
Øvelsestimers opgaveløsning (Kreditsikring)  
 

Opgave 6 

 

Rasmus Rørvig havde i flere år været ansat som mekaniker på bilværkstedet Eriksen I/S, i hvilket 

firma Rasmus´ to brødre og en søster var interessenter. I sommeren 2007 fik Rasmus lyst til at starte 

selvstændigt bilværksted i personligt regi. Eriksen I/S gav Rasmus fuld opbakning til planerne.   

 

I august 2007 overtog Rasmus et meget velbeliggende erhvervslejemål. Samtidig bevilgede 

Finansbanken A/S Rasmus et lån på 10 mio. kr. til bl.a. indkøb af de fornødne maskiner, værktøj, 

kontorinventar samt til driften af værkstedet. Som sikkerhed for dette lån fik Finansbanken A/S pant 

i bilværkstedets driftsinventar og driftsmateriel samt goodwill efter TL § 47b, stk. 2. Pantebrevet 

blev tinglyst den 1. september 2007.  

 

I foråret 2008 indkøbte Rasmus 4 meget avancerede og dermed kostbare svejseapparater.  

Imidlertid havde han kun brug for 2. Eriksen I/S lejede de 2 overskydende svejseapparater. 

 

I sommeren 2008 fik Rasmus den idé at udvide virksomheden til også at kunne tilbyde kunder 

vejhjælp, når biler havarerede ude på vejene. Rasmus indkøbte således en lastbil samt værktøj, som 

udelukkende skulle placeres i lastbilen, således at Rasmus` firma kunne foretage reparationer på det 

sted, hvor bilerne var havareret. Rasmus havde herefter to faste medarbejdere til at tage sig af 

opgaven med vejhjælpen, og disse to medarbejdere var stort set på landevejene det meste af tiden. 

Mindst en gang om ugen blev lastbilen dog kørt ind på værkstedet for at blive klargjort til nye 

opgaver.    

 

I efteråret 2008 vurderede Rasmus, at det var nødvendigt at udskifte autolakeringsmaskinen. Han 

havde købt den brugt, og den var nu nedslidt og ikke længere fuldt ud funktionsdygtig. Bendtsen & 

Søn A/S kunne levere den rette autolakeringsmaskine til en købesum af 100.000,00 kr. ekskl. 

Moms. Rasmus var ikke i stand til at betale autolakeringsmaskinen kontant, og Finansbanken A/S 

ville ikke yde Rasmus yderligere lån. Bendtsen & Søn A/S var imidlertid indstillet på at levere 



Respektere et udlæg: 

Den, der er først i ret får først sine penge, og den der kommer nummer 2, får sine penge 

efterfølgende 

- udlægget lægger sig inden pantet i prioritetsrækkefølgen 

 

I/S: 

Alle interessenter hæfter personligt og solidarisk 

- den interessent, der rettes krav mod kan rette krav mod de andre interessenter efterfølgende 

 

Virksomhedspant: 

Pant, jf. TL § 47c, stk. 3 

 

Goodwill: 

- Goodwill er en såkaldt immateriel rettighed og kan gøres op som det aktiv et selskab 

repræsenterer ud over de konkrete materielle rettigheder 

 

 

”Redegør for de formueretlige problemstillinger”: 

- KUN DE FORMUERETLIGE 

 

Opgave 6: 

Spørgsmål 1: 
Der ønskes en begrundet redegørelse for, om Finansbanken A/S som panthaver skal respektere 

salget af den gamle autolakeringsmaskine samt respektere ejendomsforbeholdet i den nye maskine 

til Bendtsen & Søn A/S. 

 

Salget: 

- F (finansbanken) har underpant i værkstedets driftsinventar i medfør af TL § 47b, stk. 2 (da 

leje) 

o Ved udskiftningen af maskinen foretager RR en udskillelse ifølge regelmæssig drift, 

jf. TL § 47b, stk. 2, 2. Pkt. 

 KK: Maskinen er således gyldigt udskilt af pantet og F må respektere dette 

 

Ejendomsforbeholdet: 

- Når formuegode på ny indføres ”gribes” dette af pantet 

- Ejendomsforbeholdet skal respekteres, da det er taget inden det bliver grebet af pantet i 

ejendommen (”først i tid, bedst i ret”) 

o KK: F skal respektere ejendomsforbeholdet! 

 OBS: hvis der ikke står andet i opgaven, skal man ”gå ud fra”, at 

ejendomsforbeholdet er ok” 

 



  

Virksomhedspantet og ejerpantebrevet er behørigt tinglyst. 

  

1. Hvem har hvilke tilgodehavender?  

Såvel Pengebanken og Lokalbanken havde betydelige tilgodehavender på henholdsvis 

kassekreditten og byggelånet.  

- KK: det vil sige, at de begge har krav som skal dækkes via henholdsvis virksomhedspant og 

ejerpantebrev  

o De kreditorer der har pant i et aktiv (sikret sit pant) kan få realiseret deres krav først! 

