslæren for at finde frem til parternes hypotetiske 

vilje. Sagt anderledes betyder det, at kontrahenterne kan undlade at tage stilling til alle 

 
224 Posner & Rosenfield, 1977 s. 87 
225 Posner, 2005, s. 1583 
226 Schwarts, 1992, s. 272 
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omstændigheder, eller en eksakte ordlyd ved udformning af aftalevilkår. Særligt hvis domstolene 

allerede har taget stilling til omstændigheder, vilkår m.m. tidligere.  

 

For eksempel kunne ovenstående være i situationer ved formulering af standardaftalers ordlyd, 

hvor der er benyttet ord som købeafgifter frem for registreringsafgift, eller anvendelse af SKAT’s 

administrative praksis. Problemet ved at kontrahenter lader det være op til domstolene til at udfylde 

kontrakter er, om domstolene har samme informationsgrundlag og indsigt i den enkelte tvist, 

hvorfor der i teorien kan forekomme fejl.227 

 

Fortolkning af den hypotetiske vilje for parterne benyttes i situationer, hvor der søges at finde frem 

til hvad kontrahenterne ville have aftalt, såfremt der var fuld information og ingen usikkerhed 

omkring fremtiden. Hvor kontraktrettens formål er, at finde frem til parternes vilje og effektuere 

den således, at kriteriet for optimering af aftaler og økonomisk effektivitet er opnået. I forhold til 

partsautonomien har parterne mulighed for at aftale vilkår, når aftalerettens regler ikke kan anses 

for effektive. Hvoraf den økonomiske effektivitetsbetragtning er, når parternes intentioner bliver 

bedst muligt opfyldt.228  

 

4.3. Faktorer i domstolenes afvejning 
 

Ved afgørelserne skal domstolene have flere forskellige aspekter i betragtning, som alle bidrager til 

at optimere den konkrete aftale. I teorien om ufuldstændige kontrakter tales der for, at 

kontrahenterne finder frem til de vigtigste og mest vitale aspekter i aftalen, hvorefter resterne bliver 

overladt til udfyldning og fortolkning af domstolene.229 Formålet er bl.a. at forhindre parterne får 

en opportunistisk adfærd ved at få tilsidesat kontrakter, som senere bliver mere byrdefulde end 

oprindeligt tiltænkt. Eksempelvis hvor forbrugeren ønsker at få tilsidesat en købekontrakt, som nu 

er blevet dyrere end oprindeligt tænkt som f.eks. klagesagen ovenfor i afsnit 2.6.1.230 

 

 
227 Se bl.a. afsnit 3.5 
228 Posner & Rosenfield, 1977 s. 89 
229 Se bl.a. afsnit. 3.1. og 4.1. ovenfor  
230 Se flere eksempler i afsnit 2.6.2  
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Selvom AFTL § 36, er et meget vidtrækkende juridisk værktøj er det ikke tiltænkt, at det skal bruges 

som en nødløsning for en part til at komme ud af byrdefulde kontrakter. Det er derfor domstolenes 

rolle at opretholde partsautonomien og bindende kontraktindgåelser, medmindre vilkår eller 

kontrakten kan anses for direkte urimelige eller økonomisk ineffektiv.231 Hvorvidt domstolene er i 

stand til at kunne forbedre parternes kontrakt er i den økonomiske teori ikke helt klart. Grundlaget 

er, at domstolene besidder en mindre information end de kontraherende parter. Hvilket vil sige, at 

såfremt der opstår en asymmetrisk information efter en indledende forhandling, kan løsningen for 

domstolene være at opretholde kontrakten set i information strukturen. Hvis imidlertid der opstår 

en informationsasymmetri inden den indledende forhandling kan der opstå en reducering i 

effektiviteten. Domstolene kan her vælge at ugyldiggøre visse vilkår i et forsøg på at genskabe 

effektiviteten.232 Hvorfor en indblanding ikke kommer uden omkostninger, da det medfører en 

risikoomkostning som følge af parterne ikke ved om domstolene kommer frem til deres ønskede 

resultat.233 

 

Endvidere, hvor parterne har aftalt vilkår der regulerer en risikofaktor, anses vilkåret for Pareto-

optimal. Grundlaget er, at vilkårene anses for at have være taget stilling til, hvorfor parterne må 

have taget højde for deres individuelle præferencer, hvis omstændigheden skulle manifestere sig. 

På samme måde er der tale om en fuldstændig kontrakt i sådanne tilfælde.234 

 

Hvor der skulle opstå situationer som ikke er taget højde for eller ændret forhold, opstår 

spørgsmålet om, hvordan risikoen skal fordeles, således at aftalen opnår en økonomisk efficiens. 

Eksempel herpå kunne være, at en forhandler ikke har fået skrevet et prisreguleringsvilkår ind, der 

tog højde for afgiftsomlæggelsen. I disse situationer kan det blive nødvendigt for domstolene at 

placere risikoen så effektivt som muligt. Hvoraf udgangspunktet i den økonomiske teori er, at 

risikoen bør placeres på den part som kan ”forsikre” sig imod det.235 

 

 
231 Andersen, 2018, s. 222 ff. og 268 ff.  
232 Hermalin & Katz, 1993, s 248 f. 
233 Cohen, 2011, s. 94 f. 
234 Wilhelmsen, 1995, s. 142 
235 Wilhelmsen, 1995, s. 148 samt Korobkin, 2003, s. 1284 
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Hvis der indtræder en omstændighed bliver konklusionen dermed, at hvis omstændigheden er 

reguleret i kontrakten, så bør vilkåret håndhæves af domstolene, medmindre det er åbenlyst 

urimeligt. Er omstændigheden ikke reguleret eller en given risiko ikke skrevet ind i aftalen, bør 

domstolene foretage en vurdering, af hvordan risikoen kan allokeres.  

 

4.4. Aftalers forudsigelighed eller dens fleksibilitet 
 

Indblanding af domstolene i kontrahenters aftaleforhold bevirker at der skal foretages en 

hensynsafvejning af fleksibiliteten i aftaleretten og forudsigeligheden af aftalen. Skulle en domstol 

tilsidesætte aftalen eller et vilkår kan der opstå ex ante efficiens. Baggrunden er, at parterne kan 

indgå økonomiske optimale kontrakter grundet muligheden for at ændre aftaleforholdet ex post, 

hvorfor der opstår fleksibilitet.236 Men som beskrevet ovenfor opstår der igen en usikkerhed om, 

hvordan domstolene vælger at afgøre tvisten med hvilken konsekvens.  

 

Udgangspunktet i dansk ret, er som nævnt, at aftaler er bindende, hvorfor der skal være en vis grad 

af tillid imellem parterne. Domstolenes rolle er at bidrage til tillidsskabelse ved at være konsekvente 

i deres vurderinger af sager, hvorfor der opstår en præcedens på et givet område, som parterne kan 

regne med.237 Hvilket betyder, at hvis domstolene er konsekvente i deres vurderingsgrundlag i 

lignende tvister, minimeres tvivlen for kontrahenterne for, hvordan kontrakten skal udformes.  

