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mod

FS

(advokat Jesper Ravn)

Denne afgørelse er truffet af dommer Susanne Beier Lorenzen.

Sagens baggrund og parternes påstande
Retten har modtaget sagerne den 1. december 2020.

Sagerne drejer sig om leasingselskabet LSA ’ dækning som kre-
ditor i henhold til F-deklaration noteret hos FS  vedrørende lea-
set personbil, der er bortkommet. Spørgsmålet er blandt andet, om FS

 hæfter, uanset bilerne måtte være bortkommet før begæring om F-de-
klaration er ekspederet af leasinggiver. FS  påberåber sig 
blandt andet, at der ved forsikringens tegning har været forhold af en sådan art 
(herunder ond tro), at F-deklarationen ikke er bindende for forsikringsselska-
bet. Parterne er enige om, at sagerne skal vurderes i overensstemmelse med 
principperne i F-deklarations vilkår.

LSA  har over for FS  fremsat følgende på-
stande:

BS-nummer3 :

LSA  har fremsat påstand om, at FS  skal be-
tale 101.020,99 kr. med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28. ja-
nuar 2020 til LSA . 

FS  har fremsat påstand om frifindelse.

BS-nummer1 :

LSA  har fremsat påstand om, at FS  skal be-
tale 92.927,26 kr. med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28. januar 
2020 til LSA . 

FS  har fremsat påstand om frifindelse.

BS-nummer2 :
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LSA  har fremsat påstand om, at FS  skal be-
tale 75.594,74 kr. med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28. januar 
2020 til LSA . 

FS  har fremsat påstand om frifindelse.

LSA  har endeligt opgjort sine påstande således:

BS-nummer3
Vurdering af FS  (E253) kr. 80.000,00 
Omkostninger til inddrivelse 
(F-deklaration pkt. 3d) kr. 11.020,99 
Hjemtagelse kr. 20.000,00 
Avance kr. 10.000,00 
Regulering for selvrisiko 
(F-deklaration pkt. 3 f) kr. - 20.000,00 

kr.                101.020,99

BS-nummer1
Vurdering af FS  (E328) kr. 72.000,00 
Omkostninger til inddrivelse 
(F-deklaration pkt. 3d) kr. 11.927,26 
Hjemtagelse kr. 20.000,00 
Avance kr. 10.000,00 
Regulering for selvrisiko 
(F-deklaration pkt. 3 f) kr.                 -20.000,00 

kr. 92.927,26

BS nummer2  
Vurdering af FS  (E409) kr. 55.000,00 
Omkostninger til inddrivelse 
(F-deklaration pkt. 3d) kr. 10.594,74 
Hjemtagelse af bil kr. 20.000,00 
Avance kr. 10.000,00 
Regulering for selvrisiko 
(F-deklaration pkt. 3 f) kr. - 20.000,00 

kr. 75.594,74

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen
Sagerne BS-nummer3 , BS nummer1  og BSnummer2  er sambe-
handlet under dette sagskompleks. Der verserer et lignede sagskompleks mel-
lem parterne ved Retten i Glostrup.
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Det fremgår, at LSA  (i det følgende kaldet LSA ) den 23. august 
2019 indgik en samarbejdsaftale med LSB  ved direktør P1

 som forhandler, hvor LSA  som finansieringsselskab afkøbte lea-
singaftaler af forhandleren. De brugte biler blev købt i udlandet og importeret 
til Danmark anvist af LSB , og bilerne blev købt af LSA  som fi-
nansieringsselskab. Leasingaftalerne blev indgået mellem slutkunden som lea-
singtager og LSA  som leasinggiver og LSA  som ejer af bilen. LSB

 stod for arbejdet med anvisning af leasingtagere og etablering af leasingaf-
taler, herunder indhentelse af oplysninger om slutkundens legitimation, lønsed-
ler og årsopgørelse til brug for kontrol/kreditvurdering, der blev videresendt til 
LSA , inden leasingaftalens indgåelse.   

Den 27. december 2019 blev LSB  anmeldt af LSA  til politiet for 
bedrageri.