 

 

2. Råvarer, delvist færdigproducerede køkkenelementer: 

I den lejede bygning, hvor produktionen var foregået, var der råvarer og delvis færdigproducerede 

køkkenelementer, som endnu ikke var solgt, til en værdi af 100.000 kr.  

- KK: Disse varer er omfattet af virksomhedspantet (Pengebanken) jf. TL § 47c 

- IKKE OMFATTET AF ejerpantebrevet (i fast ejendom), jf. TL § 37 

 

3. Køkkenelementer (produceret): 

Færdigproducerede køkkenelementer til en værdi af 150.000 kr., som var solgt kontant til et 

byggefirma, som dog endnu ikke havde afhentet de købte elementer.  

- Udskillelse ifølge af regelmæssig drift 

- KK: Køkkenelementerne udgår af virksomhedspantet (sikkerhed i Løsøre s. 118f.). Det er 

uden betydning, at varerne ikke er afhentet! 

 

4. Opsavningsmaskine: 

Skabsproducenten havde mod kontant betaling købt en vægstillet opsavningsmaskine hos 

Maskinleverandøren. Opsavningsmaskinen var på konkurstidspunktet opstillet og monteret i den 

nye fabrikshal.  

- Konflikt mellem Pengebanken (PB – har virksomhedspant) og Lokalbanken (har pant i fast 

ejendom og TL § 37-tilbehør) 

- UP: ejendomspanthaver, jf. TL § 37 fortrænger virksomhedspant, uanset hvornår det 

etableres, jf. TL § 47c, stk. 4, nr. 1 (sikkerhed i løsøre s. 116) 

o Opsavsmaskinen er installeret og hermed grebet af § 37 

o KK: lokalbanken har retten! 

 

5. Høvlemaskine: 

Endelig havde Skabsproducenten på kredit købt en høvlemaskine hos Maskinleverandøren. 

Høvlemaskinen var endnu ikke installeret i fabrikshallen, men stod på konkurstidspunktet 

uudpakket på grunden uden for fabrikshallen. I den følgeseddel, som var påklistret maskinen, var 

der henvist til Maskinleverandørens almindelige forretningsbetingelser. Det fremgik af disse 

betingelser, at Maskinleverandøren forbeholdt sig ret til at tage maskinen tilbage, såfremt det 

skyldige beløb ikke blev betalt ved forfaldsdag.  

 



Der foretaget underpant i virksomhed fra lejede lokaler jf. TL § 47b, stk. 2. Pondusbanken skal som 

sikringsakt tinglyse pantet jf. TL § 1, stk. 1, da pantsætningen omfatter driftsmateriel- og 

driftsinventar. 

 

Hans Åge fik hurtigt succes med sin virksomhed, og allerede i 2006 fik han brug for at udvide 

produktionskapaciteten. Han lejede sig derfor også ind i den tilstødende bygning, hvor han 

indrettede lager. Denne udvidelse finansierede Hans Åge med et lån på 300.000 kr. optaget i 

Pingobanken. Til sikkerhed for dette lån stillede Hans Åge et virksomhedspant omfattende 

virksomhedens simple fordringer, varelager, goodwill samt driftsinventar og driftsmateriel.  

 

I 2007 besluttede Hans Åge at udvide produktsortimentet, idet han foruden bolcher også ville 

producere flødekarameller. Han indkøbte derfor en til dette formål beregnet maskine. 

 

I slutningen af 2008 fik Hans Åge tilbudt at købe de bygninger, hvorfra han drev sin virksomhed. 

Ejeren, der på grund af den finansielle krise akut manglede penge, var villig til at sælge 

bygningerne til en billig penge. Hans Åge slog straks til og overtog bygningerne for 500.000 kr.  

 

Efter at have overtaget bygningerne besluttede Hans Åge, at facaderne skulle friskes lidt op. Han 

indgik derfor en aftale med malerfirmaet Farveladen om maling af bygningerne. Da det var 

krisetider, forlangte Farveladen sikkerhed for betalingen af firmaets arbejde. Hans Åge udstedte 

derfor et pantebrev på 50.000 kr., der gav pant i det installerede gulvvarmeanlæg.   

 

Hans Åge ville også gerne have lagt nyt tag på bygningerne. Han henvendte sig derfor til 

tømrerfirmaet Sømmesen og Søn, der tilbød at udføre arbejdet for 150.000 kr. Hans Åge 

accepterede tilbuddet. Til sikkerhed for betalingen udstedte Hans Åge et pantebrev, der gav 

Sømmesen og Søn pant i bygningerne og i den herfra drevne virksomheds goodwill. 

 

Hans Åge stod selv for alt det administrative arbejde vedrørende virksomheden, herunder også 

indberetninger m.v. til SKAT. Som følge af en blanding af travlhed og manglende overblik havde 

Hans Åge dog glemt at få betalt virksomhedens restskat for de seneste 2 år. Det resulterede i, at 

SKAT den 17. marts 2009 foretog udlæg i virksomhedens goodwill. Dette modtog Pingobanken 

meddelelse om den 20. marts 2009. 