 

Skulle domstolene udfylde kontrakten og dens vilkår via fortolkning, kan der med tiden udvikles en 

sædvane som bevirker, at parternes opmærksomhed bliver rettet hen på kontrakten, og hvordan 

formuleringen er heri.238 Inden for denne holdning kan der forekomme en minimering af 

transaktionsomkostninger som er ønskeligt.239  

 

Hvorvidt domstolene kan evne at fortolke og udfylde kontrakter kunne forekomme i forhold til at 

identificere de risici, som parterne har tildelt i kontrakten, og dem som de ikke har overvejet. Dette 

 
236 Cohen, 2011, s. 132-133 – se også afsnit 3.7. 
237 Se bl.a. afsnit 1 
238 Cohen, 2011, s. 130 
239 Posner, 2005, s. 1583 
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kunne være, at domstolene finder frem til, at parterne har en given hensigt med kontrakten ved, at 

vilkårene tildeler en af kontrahenterne en særlig risiko. Samt at der er indskrevet en specifik 

regulering ved realisering af en given omstændighed. Her bør domstolene være skeptiske for, om 

hvorvidt den ugunstige part forsøger at undgå sine forpligtelser. F.eks. kunne dette være i 

forbindelse med ændringer i markedspriser grundet lovændringer, hvoraf en stor stigning i 

markedsprisen lægges på forbrugeren. I dette tilfælde bør domstolene være opmærksom på 

opportunisme, om vilkåret er lovligt samt om der sker krænkelse af loyalitetsprincippet. Derimod 

hvis ændringen af den økonomiske omstændighed ikke var skrevet ind i kontrakten, kan domstolene 

i visse tilfælde undlade mistanke om opportunisme.240 

 

Da der i afhandlingen er fokus på forbrugerforhold, taler dette for at der stilles mindre krav til 

partens evne i forhold til indgåelser af aftaler, end hvis der var tale om aftaler mellem to 

professionelle. Det skal dertil også bemærkes at forhold i det tidsmæssige perspektiv kan ændre sig 

over tid. Hvorfor de forhold som kontrakten blev indgået under vil oftest også ændre sig, desto 

længere kontrakternes løbetid strækker sig over. Derfor kan det være efficient ikke at holde sig til 

en oprindelig kontrakt, f.eks. ved længerevarende kontraktindgåelser ift. prisreguleringer.  

 

Der er en tendens i retssystemer, hvor aftaleparter stoler på domstolenes evne til at tolke og finde 

frem et efficient udfald, at lade kontrakter og vilkår være skrevet vage, da dette minimerer 

transaktionsomkostningerne. Hvorefter domstolen udfylder aftalen og dermed gøre kontrakten 

komplet. Dog er dette ikke uden omkostninger, da verificering og usikkerhed kan blive store.241 

 

Det skal erindres, at når parternes aftale er skrevet så tæt som muligt på en komplet kontrakt, bør 

domstolene være varsomme med at tilsidesætte eller ændre vilkår, medmindre der er tale om en 

økonomisk byrdefuld ineffektivitet. Hvorfor der bør fokuseres på de situationer, hvor der kan 

foretages en klar forbedring set i et effektivitetsmæssigt perspektiv. 

 

 
240 Cohen, 2011, s. 140 
241 Scott & Triantis, 2006, s. 835 
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Ved en manglende indgriben i kontrakter fra domstolene bevirker det til, at parterne bliver afhængig 

af kontraktens vilkår og ordlyd. Sagt anderledes vil forudsigeligheden for, hvordan en domstol ville 

vurdere en given omstændighed fjernes. Parterne skal dermed kunne udlede en retsstilling ud fra 

kontraktens ordlyd, hvilket kan medføre økonomisk ineffektivitet, som beskrevet ovenfor i dette 

afsnit.  Ved at parterne bliver afhængig af en kontrakts ordlyd, og ved at fokusset i afhandlingen er 

senere indtrufne omstændigheder, kan der dermed opstå risiko, da kontrakten kan blive anset for 

ex post ineffektive.  

 

5. Analyse af retspraksis i et retsøkonomisk perspektiv 
 

I forhold til de ovenstående afsnit kan domstolene i henhold til gældende ret øge effektiviteten hos 

køberne og sælgerne ved at håndhæve vilkår i standardaftaler og tilsidesætte vilkår, som må anses 

for ineffektive. Dermed kan domstole bidrage til at promovere socialt effektivitet ved at fremsætte 

en retspraksis, der sætter standarder for rækkevidder af aftalevilkår.  

 

Som nævnt i analysen ovenfor er det vigtigt, at domstolene anerkender forbrugerne som begrænset 

rationelle, hvilket også er roden til at ineffektivitet kan forekomme i kontraktindgåelser.242 

Domstolene kan blive nødsaget til at modificere aftaleindgåelsen, således at den sociale velfærd 

bliver optimeret mest muligt.  

 

Når vilkår er fremtrædende for forbrugere kan der være er et mindre behov for en nødvendig 

juridisk indblanding. Sagt anderledes, såfremt et vilkår måtte anses for ikke fremtræden for de fleste 

forbrugere, så kan der forekomme en manglende evne fra forbrugerne til at kunne varetage deres 

egne interesser. Derfor bliver det nødvendigt for domstole ex post at have klare betingelser for, 

hvornår der foreligger ineffektivitet.  

 

 
242 Se afsnit 3.4 og 3.6 
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5.1. Teorierne 

5.1.1. Impracticability 
 

Ud fra analysen omkring ”impracticability” kan doktrinen og retspraksis sammenkobles til at bygge 

på følgende: 

- Har en given omstændighed været noget, som den ene eller begge part(er) burde have 

kunnet forudsige.  

- Hvem af de kontraherende parter må anses for at være den overlegne risikobærer, og 

dermed anses for den nærmeste til at bære den givne risiko.  

 

Ligegyldigt om der i det første pkt. kan bekræftes eller ikke, skal der foretages en selvstændig 

stillingtagen til, hvem af kontrahenterne som måtte anses for nærmest til at bære risikoen. I de 

tilfælde, hvor det første pkt. ikke er opfyldt, opstår spørgsmålet om den overlegne risikobærer 

kunne have minimeret risikoen, og dermed bedre var i stand til at bære risikoen for 

omstændigheden.  

 

5.1.2. Good Faith og Unconscionability 
 

Ved ”good faith” og ”unconscionability” er situationen noget anderledes ved vurderingsgrundlaget 

end ved ”impracticability” doktrinen. Det skyldes at der skal foretages en vurdering af en situation, 

som er reguleret af kontrakten, men hvor vilkåret i kontrakten måtte tilsidesættes. Dette kunne 

f.eks. være grundet ændret forhold, eller hvor den ene part kunne have henledt opmærksomheden 

på vilkåret ved aftaleindgåelsen.  

 

Hvor disse doktriner indgår i afgørelser, bliver der lagt vægt på en anden risikoafvejning end ved 

”impracticability”. Momenterne til vurderingen bliver dermed følgende: 

- Burde parterne have forudset en ændret omstændighed ved aftaleindgåelsen 

- Er omstændigheden reguleret i kontrakten. 

- Kan aftalen ændres, således at kontrakten stemmer overens med det parterne ville have 

nået frem til, hvis der var fuld information.  
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- Er der en åbenlyst urimelig risikofordeling, og var vilkåret så fremtræden for den part som 

ikke var koncipisten. 

 

5.2. Retsøkonomisk perspektiv af retspraksis og perspektivering 
 

Som det blev beskrevet ovenfor, så er det domstolenes rolle at sikre bl.a. et efficient incitament 

mellem parterne til at skrive kontrakter, der regulerer forhold og omstændigheder. Således at 

kontrakten i et ex ante perspektiv medfører de laveste omkostninger, end hvad der måtte opstå ex 

post. Hvoraf incitamentskabelsen skal komme gennem en retspraksis og fortolkning af givne 

kontrakter. Sagt på en anden måde, hvis domstolene kan foretage en fornuftig og effektiv praksis, 

vil aftaleparterne have en rettesnor til fremtidige kontraktudformninger. 