Ad BS-nummer3  (Bil leaset af LT1 ):

Ved leasingaftale af 20. december 2019 leasede den bulgarske statsborger LT1
 som leasingtager af LSA  som leasinggiver som finansiel flexleasing en 

brugt Mercedes-Benz C 200 (Blue TEC) d T AMG Line, reg. nr. , 
stelnummer . Af sagen fremgår, at bilen leveres af LSB

 den 20. december 2019.

Leasingtageren tegnede ved leasingkontraktens indgåelse den 20. december   
2019 kaskoforsikring hos FS  (herefter kaldet FS ) med forsik-
ringsbevisnr.  ved F-deklaration hos FS . Af panthaverdeklaratio-
nens sagshistorik fremgår, at deklarationen er oprettet af LSA  den 23. december 
2019, og at dækningen ophørte den 13. februar 2020 med ophørsdato den 13. 
marts 2020. Af forsikringsudskriften fremgår, at F-deklaration nr.  er 
noteret den 20. december 2019, hvilket er accepteret af FS  den 13. januar 2020. 
Bilen er indregistreret den 20. december 2019. I systemet fremgår acceptdatoen 
automatisk til datoen for indregistrering. Bilen er ifølge forsikringsudskriften 
afregistreret fra DMR den 13. januar 2020.

Af digital sevicehistorik fra Mercesdes-Benz fremgår, at bilen siden den 13. april 
2016 har været serviceret 10 gange.

Den 21. januar 2020 anmeldte LSA  bilen bortkommet til FS , og LSA  anmeldte 
samme dag skaden til FS  i overensstemmelse med F-deklarationen. 

Den 27. december 2019 blev LSB  politianmeldt af LSA  for bed-
rageri.
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Bilens skæbne efter afregistrering fra DMR er fortsat ukendt.

Ad BS-nummer1  (Bil leaset af LT2 ):

Ved leasingaftale af 19. december 2019 leasede den bulgarske statsborger LT2
 som leasingtager af LSA  som leasinggiver som finansiel fle-

xleasing en brugt Mercedes-Benz E 200 T (Blue TEC) Avantgarde reg.nr. 
 stel nr. . Af sagen fremgår, at bilen leveres af LSB

 den 17. december 2019.

Leasingtageren tegnede ved leasingkontraktens indgåelse den 18. december 
2019 kaskoforsikring hos FS  med forsikringsbevisnr. , hvilket 
registreres på panthaverdeklaration, F-deklaration nr. 25081563, noteret den 23. 
december 2019. Af panthaverdeklarationens sagshistorik fremgår, at deklaratio-
nen oprettes den 23. december 2019, og at dækning ophørte den 13. marts 2020.

Den 21. januar 2020 anmeldte LSA  bilen bortkommet til FS , og LSA  anmeldte 
samme dag skaden til FS  i overensstemmelse med F-deklarationen. 

Af forsikringsudskriften fremgår, at F-deklaration nr. 25081563 er noteret den 
19. december 2019, hvilket er accepteret af FS  den 13. januar 2020. Bilen er in-
dregistreret den 19. december 2019. I systemet fremgår acceptdatoen automa-
tisk til datoen for indregistrering. Bilen er ifølge forsikringsudskriften afregi-
streret fra DMR den 13. januar 2020.

Bilen er registreringssynet af , 
den 18. december 2019 kl. 10:36, og omsynet samme sag kl. 14.49, hvor den er 
godkendt. Der foreligger original tysk registreringsattest i Færdselsstyrelsens 
system. 

Den 27. december 2019 blev LSB  politianmeldt af LSA  for bed-
rageri.

Bilens skæbne efter afregistrering er fortsat ukendt.
  
Ad BS-nummer2  (Bil leaset af LT3 ):

Ved leasingaftale af 16. december 2029 leasede den bulgarske statsborger LT3
 som leasingtager af LSA  som leasinggiver som finansiel flexleasing en 

brugt bil af mærket Mercedes-Benz B-Klasse B 180 CDI, reg.nr. , stel 
nr. .

