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KAPITEL 1 
Indhold, begreber og retsgrundlag 

Kapitel 1. Indhold, begreber og retsgrundlag 

1. Fremstillingen 
1. Fremsitllingen 
Denne fremstilling omfatter aftaler om overdragelse af fast ejendom samt 
disse aftalers misligholdelse. Dette bind er det første af en planlagt trilogi om 
fast ejendom: 

I. Overdragelsen 
II. Bolighandlen 
III. Ejerbeføjelsen 

Denne fremstilling, bind I, omfatter partsrelationen, dvs. aftaleindgåelsen, 
sælgerens krav mod køberen ved forsinkelse, køberens krav mod sælgeren i 
anledning af mangler eller forsinkelse og køberens direkte krav mod tidligere 
ejerled mv. Problemstillinger af denne art udgør i den retsdogmatiske syste-
matik en del af den almindelige obligationsret.  
 Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 
mv., forbrugerbeskyttelsesloven, bliver ikke behandlet i denne fremstilling. 
Denne regulering bliver behandlet i bind II. Dette betyder ikke, at bind I er 
uden betydning for bolighandler med anvendelse af huseftersynsordningen: 
Alle forhold, der ikke er særligt reguleret i forbrugerbeskyttelsesloven, er om-
fattet af de almindelige regler. Dette gælder aftalers indgåelse, køberens plig-
ter og finansiering, sælgerens pligter, herunder forsinkelse og alle spørgsmål 
om mangler, der ikke omfattes af forbrugerbeskyttelsesloven (retsmangler, 
ulovlige bygningsindretninger i almindelighed, alle faktiske mangler, der ikke 
er såkaldt skade på bygninger, herunder arealmangler ved jord eller bygnin-
ger, forurening, osv.) og reglerne om direkte krav. 
 Denne fremstilling behandler følgende emner: 

– Aftalers indgåelse, udbud af fast ejendom, erhvervelsesbetingelserne, kra-
vene til aftalens indgåelse, visse parter, tilbagekaldelse af tilbud, betingel-
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ser, advokatforbehold, arealoverførsel, mageskifte, auktionssalg, ugyldig-
hed og aftaletyper bliver behandlet i kapitel 2, Aftalen. 

– Når en aftale indgås bliver parterne undertiden forpligtede af handlinger 
eller undladelser forud for aftalens indgåelse. Sælgeren har en loyal oplys-
ningspligt og køberen visse undersøgelsespligter. Dette bliver behandlet i 
kapitel 3, Prækontraktuel loyalitetspligt. 

– Køberens forpligtelser er ikke lovregulerede. Vederlagsforpligtelsen er of-
te opdelt i en række ikke ukomplicerede del- og biforpligtelser. Dette bli-
ver behandlet i kapitel 4, Køberens misligholdelse. 

– Hvis køberen ikke modtager ejendommen til aftalt tid, kan der indtræde 
fordringshavermora, hvilket rejser nogle spørgsmål, der bliver behandlet i 
kapitel 5, Fordringshavermora. 

– Såfremt sælgeren ikke retligt og faktisk leverer det solgte – herunder aftal-
te særlige ydelser – til aftalt tid, foreligger der forsinkelse, hvilket bliver 
behandlet i kapitel 6, Sælgerens forsinkelse. 

– Hvor en køber skuffes over, at ejendommen ikke har de faktiske egenskaber, 
der var forventet, opstår der spørgsmål om, hvorvidt der er grundlag for krav 
i anledning af faktiske mangler. Dette er et stort emne, der eksempelvis om-
fatter typer af mangler som funktionsmangler, uegnet selvbyg, arealmangler, 
miljøskade, manglende bæreevne af grund og sætningsskader, svamp, risi-
kable indretninger, uventede ændringer i det omgivende miljø, forurening, 
osv. Dette bliver behandlet i kapitel 7, Faktiske mangler. 

– Hvor en køber skuffes over, at ejendommen ikke giver køberen den ret til 
faktisk eller retlig råden, som var tilsigtet med aftalen, opstår der spørgs-
mål om, hvorvidt der er grundlag for krav i anledning af retlige mangler. 
Der forekommer mangfoldige tilfælde af andres begrænsede rettigheder 
over ejendommen, leje, færdsel, råden, servitutter, anlæg, pant, medlems-
pligt, forsyning, forbud, begrænsende vilkår, osv. Dette bliver behandlet i 
kapitel 8, Retlige mangler. 

– En overdragelsesaftale forpligter alene aftalens parter, hvilket bliver be-
tegnet som aftalens relativitet. Dette udgangspunkt bliver undertiden fra-
veget, således at en køber kan rejse krav mod andre end sælgeren ved di-
rekte krav. Dette bliver ligeledes betegnet som springende regres. Købe-
rens krav i anledning af mangler eller retsmangler bliver rettet mod tidli-
gere ejere, håndværkere eller rådgivere, som den pågældende køber ikke 
har indgået aftale med. Dette bliver behandlet i kapitel 9, Direkte krav. 

– En sælger kan have en interesse i at undgå de forpligtelser, der kan følge 
af kapitlerne 7 og 8, hvilket handler om adgangen til gyldigt af aftale an-
svarsfraskrivelse eller ansvarsbegrænsning. Dette bliver behandlet i kapi-
tel 10, Aftalt ansvarsregulering. 
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