 

Risikobetragtninger er et grundlæggende synspunkt for, hvorvidt et tab bør allokeres over på den 

part, som måtte anses for nærmest til at bære den. Det er næppe muligt at udlede et enkelt bestemt 

hensyn for, hvem der er nærmest til at bære risiko ud fra retspraksis. Retspraksissen ovenfor opstår 

grundlæggende ved, at en af kontrahenterne ikke har været opmærksom på et given vilkår i 

kontrakten, som regulerer en efterfølgende omstændighed. Dette kan i visse tilfælde attribueres til 

”unconscionability” ovenfor sammenholdt med uperfekt information. Hvortil der kan i visse tilfælde 

argumenteres for, at der foreligger en ukomplet kontrakt. En anden forklaring kunne være 

kendskabet til den pågældende risiko, således at den ene part fortier herom og sandsynligheden 

for, at risikoen kunne opstå. Grundet af, at den informerede part ved, at kontrakten muligvis ikke 

ville være indgået, såfremt den anden kontrahent var bevidnede herom.  

 

I de forrige afsnit blev det analyseret frem til, hvad der menes med økonomisk efficiens, samt 

hvorledes domstolene bør agere for at opnå et så økonomisk efficient resultat som muligt. I dette 

afsnit tages ovenstående domme og analyseres ud fra et retsøkonomisk perspektiv for at kunne 

konkludere, hvorvidt domstolene har brugt en økonomisk efficient metode ved prisreguleringsvilkår 

og en given omstændighed. 
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5.2.1. Standardkontrakter og informationssymmetri 
 

I klagesagen nr. 15414 vedrørende listeprisregulering gik spørgsmålet på, om hvorvidt 

prisreguleringsvilkåret i standardaftalen skulle håndhæves. Som det fremgår ovenfor243 

fremhævede ankenævnet særligt, at forbeholdet var trykt på bagsiden af slutsedlen, og var i øvrigt 

ikke særligt fremhævet. Dertil slog Ankenævnet fast, at vilkåret måtte anses for særligt belastende 

for køberen. Da en køber måtte kunne regne med, at den aftalte pris anført i slutsedlen var den 

gældende. Det juridiske rationale for ankenævnets afgørelse må forudsætningsvis være 

underretningspligten, sammenholdt med at den professionelle part måtte anses for nærmest til at 

bære risikoen. Det særlige udslagsgivne i afgørelsen var, at vilkåret blev ”gemt” blandt de øvrige 

vilkår, og var ikke særlig fremtræden.  

 

I det økonomiske perspektiv er udgangspunktet, at standardaftalerne skal læses i deres helhed. I 

forhold til aftalen kan domstolene ud fra aftalegrundlaget udlede, hvad parterne har ønsket for det 

fremtidige forhold. I dette tilfælde har forhandleren et ønske om at flytte risikoen over på 

forbrugeren som følge af listeprisændringer.  Ikke desto mindre har en forbruger som udgangspunkt 

pligt til, at læse aftalen igennem inden aftaleindgåelse. Hvis der derimod er indskrevet et vilkår i 

standardaftaler, bør koncipisten særligt fremhæve disse, når vilkåret er særlige byrdefulde for 

medkontrahenten i overensstemmelse med ”unconscionability” doktrinen.244  

 

At der måtte komme listeprisændringer fra en forhandleres importør efter kontraktindgåelse, men 

inden levering, må formodes ikke at have været forudsigelig for en forbruger ved en aftaleindgåelse.  

Grunder af, at det måtte være forhandleren som besidder den største indsigt herom, og i øvrigt 

måtte antages at have en erfaring om sandsynligheden for at der kan forekomme prisændringer. 

Ved at forhandleren har indskrevet listeprisreguleringsvilkår i aftalen er der indicer for, at 

forhandleren er bevidnede om at omstændigheden kan indtræde.  

 

Ud fra en økonomisk effektivitetsbetragtning synes det endvidere ikke, at en forbruger burde være 

i stand til at indhente en viden omkring, eller være i stand til at kalkulere risikoen for, den givne 

 
243 Se afsnit 2.6.1. 
244 Se også afsnit 3.6  
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omstændigheds indtræden. At en forbruger anses for begrænset rationel sammenholdt med, at de 

må anses for risikoaverse taler endvidere for, at prisreguleringsvilkår bør være særlig fremhævet i 

aftalen. Endvidere bør den professionelle part i et ”unconscionability” og ”good faith” synspunkt 

have henledt forbrugerens opmærksomhed på dette vilkår ved aftaleindgåelsen.  

 

Ud fra ovenstående betragtning synes klagesagen og interviewet i det økonomiske perspektiv, at 

være afsagt og svaret korrekt. Idet det må være forhandleren som den professionelle, der har eller 

bør besidde informationen omkring risikoen for den efterfølgende omstændighed. Hvorfor 

forhandleren må anses for at være den nærmest til for at bære risikoen for listeprisændringer ex 

post.  

 

I relation til dette og vilkårene beskrevet i afsnit 2.1, og om hvorvidt AFTL § 36, kan blive påberåbt 

på lignende vis som i denne sag, synes ifølge Bilbranchen at være en reel sandsynlighed for. Ifølge 

Bilbranchen må en forbruger kunne forvente, at den aftale pris i slutsedlerne også er den, som de i 

sidste ende skal betale. Hvilket vil sige, at såfremt der måtte komme lignede sager omkring 

afgiftsstigninger så må det være forhandleren, der ender med at hæfte for afgiftsstigningen, 

medmindre forbrugeren har været i ond tro. Hvortil det er FDM’s holdning at det må være en 

forhandler, som måtte komme til at hæfte for en registreringsafgift. Da en forbruger kun handler 

måske 4-5 biler, hvorimod en forhandler som handler professionelt, har opbygget en betydelig 

erfaring omkring bilsalg og afgifter. Ifølge FDM skal man holde sig for øje i klagesagen at vilkåret var 

gemt blandt andre vilkår og blev anset for urimelig byrdefuldt. Hvorvidt dette kan perspektiveres 

over på afgiftsspørgsmålet og vilkårene i afsnittet 2.1. ovenfor er en anden snak. Det er ifølge FDM’s 

vurdering at afgiftsstigninger er noget, som forhandleren bør hæfte for, også selvom vilkåret var 

særlig fremhævet på forsiden. 245 

 

I den lignende sag U.1992.162 V kan den samme argumentation benyttes, hvor 

indmeldingsblankettens natur var af en standardkontrakt. Da blanketten var affattet af 

ungdomsskolen, samt at der ikke havde været en individuel forhandling om vilkåret. 

Sammenligningen fra den forrige sag er, at i denne sag var vilkår skrevet med småt, hvor der i den 

 
245 Se bilag 3 nedenfor 
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forrige sag var vilkåret ”gemt” blandt andre.  Endvidere kom begge afgørelser frem til, at vilkåret 

ikke var særligt fremhævet. Forskellen var til gengæld at Vester landsret sagde eksplicit at 

opmærksomheden ved aftaleindgåelsen ikke var blevet henledt til vilkåret, og at vilkåret måtte 

anses for en vidtgående forpligtelse.  

 

Det interessante i denne sag er, at forældrene benytter argumentet om, at standardaftalen var 

sendt til dem og ikke udleveret direkte til dem, samt at forældrene ikke havde gennemlæst 

blanketten inden underskriften.246 Grundlaget for det interessante er, at det begrænset rationale 

som beskrevet ovenfor under afsnit 3.6 ”unconscionability” bliver bekræftet i deres argumentation. 

Sagt anderledes ses der i sagen, at den ikke professionelle part ikke havde læst vilkårene i aftalen, 

selvom det er som udgangspunkt forpligtet til det. Det skal dog bemærkes, at Vester Landsret ikke 

tillægger dette argument nogen virkning i afgørelsen.  