Det fremgår af sagen, at bilen leveres af LSB  den 20. december 
2019.
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Leasingtager tegnede ved leasingkontraktens indgåelse den 16. december 2019 
kaskoforsikring hos FS  med forsikringsbevisnr. , hvilket regi-
streres på panthaverdeklaration, F-deklaration nr. 25082041 noteret den 23. de-
cember 2019. Af panthaverdeklarationens sagshistorik fremgår, at deklaratio-
nen oprettes den 23. december 2019, og at dækningen ikke er ophørt. 

Den 21. januar 2020 anmeldte LSA  bilen bortkommet til FS , og LSA  anmeldte 
samme dag skaden til FS  i overensstemmelse med F-deklarationen. 

Af forsikringsudskriften fremgår, at F-deklaration nr. 25082041 er noteret den 
20. december 2019, hvilket er accepteret af FS  den 13. januar 2020. Bilen er in-
dregistreret den 20. december 2019. I systemet fremgår acceptdatoen automa-
tisk til datoen for indregistrering. Bilen er ifølge forsikringsudskriften afregi-
streret fra DMR den 13. januar 2020.

Bilen er registreringssynet af , 
den 20. december 2019 kl. 13.:37 og godkendt. 

Bilen er senere fundet i Litauen. Anklagemyndigheden i Litauen har den 1. ok-
tober 2020 afvist beslaglæggelse og udlevering af bilen til LSA , da det i sagen 
fremgår, at en navngiven litauisk statsborger allerede den 20. november 2019 
havde købt bilen i Danmark. Afgørelsen er ikke påklaget af LSA  til højere litau-
isk instans.

Bilen blev toldsynet i Danmark den 20. december 2019 og er indregistreret med 
dansk reg. nr. . Der foreligger en tysk registreringsattest i Færdselssty-
relsens system. 

Den 8. april 2020 blev LSB  politianmeldt af LSA  for bedrageri.

Forklaringer
P2 , P3  og P4  har afgivet forklaring. 

P2  har som partsrepræsentant forklaret, at LSA
 er et finansieringsselskab etableret i november 2004. Han har selv en bag-

grund i den finansielle verden, og han ejer 30% af aktiekapitalen i LSA . Han er 
direktør i selskabet og har den daglige ledelse. Selskabet finansierer automobil-
kreditkøbekontrakter og leasingkontrakter af forskellig karakter. De i sagen om-
handlede tre leasingkontrakter er rene finansielle leasingkontrakter med fle-
xleasing. LSA  modtager 30 – 90 ansøgninger om kreditkøbekontakter/leasing-
kontrakter om måneden. Der bearbejdes 3 – 4 ansøgninger om dagen. Selska-
bets balance er 120 mio. kr. svarende til 1.500 kontrakter årligt. Samarbejdsafta-
len indgået med LSB  er som kontrakter indgået med andre 
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forhandlere. P1  havde tidligere personligt en leasingaftale 
hos LSA , og forholdet var fint. P1  ejede firmaet V1  og 
var af det offentlige godkendt til Flextrafik med handicapkørsel, hvilket kræver 
gode personlige og økonomiske forhold. I september 2019 blev der indgået en 
samarbejdskontrakt med P1 , der netop havde oprettet et fle-
xleasingselskab LSB . Den personlige aftale med P1

 om flexleasing af en bil havde hidtil kørt uden problemer, herunder 
også en aftale med V3 , der ses af listen på ekstrakten side 167. På li-
sten over leasingkontrakter, som er udarbejdet af LSA , mangler kontrakten ind-
gået med LT2 . I efteråret 2019 modtog LSA  en række an-
søgninger om leasingaftaler fra LSB . Ansøgningerne blev be-
handlet normalt af LSA , hvor nogle blev accepteret og andre afvist. Inden LSA  
indgår en leasingkontrakt, kontaktes leasingtageren og identiteten sikres. 

LSA  indgik den 23. august 2019 en samarbejdsaftale med P1 , 
der regulerer samarbejdet med LSB . De modtog herefter hen-
vendelser i flere sager, og indtil slutningen af december 2019 var der indgået ca. 
15 leasingaftaler med LSB . 