Ejendomspant jf. TL § 37 respekterer ejendomsforbehold. Ventis ejendomsforbehold er ikke i strid 

med Kreditforeningens ret. (se også vores noter) 

 

 

Airconditionanlægget:  

Omfattet af § 38? 

- Standardtilbehør 

- Indlagt i bygningen 

- På ejerens bekostning 

o Absorberes for så vidt genstanden er ubehæftet jf. opg. 15,2,b (Se ”Sikkerhed i fast 

ejendom” s. 118ff) 

 KK: Genstanden er behæftet ved indlæggelsen 

 S. 118: ”Hvis en lejer af en fast ejendom anskaffer genstande og 

indlægger disse i den lejede ejendom, er genstandene ikke omfattet af 

TL § 38 (indlagt på lejers bekostning). Hvis genstandene er købt med 

ejendomsforbehold eller er underpantsat inden indlæggelsen, bevares 

disse særskilte rettigheder således over for ejendomspanthavere m.v. 

Dette gælder også, hvis ejeren senere bliver ejer af den faste 

ejendom, selv om de særskilte rettigheder på erhvervelsestidspunktet 

endnu ikke er ophørt” 

 

Konklusion: 

§ 38 pantet respekterer ejendomsforbeholdet! 

 

 

b.) Hvorledes er retsstillingen mellem Kreditforeningen A/S, Nordbanken A/S og 
Østbanken A/S? 
  

Kreditforeningen A/S(K) ctr. Nordbanken(N) 

 

Kreditforening  ejendomspant jf. TL § 37 

- Tinglysning af Prebens nye lån sker d. d. 14.4.2010 

 

Nordbanken A/S  virksomhedspant, jf. TL § 47c, stk. 1 

- Tinglysning d. 12.4.2010 

 

Konklusion: 

Ejendomspant jf. TL § 37 går altid forud for virksomhedspant jf. TL § 47c, stk. 4, nr. 1. Det spiller 

derfor ingen rolle, at ejendomspantet tinglyses senere end virksomhedspantet!  

 

Opdeling af aktiver (da ikke alle aktiver er omfattet af § 37): 

- driftsmateriel og driftsinventar tilfalder Krediforeningen A/S, jf. § 37 

- Varelagre tilfalder Nordbanken A/S jf. TL § 47c, stk. 3, nr. 2 

- Kundetilgodehavender (fordringer) tilfalder Nordbanken A/S, jf. TL § 47c, stk. 3, nr. 1 

 

 

Kreditforeningen A/S(K) ctr. Østbanken A/S(Ø): 



KK: Sikringsakten er tinglysning af skadesløsbrev i personbogen, jf. TL § 47c, stk. 1, 1. Pkt. Jf. TL 

§ 47c, stk. 2, 1. Pkt.  

- fordi F ved anvendelse af skadesløsbrev tinglyser sin ret, er de sikret 

 

 

Prioritetsrækkefølge: 
1. Prioritet: Scada er først i tid (behørig denunciation) 

2. Prioritet: Flexbanken fortrænger Lasses ret (jf. TL § 1 og 2) 

3. Prioritet: Lasse 

 

 

b.) Hvorledes er retsstillingen mellem Flexbanken A/S, Keld Svendsen og Kurt 
Kristensen? 
  

Virksomhedspant(FB) ctr. Løsørepantebrev(KS) ctr. Udlæg(KK) 
- Alle rettigheder er gyldigt stiftet.  

 

 

Prioritetsrækkefølge: 

(i opgave redegør for hvornår de forskellige har foretaget sikringsakt og hvilke beløber) 

 

Udgangspunkt: Først i tid, bedst i ret 

Undtagelse: TL § 47c, stk. 5  Virksomhedspant skal respektere udlæg, hvis udlægshaver senest 3 

hverdage efter udlæggets foretagelse har givet meddelelse til virksomhedspanthaver (påbud) 

- KK: udlægget fortrænger virksomhedspantet 

 

Løsørepantet (Keld Svendsen) skal ikke respektere udlægget: 

Løsørepantet skal KUN respektere 4 mio.  står i løsørepantebrevet! 

- Hvad så? 

 

Prioritet: 

1. Udlæg på 1 mio.  

2. Virksomhedspant på 3. Mio. 

3. Løsørepant 500.000 kr. 

4. Virksomhedspant 1 mio.  

 

Dvs. at virksomhedspantet splittes op! (han respekterer jo virksomhedspantet på 4 mio.) 

 

Se forelæsning ”Virksomhedspant” 

 

 

Spørgsmål 2: 
Hvorledes er Keld Svendsen retsstilling efter indfrielsen af 
selvskyldnerkautionsforpligtelsen over for Flexbanken A/S?  
Regreskravet: 