 

Økonomisk set må det anses for en korrekt afgørelse, ved at vilkåret skal kommunikeres på rimelig 

basis for at kunne anses for gyldigt vedtaget af parterne. Hvilket ikke kan siges, når vilkåret er skrevet 

med småt og i øvrigt ikke fremhævet overfor sin medkontrahent ved aftaleindgåelsen. Hvorfor der 

må konkluderes, at domstolen kom frem til det rigtige resultat, både ift. juridisk hensyn som 

underretningspligten, men også iht. den økonomiske teori omkring ”unconscionability”.  

 

5.2.1.1 Standardkontrakt og good faith 

 

Som det er beskrevet i afsnit 3, tillægger hver part forskellige egenskaber til aftalen, dels vilkårene 

og dels betingelserne, når de tilgår en given aftale. Når der indgås længerevarende kontrakter kan 

der specielt opstå situationer, hvor omstændigheden ændre sig betydeligt fra det oprindelige 

aftalegrundlag, således at den ene part ikke længere kan opfylde den tilgået kontrakt.  

 

Rent økonomisk, kan det give mening at tilsidesætte aftaler, hvis de fremtidige forhold mindsker 

kontraktens værdi betydeligt ex post, hvis aftalen fastholdes trods de uforudsete omstændigheders 

 
246 Vestre Landsrets dom af 28. oktober 1991 j.nr. 6-B. 2151/1989, s. 1 
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påvirkning. I stedet kan kontrakten forsøges at tilpasses ex post, således at domstolene finder frem 

til den aftale som parterne ville have tilgået ex ante.  

 

Som udgangspunkt skal de givne aftalevilkår vurderes efter det tidspunkt, hvor aftalen skal opfyldes. 

Som det bl.a. nævnes i afsnit 4.4. så skal domstolene foretage en afvejning af hensyn, såsom at 

forhold kan ændre sig over tid og at det er økonomisk ønskeligt, at aftalevilkår bliver opretholdt 

mest muligt. Hvilket også er det mest ønskelige iht. aftaleloven laissez-faire.247 Årsagen i det 

økonomiske perspektiv er, at der kan opstå usikkerhed og øgede transaktionsomkostninger ved at 

tilsidesætte ethvert aftalevilkår, hvorfor dette ikke vil bidrage til en velfærdsforøgelse. Hvis 

domstolene fastholder den oprindelige aftale er der derimod en risiko for, at den samlede værdi 

mindskes, da omstændighederne nu har ændret sig betydeligt.   

 

I sagen U 1987.699/2V var der indgået en aftale omkring studielån, hvor der var indskrevet et 

rentereguleringsvilkår, ved ordet ”variabel rente” samt at lånet forløb over en årrække. I denne sag 

fandt domstolene, at der som udgangspunkt skal være muligt for banken i afviklingsperioden at 

forhøje renten i kraft af det vedtaget vilkår. I midlertidigt fandt banken, at renten var fastlagt på en 

sådan måde og var steget så meget, at lånet i væsentlig grad havde skiftet karakter. Hertil 

fremhævede domstolen endvidere, at banken burde have, ved aftalens indgåelse og senere, gjort 

opmærksom på forholdet og ændringen i omstændigheden, hvorfor det var i strid med god bank- 

og sparekassepraksis.  

 

Set i lyset af teorien om ”good faith” og ”unconscionability” så pålægger domstolen og tilsynet, en 

moralsk standard på banken for kunne håndhæve det tilgået vilkår. Således, at banken burde have 

henledt låntagerens opmærksomhed på vilkåret i aftalen og dens betydning. Endvidere fandt 

domstolen i deres argumentation, at lånet havde ændret sig så betydeligt, at der ikke længere var 

tale om et studielån. I tilsynets præmis fandt de også, at der skulle tages hensyn til lånets specielle 

karakter. Dermed vurderede tilsynet, at kontrakten samt vilkåret ikke længere kunne anses for 

rimeligt eller anstændigt i relation ”good faith” doktrinen.  

 

 
247 Se. bl.a. også afsnit 1. 
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Det skal endvidere bemærkes, at domstolen ikke tillagde rentesatsen afgørende virkning. Da det 

ifølge domstolen burde være noget låntageren selv undersøger, i relation til hvor der kan opnå de 

billigste vilkår for den enkelte. Det synes således, at domstolen argumenterer for, at låntageren selv 

bærer ansvar for egne forudsætninger for opfyldelse af kontrakten. Sagt anderledes så bærer 

låntageren selv et ansvar for at finde frem til de bedste markedsvilkår. Det synes således, at 

domstolene argumenterer for det generelle udgangspunkt, at aftaler er bindende. 

  

Det må anføres, at domstolens argument med, at långiveren skulle henlede opmærksomheden på 

vilkårene og deres betydning er i det økonomiske synspunkt korrekt. Da lånets karakter og rentesats 

har ændret sig så betydeligt, må vilkåret efterfølgende anses for ineffektiv. Endvidere må det 

antages, at låntageren ikke kunne forudsige, at renten ville blive forhøjet over normalen for 

tilsvarende lån i låneperioden. Årsagen her er spørgsmålet om låntageren ville have indgået aftalen 

ex ante, såfremt den ”opportunistiske” adfærd kunne forudsiges. Det må hertil erindres, at parterne 

er asymmetriske informeret omkring vigtige aspekter for aftaleindgåelserne.248 

 

Dog er det økonomisk efficient ved længerevarende aftaler, at den oprindelige aftale ikke bliver 

opretholdt til den oprindelige pris. Forstået på den måde, at det er ikke muligt at udarbejde en 

komplet kontakt, der tager højde for en omskiftelig og uforudsigelig verden, hvorfor der må være 

en grad af fleksibilitet. Af hvilken grund det bør være muligt for parterne, til en vist grad, at justere 

kontrakter i længerevarende relationer.249 Derudover må domstolenes argument tolkes som, at 

låntageren kunne have undersøgt markedet bredere, og dermed være den, som er nærmest til at 

kunne forhindre, at risikoen indtrådte ift. rentesatsen. Vester landsret kom dog frem til et 

økonomisk korrekt resultat, ved at tilsidesætte aftalevilkåret på baggrund af ”good faith” doktrinen.  

 

Tilsvarende argument omkring økonomisk efficient kan benyttes i sagen U 2019.3422 H, da der var 

tale om en længerevarende kontrakt. I denne afgørelse blev der tillagt vægt på længden af aftalen 

og at det måtte være muligt at prisjustere.  

 

 
248 Se afsnit 3.2. 
249 Se bl.a. afsnit 3.1. 
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I forhold til prisreguleringsvilkåret fra FDM’s leasingkontrakt i afsnit 2.1, må formodningen være, at 

retspraksis ville være lignende denne afgørelse. Hvilket vil sige, at leasinggiveren, som benytter 

denne aftale, er forpligtet til at underrette omkring vilkår i aftalen dens betydning. Dertil må 

leasingtageren være nærmest til at bære risiko for sin egen evner til at opretholde aftalen. Det er 

værd at bemærke, at der i interviewet med FDM blev forklaret, at aftalen var lavet i samarbejde 

med interesseorganisationen for danske finansieringsselskaber. Hvor der blev nødt til at indgås 

kompromiser, hvorfor der var skrevet vilkår ind i aftalen, som ikke er i overensstemmelse med det, 

som FDM anser som værende godt for forbrugeren. FDM forklarede at fordelen ved leasing er jo, at 

man skal kunne forvente en fast månedlig ydelse, hvorfor prisreguleringsvilkår vil fjerne den fordel 

ved, at forbrugeren derefter kun ville kunne anse ydelsen for fast den første måned.250  

 

I dommen U 1996.200/2H var der tale om en fejlberegning. Som det blev beskrevet ovenfor i afsnit 