Vedrørende leasingkontrakten med LT1  modtog LSA  forskellige op-
lysninger, herunder hans navn, cpr-nummer og økonomiske oplysninger. Ved 
indgåelse af leasingaftaler skal LSA  ikke foretage en kreditvurdering som ved 
indgåelse af kreditaftaler i henhold til kreditaftaleloven. Der er ikke lovkrav 
om, at de skal se de økonomiske oplysninger, men LSA  vil gerne sikre, at lea-
singtagerne har råd til at have bilen. LSA  modtog årsopgørelsen, ekstrakten 
side 222, der viste, han tjente 400.000 kr. om året, var født i 1976 og derfor 43 år 
med bopæl i Danmark. Han var ikke ejer af fast ejendom, hvilket ikke er usæd-
vanligt for udlændinge. Han havde indestående i banken og gæld, men der var 
balance. Der er ingen bemærkninger til årsopgørelsen. Der er heller ingen be-
mærkninger til fradraget for underholdsbidrag, og med en skattepligtig ind-
komst på 255.000 kr. har han råd til at have en bil. Lønsedlerne, der fremgår af 
ekstrakten side 226, giver ikke anledning til bemærkninger. De har tjekket, om 
han var anført i RKI, hvilket han ikke var. Der er fremsendt legitimation, ek-
strakten side 231, med kørekort og sundhedskort. Udlændinge ønsker ofte en 
Mercedes, og de betaler oftest på lige fod med danskere. Ved indgåelse af en 
leasingkontrakt ser finansieringsselskabet på værdien af aktivet, ved at sam-
menholde priser på lignede biler på den tysk hjemmeside www.mobile.de, 
f.eks. ekstrakten side 205 ff. Herudover er der omkostninger ved at hjemtage bi-
lerne til Danmark samt andre afgifter, men ikke registreringsafgift. På ekstrak-
ten side 212 ses den forventede registreringsafgift på den omhandlede bil. Den 
omhandlede Mercedes var fra 2016 og havde kørt 44.000 km, hvilket er en flot 
kilometerstand. Der kunne findes tilsvarende køretøjer på den tyske hjem-
meside. Med oplysningerne var der ikke noget ualmindeligt i sagen. Bilen blev 
købt for 200.000 kr. plus leveringsomkostninger. Der skal tillægges ca. 20.000 kr. 
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til hjemtagelse og 10.000 kr. til service og syn. LSA  accepterede over for bilfor-
handleren og fremsendte dokumentsættet, ekstrakten side 212 – 220, til under-
skrift. Dokumenterne er dateret den dag, de er fremsendt, den 20. december 
2019, hvilket ses øverst på dokumentet. LT1  har underskrevet doku-
mentet den 20. december 2019. Det er uden betydning, at der med håndskrift er 
rettet i registreringsnummeret, da stelnummeret er entydigt. Fakturaen på bil-
købet fremgår af ekstrakten side 221, med forfald den 28. december 2019. 

Den følgende leasingkontrakt med LT2 , ekstrakten side 
275, er med samme dokumenter. Der er med samme procedure forespurgt på 
www.mobile.de på en tilsvarende Mercedes og foretaget en beregning af akti-
vets værdi. Der var ikke noget usædvanligt i kilometerstanden på 39.500 km. 
Bilen er toldsynet, inden den er indregistreret. 