2.6.2. fandt mindretallet frem til, at når en professionel udfylder en kontrakt og laver fejl i 

kontrakten, så må det være den professionelle som bærer ansvaret for uoverensstemmelser. Som 

det blev beskrevet i afsnit 4.4. at når der er tale om forbrugerforhold, så stilles der mindre krav til 

partens evne i forhold til indgåelser af aftaler, en holdning som bilbranchen deler. Hvilket 

umiddelbart også er i overensstemmelse med den retsøkonomiske tankegang ift. Trimarchi, ved at 

en forbruger bør i almindelighed kunne stole på varens pris, selvom markedsprisen for den givende 

vare måtte stige inden præstationen af ydelsen.251 

 

Hvis der skulle opstå en lignende situation, som denne blot med lovændringen og fejlberegning af 

afgiften, så er det Bilbranchens holdning, at det er et risikoproblem for forhandleren og ikke 

forbrugeren. Ifølge bilbranchen så kan en forbruger ikke anses for at besidde en tilstrækkelig viden 

omkring afgiftsreglerne, og om prisen med tilhørende afgift er korrekt beregnet. Dette må være 

noget som bilforhandleren selv har styr på. Bilbranchen kom med et eksempel herfor, hvor 

forhandlere oftest benytter sig af eksterne virksomheder til beregning af afgifterne, hvorfor det 

ifølge bilbranchen ikke kan være forbrugeren, som kommer til at hæfte for fejlberegninger.252  

 

 
250 Se bilag 3 spørgsmål 5 
251 Se afsnit 3.7 ovenfor 
252 Se bilag 3, spørgsmål 2 og 5 
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Dertil forklarede FDM, at det værdibaseret afgiftssystem er farligt, fordi man ikke altid ved, hvordan 

man afgiftsfastsætter bilerne. Der er set eksempler på, at forhandlere havde en opfattelse af 

afgiftsreglerne og beregningen, hvorefter det vidste sig senere, at afgiften var fejlberegnet. Det er 

FDM’s holdning, at hvis man indgår en specifik aftale, så er det bilforhandleren, som må hæfte for 

fejlberegningen, da forbrugeren som udgangspunkt ikke har gjort noget forkert, da beløbet blev 

indbetalt til forhandleren. Hvis man indbetaler et beløb til forhandleren, må forbrugeren kunne 

antage, at den pris som er angivet i slutsedlen, også er den aftalte endelige pris. Hvilket vil også sige, 

at en forbruger må forvente, at afgiftsbeløbet på slutsedlen er den rigtige. I øvrigt, i forhold til 

forhandlernes standardvilkår omkring prisregulering herunder afgifter, er det FDM’s holdning, at 

den mønter sig tidsmæssigt fra underskrift frem til leveringen. Hvorfor dette vilkår ikke bør finde 

anvendelse på afgiftsændringer efter leveringen.253 

 

5.2.2. Ufuldstændige kontrakter 
 

Ufuldstændige kontrakter kan være værdiskabende ex ante som nævnet ovenfor i kap. 4. ved at 

parterne har lagt givne forudsætninger og antagelser til grund ved aftalen. Når der så indtræder en 

given omstændighed, som parterne ikke har reguleret for, kan kontrakten i visse tilfælde ikke 

længere anses for værdiskabende ex post. Årsagen er, at en af parterne kan risikere at blive pålagt 

hele risikoen, hvoraf parten får problemer med at risikoalloker ift. aftalen. Dermed pålægger 

parterne domstolene byrden med at risikoallokere ex post.  

 

Det skal nævnes, at når parterne ikke har taget højde for fremtidige omstændigheder, bør 

domstolene vurdere om hændelsen kunne forudsiges, og hvordan parterne ville have allokeret 

risikoen, hvis dette var muligt. Hvis der derimod er tale om en situation, hvor aftaleparterne bevidst 

har undladt at indskrive vilkår, skal domstolene vurdere om parterne burde have indskrevet 

regulering herfor i aftalen.254  

 

 
253 Se bilag 3, spørgsmål 2 
254 Se bl.a. kap. 4 ovenfor  
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Som det nævnes i afsnit 3.7. ovenfor kan en løsning være, at finde frem til hvem af aftaleparterne, 

der kan anses for den overlegne risikobærer. Hvilket er den part, som måtte anses for at kunne 

forudsige en given omstændighed, hvis den kunne forudsiges.  

 

Sagen B 2012.BS 39B-408/2011255 er et godt eksempel på en ufuldstændig kontrakt. Forstået på den 

måde, at ”forbrugeren” som købte bilen, blev tillagt hele ”risikoen” ved manglende indbetalt 

registreringsafgift. I købsaftalen mellem forbrugeren og G4 ApS var der ikke taget højde for denne 

risiko ved aftaleindgåelsen. Hvilket vil sige at omstændighederne gjorde, at aftalen var ex ante 

efficient, men blev senere ex post ineffektiv.  

 

Det interessante var, at landsskatteretten tilgang til sagen var, at finde frem til om det var 

forudsigeligt for ”forbrugeren”, samt hvem af parterne måtte anses for den overlegne risikobærer.  

I denne afgørelse var det afgørende moment om, hvorvidt forbrugeren kunne anses for at være i 

god tro i forhold til SKAT’s administrative praksis. Hvorimod spørgsmålet om hvorvidt der er tale om 

en forhandler udgjorde et ”bi-element i god tros vurderingen”.256  

 

Landsskatteretten udfyldte kontrakten derefter med, at udgangspunktet i registreringsafgiftsloven 

er objektiv hæftelse, men dette gælder kun mellem private. Hertil kom Landsskatteretten med et 

eksempel om, at køberen må forvente at en forhandler betaler den korrekte registreringsafgift. 

Hertil frembragte retten SKAT’s administrative praksis ved, at en forbruger som er i god tro skal 

kunne regne med ikke at hæfte for manglende betaling af registreringsafgift.257  

 

Landsskatteretten benytter dermed en praksis, som har en tilgang af retsøkonomisk tankegang ift. 

”impracticability”. Forstået ved at ift. den administrative praksis, så måtte den overlegne 

risikobærer, som udgangspunkt være den professionelle part i overensstemmelse med Posner & 

Rosenfields tankegang. Hvor god tros vurderingen i den administrative praksis ligeledes må antages 

at læne sig op af ”impracticability” doktrinen. Grunden til dette er, at landsskatteretten vurderede, 

at forbrugeren ikke havde undersøgt omstændighederne omkring bilkøbet nærmere. Her 

 
255 For gennemgang af sagen se afsnit 2.6.2. 
256 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 4 
257 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 5 
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argumenterede retten, bl.a. at forbrugeren burde have spurgt nærmere ind til omstændighederne 

for den ”usædvanlige gode pris.” Hvortil retten konkluderede, at det er almindeligt kendt at de 

danske bilafgifter er høje, og at registreringsafgiften udgør omkring 180 pct. af bilens pris.258 

Dermed kom retten frem til at forholdende samlet set bidrog til, at forbrugeren burde have 

undersøgt forholdende.   

 

Retten argumenterede dermed ud fra ”impracticability” doktrinen ved, at tilsidesættelse eller i 

dette tilfælde undlader at opkræve manglende registreringsafgift, anses for ineffektiv, når den 

risikofyldte hændelse kunne være afveget af en af parterne. I dette tilfælde ud fra god 

trosvurderingen blev forbrugeren.   

 

Afgørelsen har dermed i vid udstrækning samme økonomiske synspunkter, som Posner og 

Rosenfield argumenterer for i afsnittet 3.7. Derimod må det i et informationsøkonomisk perspektiv 

antages, at det er som udgangspunkt den professionelle part der besidder en erfaring for og viden 

omkring indbetaling af registreringsafgiften. Landsskatterettens argumenterede for, at forbrugeren 

burde have undersøgt fakturaen nærmere og spurgt ind til, om prisen på bundlinjen ikke var for god 

til at være sand. Da en forhandler optræder som erhvervsdrivende, må det formodes at være lettere 

for den professionelle part, at kunne undersøge relevant information, herunder særdeles i forhold 

til korrekt opfyldelse af registreringsafgifter.259  

 

Ikke desto mindre synes rettens argumentation, i en informationsøkonomisk betragtning, at 

forbrugeren burde være nærmest til at kunne minimere omkostningerne for den givne 

omstændighed. Ved at forbrugeren stillede spørgsmål til, hvorfor prisen, som der skulle betales var 

lavere end markedet i Danmark for tilsvarende biler. Her argumenterede retten for, at forbrugeren 

burde besidde information omkring, at biler bliver beskattet omkring 180 pct. af bilens værdi. 

Endvidere burde forbrugeren have stillet spørgsmål til, hvorfor forhandleren ikke agerede efter 

normal praksis. Forbrugeren burde dermed havde indset, at der kunne opstå en risiko for den 

 
258 Byretsdom af 22. oktober 2012 j.nr. BS 39B-408/2011, s. 6 
259 Østergaard, 2014, s. 145-146 
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efterfølgende omstændighed.  På denne baggrund synes afgørelsen og præmisserne i sagen for at 

være korrekt i det retsøkonomiske perspektiv.  

 

Bilbranchen er i øvrigt også er enig med ovennævnte afgørelse. Ifølge bilbranchen er det 

selvanmelderen som måtte komme til at hæfte for en manglende registreringsafgift, og det er kun 

hvis en forbruger er i ond tro, at forbrugeren måtte komme til at hæfte for differencen. I forhold til 

ond tro vurderingen, i forbindelse med den vedtaget lovændring, så er det Bilbranchens vurdering, 

at en forbruger sjældent kan være i ond tro, også selvom aftalen måtte indgås efter lovvedtagelsen 

i februar. Årsagen er at det må være forhandlerens pligt at underrette forbrugeren omkring 

vilkårene i slutsedlen og lovændringen. Derfor er det ifølge Bilbranchen, som udgangspunkt 

forhandleren der må hæfte for manglende registreringsafgift. En holdning som FDM i øvrigt også 

deler260  

 

Ud fra Bilbranchens svar kan det konkluderes, at der skal anvendes SKAT’s administrative praksis i 

forhold til ond tro vurderingen, samt underretningspligten og professionsrisikoen som beskrevet 

ovenfor. Inden for denne holdning benytter Bilbranchen ”good faith” og ”unconscionability” 

indirekte som økonomisk forklaring på, hvem der måtte være nærmes til at bære risiko for 

tredjemandspåvirkning ved afgiftsstigninger, også selvom der måtte være skrevet vilkår, der 

regulerer sådanne omstændigheder. 

 

I U 1997.994/Ø er der ligeledes tale om en tvist der vedrørte en ufuldstændig kontrakt, hvor 

aftaleforholdet ikke kunne tilsidesættes grundet sygdom. I denne sag var det forbrugeren, som blev 

anset for den overlegne risikobærer, da de blev anset for nærmest til at forudsige den fremtidige 

omstændighed. Østergaard har kritiseret denne afgørelse for ikke at være en korrekt afgørelse set i 

det økonomiske synspunkt. Ifølge Østergaard burde det, ud fra et informationsøkonomisk 

perspektiv, være den professionelle part, som var nærmest til at bære risikoen. Grundlaget for dette 

argument var, at den professionelle kunne kalkulere risikoen for afbestillinger, samt måtte have 

oparbejdet en erfaring omkring sandsynligheden for omstændigheders indtræden. Sagt anderledes 

så kunne den professionelle have indkalkuleret sandsynligheden for omstændighedens indtræden i 

 
260 Se bilag 3, spørgsmål 5 
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aftalen. Hvilket burde særligt være et hensyn når der foreligger en ufuldstændig kontrakt, forstået 

på den måde, at der ikke er taget højde for omstændighedens indtræden.261 

 

5.3. Opsamling 
 

Ifølge Bilbranchen er der allerede en igangværende sag, hvor en virksomhed havde ansøgt SKAT om 

at bruge overgangsordningen, men ikke havde brugt den rigtige ansøgning. Derfor blev ansøgningen 

afvist, og som følge af dette skal der betales registreringsafgift efter de nye regler. Ifølge Bilbranchen 

vil dette sikkert være typesager man vil komme til at se, ift. hvem der skal komme til at hæfte for en 

evt. difference registreringsafgift. Hvor der ifølge Bilbranchen bliver spørgsmålet om det er et 

professionsansvar eller blot er tale om hændelig fejl m.m. 

 

I relation til hertil er der udviklet en beregner til registreringsafgiften for, hvordan den vil være efter 

den 1. juni. Problemet er bl.a. at man har udviklet beregneren efter, hvad man tror SKAT vil beregne 

afgiften, hvorfor spørgsmålet bliver i de situationer hvor SKAT regner frem til en anderledes 

registreringsafgift, hvem hæfter så for differencen. Er det forbrugeren, bilforhandleren eller dem 

der har udviklet afgiftsberegneren?  

 

FDM ser at der i fremtiden umiddelbart ville kunne komme sager som den med listeprisen. 

Derudover har man set lignende sager omkring WLTP-ændringen. Her har man sager fra 

Ankenævnet for biler, som gav FDM medhold i at afgiftsstigninger er noget, som forhandleren må 

hæfte for. I de tilfælde hvor der er indbetalt et beløb til forhandleren, hvorefter forhandleren 

indbetaler et mindre beløb til SKAT har ankenævnet i flere sager sagt, at det for meget indbetalte 

beløb skal refunderes til forbrugeren. I forhold til ankenævnets praksis, så forklarede Casper, at 

forbrugeren har kun ret på afhjælpning. Forstået ved at hvis forhandleren indbetaler 40.000 kr. til 

SKAT og SKAT skal have 50.000 kr. så har forbrugeren krav på at forhandleren afhjælper de sidste 

10.000 kr. ved at indbetale dem til SKAT. I den anden situation, hvor der er betalt til forhandleren 

 
261 Østergaard, 2014, s. 153 
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50.000 kr. men SKAT kun skal have 40.000 kr. i registreringsafgift så er det penge, som forbrugeren 

har krav på at få tilbage.262  

 

Ikke desto mindre kan det formodes ud af ovenstående, at det må være den professionelle part, 

som agerer inden for et givent erhverv, der bliver anset for at skulle besidde viden omkring forhold, 

der kan få en afgørende betydning for aftaleindgåelserne. Det skal dertil nævnes, at i forhold til 

effektivitetsbetragtningen i den økonomisk teori ikke i sig selv taler for en tilsidesættelse af 

aftalevilkår. Om hvorvidt tredjemandspåvirkning såsom en afgiftsomlæggelse har af påvirkning på 

aftaleindgåelser, og hvilke fremtidige sager der vil opstå som følge af dette kan der blot spås om. 

 

6. Konklusion 
 

Det kan konkluderes at AFTL § 36 har haft en betydelig indflydelse på forbrugerforholdet, hvor 

bestemmelsen har været en central del af retspraksissen i mange år.  

 

Hvor det er i forbrugerforhold vigtigt, at man har for øje at de kontrakter der indgås, som regel 

indgås via standardaftaler, hvor vilkårene og risikofordelingen ikke altid har været op til individuel 

forhandling. Det tungtvejende argument ved tilsidesættelse af prisjusteringsvilkår er derfor om, 

hvorvidt vilkåret har været fremhævet for forbrugeren. Besvare aftalen endvidere ikke spørgsmålet 

om enten regulering af en senere indtruffen omstændighed eller om fremhævelse af vilkår, bliver 

det op til domstolen at fortolke og udfylde aftalen på bedste vis.  

 

Det er nærliggende at opsøge den økonomiske efficiente løsning ved at AFTL § 36 bygger på 

rimelighed, hvorfor aftaler vurderes ud fra rimelighedsovervejelser. Årsagen er, at økonomisk 

efficiens forligger, når aftalen er værdimaksimerende for parterne og samfundet.  

 

Ikke desto mindre bliver alle forbrugeraftaler indgået under en vis usikkerhed, grundet begrænset 

rationalitet, asymmetrisk information m.m. Af denne årsag kan aftaler ud fra en økonomisk 

 
262 Se bilag 3 spørgsmål 3 
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betragtning anses for Pareto optimale ved aftaleindgåelsen, da aftalen tilgås med den tilgængelige 

information. Dog kan man aldrig indgå den perfekte kontrakt grundet ovenstående forudsætninger 

og forhold. Det er derfor den ufuldstændige kontrakt, der skal lægge til grund for domstolenes 

analyse. Det bliver domstolens rolle at søge den optimale og effektive kontrakt for parterne. Noget 

som bliver kaldt for den hypotetiske partsvilje af teoretikere. Hvortil der skal foretages en afvejning 

af fortolkningsmetode, hvor det tillades at tilsidesætte prisreguleringsvilkår og forudsigeligheden 

for hvornår en tilsidesættelse nægtes.  

 

Analysens relevante teorier til analysering af retspraksissen har været ”impracticability, ”good faith” 

og ”unconscionability”. Hvor specielt de sidstnævnte har være særlig anvendt, men hvor ”good 

faith” i særlig grad har være velkendt i dansk ret ift. forudsætningslæren og god tro. Afgørelserne i 

denne afhandling, hvor ”good faith” og ”unconscionability” har været behandlet, har være i relation 

til standardkontrakter, hvor vilkårene enten har været byrdefuld økonomisk eller hvor vilkåret ikke 

har været fremhævet under aftaleindgåelse.  

 

Formålet med afhandlingen har været at analysere den danske retspraksis for at kunne konkludere, 

hvorvidt de danske domstole efficient træffer beslutninger ved anvendelse af AFTL § 36, stk. 2, 3 

led. Men har også været, hvorledes ville udfald være i relation til prisreguleringsvilkår i forbindelse 

med tredjemandspåvirkning ex post for aftaleindgåelsen. Ud fra diskussionen af den relevante 

litteratur, analyser af retspraksis og om disse er efficiente i et økonomisk rationale, kan det 

konkluderes, at den danske retspraksis som hovedregel er efficient. Den eneste afgørelse i 

afhandlingen der ikke kunne anses for økonomisk rationel var U 1997.944/2Ø. Det kan endvidere 

konkluderes, at i forhold til afgiftsspørgsmålet, så må det som hovedregel være forhandleren, der 

er den nærmeste til at bære risikoen for afgiftsomlæggelser. I forhold til eksemplificeringens 

vilkårene i afsnittet 2.1, kan de næppe anses for særlig fremhævet i aftaleindgåelser med en 

forbruger. Hvilket betyder, at forbrugeren kun vil hæfte for manglende betalt registreringsafgift, 

såfremt de måtte være i ond tro.  
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Bilag 3 – Interview 
 

Interview foretaget med jurist Ida Jensen fra Bilbranchen den 15-04-2021 og med advokat (L) Casper 

FDM den 03-05-2021. 

 

Spørgsmål 1 

Kan den politiske udvikling på registreringsafgiften anses for usikker set i lyset af den vedtaget 

lovændring af registreringsafgiften. Sagt anderledes hvor stor var forudsigelighed ift. lovforslaget 

fremsat den 4. dec. 2020.  

 

- Svar fra Bilbranchen 

Der var meget stor usikkerhed på bilmarkedet. Bilforhandleren oplevede at slaget stoppede grundet 

den store usikkerhed, men det var ikke på samme niveau som det har været sidst. Årsagen var at 

man havde en fornemmelse på den politiske udvikling at der ville forekomme lempelser, men man 

vidste ikke hvor meget og hvordan. Dertil oplevede bilforhandleren, at december måned var en 

rigtig god salgsmåned.  

 

Bilbranchens rådgivning til deres medlemmer har været meget svær da man ikke vidste om 

lovforslaget blev vedtaget i sin helhed. Særligt ved at lovforslaget blev løbende revideret og ændret 

til midt feb. Som årsag til dette fik bilbranchen trumfet igennem ift. overgangsperiodens 

skæringsdato skulle ligge i december, nærmere den 18 dec.  

 

- Svar fra FDM 

Afgiftsreglerne er noget uskønne noget, hvor lovgiver skal passer på at folk ikke omgår og spekulere 

i afgiftsreglerne. Derfor ses det, at lovgiver holder kortene tæt på hænderne, hvorfor lovforslag ikke 

altid bliver lovfremsendt præcis hver gang.  

 

Uanset hvad er der nogle forbrugere som vil blive ramt og andre som ikke, som følge af 

lovændringen. Det er FDM’s holdning, at man bør gå væk fra det værdibaseret afgiftssystem og i det 

hele taget registreringsafgiften. Derudover oplevede FDM at der var en lang periode hvor man ikke 
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vidste om lovforslaget ville blive vedtaget som fremsat, og det blev jo også løbende ændret hvorfor 

det kun styrkede usikkerheden.  

 

Spørgsmål 2 

Som et tænkt eksempel kunne det antages, at der opstår en hændelse, hvor en forbruger har skrevet 

under på en slutseddel efter skæringsdatoen. Hvorefter det viser sig at forhandleren har regnet 

forkert, hvorfor bilens pris med afgiften skal efterreguleres iht. ovenstående vilkår i afsnit 2.1. smh. 

med lovændringen.  

 

- Svar fra Bilbranchen 

Der er eksempler på at en forhandler har benyttet sig af en ekstern virksomhed til beregning af 

afgifter, hvorfor det er vores opfattelse at det er dem som kommer til at hæfte for fejlberegninger. 

Der er dertil set eksempler hvor f.eks. Scanleasing gik konkurs, som havde en virksomhed i 

koncernen der lavede afgiftsberegninger. Som følge af konkursen havde SKAT et udestående med 

afgifter. Her gik SKAt ledet bagud og opkrævede afgiften hos forhandleren i stedet.  

 

- Svar fra FDM 

Værdibaseret afgiftssystem er farligt fordi man ikke altid ved, hvordan man afgiftsfastsætter bilerne. 

Der er eksempler på, at forhandlere havde en opfattelse af afgiftsreglerne og beregningen, hvoraf 

det vidste sig senere, at afgiften var fejlberegnet.  

  

Det er FDM’s holdning, at hvis man indgår en specifik aftale så er det bilforhandleren som måtte 

hæfte for fejlberegningen. Grundet af at forbrugeren som udgangspunkt ikke har gjort noget 

forkert, da beløbet blev indbetalt til forhandleren. Hvis man indbetaler et beløb til forhandleren, må 

forbrugeren kunne antage, at den pris som er angivet i slutsedlen også er den aftalte endelige pris. 

Hvilket også vil sige, at en forbruger må forvente at afgiftsbeløbet på slutsedlen er den rigtige.  

 

I øvrigt i forhold til forhandlernes standardvilkår omkring prisregulering herunder ift. afgifter er det 

FDM’s holdning, at den mønter sig tidsmæssigt fra underskrift frem til leveringen. Hvorfor dette 

vilkår ikke bør finde anvendelse på afgiftsændringer efter leveringen.  
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Spørgsmål 3 

Hvis du kunne se ud i fremtiden efter lovforslaget endeligt er trådt i kraft, hvilke sager tror du der 

ville opstå som følge af lovændringen?  

 

- Svar fra Bilbranchen 

Ida forklarede at der er en igangværende sag, hvor en virksomhed havde ansøgt om at bruge 

overgangsordningen, men ikke havde brugt den rigtige ansøgning. Derfor blev ansøgningen afvist 

og som følge af dette skal der betales registreringsafgift efter de nye regler. Ifølge Ida vil dette 

sikkert være typesager man vil komme til at se, ift. hvem der skal komme til at hæfte for en evt. 

difference registreringsafgift. Hvor der ifølge Ida bliver spørgsmålet om det er et professionsansvar 

eller blot er tale om hændelig fejl m.m. 

 

I relation til spørgsmål to er der udviklet en beregner til registreringsafgiften for hvordan den vil 

være efter den 1 juni. Problemet er bl.a. at man har udviklet beregneren efter, hvad man tror SKAT 

vil beregne afgiften, hvorfor spørgsmålet bliver i de situationer hvor SKAT regner frem til en 

anderledes registreringsafgift, hvem hæfter så for differencen er det forbrugeren, bilforhandleren 

eller dem der har udviklet beregneren.  

 

Ida forklarede endvidere at bilforhandlere oftest benytter sig af eksterne virksomheder der 

beregner afgifterne. Her har hun set et eksempel på, hvor den eksterne virksomhed er gået konkurs. 

Problemet var blot at der var indbetalt for lidt registreringsafgift, hvor det er bilbranchens 

opfattelse, at det er den eksterne virksomhed der som udgangspunkt skal hæfte for manglende 

afgift. Da den eksterne virksomhed nu var gået konkurs gik SKAT ledet bagud, og opkrævede den 

manglede registreringsafgift hos forhandleren i stedet for konkursboet. 

 

- Svar fra FDM 

Umiddelbart ville der muligvis kunne komme sager som den man så med listeprisen. Derudover har 

man set lignende sager omkring WLTP-ændringen. Ved disse sager har man fra Ankenævnet for biler 
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side givet FDM medhold i, at afgiftsstigninger er noget som forhandleren må hæfte for. I de tilfælde, 

hvor der er indbetalt et beløb til forhandleren, hvorefter forhandleren indbetaler et mindre beløb 

til SKAT. Har ankenævnet i flere sager sagt, at det for meget indbetalte beløb til forhandleren, skal 

refunderes til forbrugeren.  

 

I forhold til ankenævnets praksis så forklarede Casper, at forbrugeren har kun ret på afhjælpning. 

Forstået ved, at hvis forhandleren indbetaler 40.000 kr. i registreringsafgift til SKAT, men SKAT skal 

have 50.000 kr. så har forbrugeren krav på, at forhandleren afhjælper de sidste 10.000 kr. Således 

at afhjælpningen foretages ved, at forhandleren indbetaler restbeløbet til SKAT. I den anden 

situation, hvor der er indbetalt 50.000 kr. til forhandleren, men SKAT kun skal have 40.000 kr. i 

registreringsafgift. Her er det som angivet ovenfor en situation, hvor forbrugeren har krav på at få 

tilbage. 

 

Spørgsmål 4 

Tænker du at AFTL § 36, kan påberåbes ift. urimeligt vilkår, f.eks. i sager som ligner den klagesag 

med listeprisen fra Ankenævnet for biler? Sagt anderledes om hvorvidt en forbrugers forventning 

til den aftalte pris sammenholdt med prisreguleringsvilkår i slutsedlen kunne anses for rimeligt. 

 

- Svar fra Bilbranchen 

Ifølge Ida er holdningen til dette, at det er forhandleren som kommer til at hæfte for 

registreringsafgiften. Da en aftalt pris er en aftalt pris, og man som forbruger måtte kunne regne 

med at den aftalte pris skal være den som forbrugeren ender med at betale. Så ja der kan sagtens 

opstå lignende sager som den man så fra Ankenævnet det er slet ikke usandsynligt.  

 

- Svar fra FDM 

Ifølge FDM er det deres holdning at der godt kunne opstå lignende sager. Man skal holde sig for øje, 

at vilkåret i daværende sag var gemt blandt andre, samt at vilkåret var urimelig byrdefuldt. 

Spørgsmålet bliver, at når vilkåret så bliver fremhævet på forsiden, vil vilkåret så blive anset for 

gyldigt vedtaget, men om vilkåret så kan blive anset for byrdefuldt er en anden snak. Det er FDM’s 
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vurdering at afgiftsstigninger er noget som forhandleren bør hæfte for. Selv ved en fremhævning af 

vilkåret på forsiden.  

 

 

Spørgsmål 5 

Er det forbrugeren eller forhandleren som måtte være nærmest til at bære risikoen for en 

afgiftsændring?  

 

- Svar fra Bilbranchen 

SKAT har sit hovedfokus på afgiftsreglerne og ikke aftalepraksis, hvorfor man ser en forskel i, at SKAT 

ikke rigtigt tager højde for det aftaleretlige problem også ift. spørgsmål som er blevet givet til dem 

ved lovændringen.  

 

Det er bilbranchens opfattelse at det er selvanmelderen som kommer til at hæfte for manglende 

registreringsafgift, og det er kun hvis forbrugeren har været i ond tro, at en forbruger kommer til at 

hæfte for differencen. Ida tror ikke, at en forbruger har været i ond tro, hvis man indgår aftaler efter 

februar måned. Fordi det er forhandlerens pligt til at underrette forbrugeren omkring ændringen 

og vilkår. Ifølge Ida måtte det være forhandleren som kommer til at hæfte for manglende betaling 

til SKAT. 

 

Vi har også set at som følge af den vedtaget lovændring har afgiftsomlæggelsen påvirket 

brugtbilsmarkedet fordi man har betalt måske store penge for sin nye bil inden omlæggelsen, 

hvorefter bilens værdi nu bliver nedsat som følge af ændringen, hvorfor ejeren taber penge. 

Ligeledes kan den omvendte situation opstå.  

 

Ligeledes i relation til spørgsmål 2, i situationer hvor en bilforhandler sælger en bil uden at beregne 

registreringsafgiften efter de gældende regler så bliver det et risikoproblem for bilforhandleren. Da 

en forbruger ikke kan anses for at vide tilstrækkeligt meget omkring afgiftsreglerne, og dette må 

være noget bilforhandleren bør have styr på som professionel.  
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- Svar fra FDM 

Ifølge FDM er det forhandleren som måtte komme til at hæfte for registreringsafgiftsændringer. 

Årsagen er at forbruger handler måske 4-5 biler i deres levealder, hvorimod forhandleren handler 

som professionel, og har opbygget en betydelig erfaring omkring salg af biler og afgiftsændringer.  

 

I forhold til FDM’s leasingaftale så forklare Casper, at aftalen var lavet i samarbejde med 

interesseorganisationen for danske finansieringsselskaber. Der blev nød til at indgås kompromiser, 

hvorfor der var skrevet vilkår ind i aftalen, som ikke er i overensstemmelse med det som FDM anser 

godt for forbrugeren. Casper forklarede, at fordelen ved leasing er jo, at man skal kunne forvente 

en fast månedlig ydelse. Ved at der bliver skrevet et prisreguleringsvilkår ind i aftalen fjernes denne 

fordel, således at forbrugeren derefter kun ville kunne anse ydelsen for fast den første måned.  

 

 

 

 