Forevist LT2 s årsopgørelse, ekstrakten side 291, forklarede 
han, at det fremgår, at hun har bopæl i , er født i 1989 og dermed 30 år. 
Hun er således en voksen ansøger med en indtægt på 345.000 kr. årligt. Af års-
opgørelsen fremgår, at hun betaler skat i Danmark og skulle have penge tilbage 
i skat. Angående de ligningsmæssige fradrag kan hun meget vel have børn i 
hjemlandet. Hun har en personlig indkomst på 192.000 kr. og kan betale for bi-
len. Ved nydanskere er det ofte kvinderne, der leaser bilerne. Hun skylder kun 
10.000 kr. Oplysningerne i lønsedlerne, ekstrakten side 295, svarer til lønoplys-
ningerne i årsopgørelsen. De har sikret sig identiteten på hende, og hun er ble-
vet registreret som bruger, og LSA  som ejer af bilen. Kørekort og sundhedskort 
fremgår af ekstrakten side 289 og 290. Adressen A4  svarer til oplys-
ningerne i årsopgørelsen. Han kan ikke se nogen udfordringer ved oplysnin-
gerne. De har tjekket hende i RKI, hvor hun ikke har været registreret. Ved ind-
førsel af en bil til Danmark skal den toldsynes, da den ellers ikke kan importe-
res til Danmark. Den omhandlede Mercedes eksisterer som aktiv. De har ikke 
set en synsrapport på bilen, men de kan trække synsdata fra Trafikstyrelsens 
hjemmeside, hvor synsdatoen står anført. LSA  sikrer sig bilens eksistens ved at 
se, at den er toldsynet. Den er registreret med nummerplader, og den originale 
registreringsattest er udleveret til syns- og motorkontoret. Den originale regi-
streringsattest fra Tyskland skal inddrages dér, og den oploades i kopi hos 
Færdselsstyrelsen. Der laves et registreringssyn, hvis bilen skal registreres i 
Danmark. Toldsynet sker, når den skal importeres. Der er intet mistænkeligt i 
sagen. 

Det samme gør sig gældende i sagen angående LT3 , ekstrakten side 
339. Kørekort og sundhedskort, ekstrakten side 350 og 351, giver ikke anledning 
til spørgsmål. Han er blevet tjekket i cpr-registeret ved opslag i RKI, og han står 
registreret på A3  i . Af årsopgørelsen fremgår en årlig ind-
tægt på 353.000 kr. Der er indestående i bank, og han har betalt skat i Danmark 
og skal have et mindre beløb tilbage i skat. Han er 39 år, og der er intet mistæn-
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keligt ved fradrag for underholdsbidrag, ekstrakten side 353. Han har lidt stå-
ende i banken, og oplysningerne virker til, at han er stabil. Lønsedlerne, ek-
strakten side 356, viser en bruttoindtægt på 32.000 kr. om måneden, hvilket sva-
rer til indtægten på 353.000 kr. i årsopgørelsen. Han er steget lidt i løn. Finansie-
ringsselskabet skal ikke foretage en kreditvurdering ved indgåelse af en lea-
singkontrakt, men det vurderes, at han er i stand til at betale. LSA  har foretaget 
et print fra www.mobile.de, ekstrakten side 360, idet de har fået oplyst, at bilen 
havde et kilometertal på 16.000 km og meget udstyr. De har vurderet prisen til 
252.000 kr. Der var ikke noget match på hjemmesiden, da bilen var eksklusive 
moms. Bilen er faktureret til 250.130 kr., jf. ekstrakten side 348, svarende til 
187.000 kr. eksklusive moms mv. Den var vurderet til 152.000 kr. og havde stået 
i Ungarn. Det er almindeligt at tage biler hjem derfra, og der er transportom-
kostninger og udgifter til syn og toldgodkendelse. Af ekstrakten side 350 til 351 
fremgår kørekort og sundhedskort. I cpr-registeret står hun til at bo som anført 
på sundhedskortet. På kørekortet kan de se cpr-nummeret. Der er intet ualmin-
deligt i sagen. 

LT1 s underskrifter fremgår af kørekortet, ekstrakten side 231 og af 
leasingaftalen, ekstrakten side 219. En underskrift på kørekortet er noget andet 
end en underskrift på papir. Der er ingen problemer med, at underskrifterne 
ikke ligner hinanden, og ingen alarmklokker ringer. Bilen var indregistreret og 
leasingaftalen underskrevet den 20. december 2019, hvor bilen også var indregi-
streret. LT2 s underskrifter på kørekortet, ekstrakten side 289, og på 
aftalen, ekstrakten side 280, gav heller ikke anledning til reaktion fra LSA . Der 
er endvidere en underskrift på leverancegodkendelsen, ekstrakten side 286, og 
de tre underskrifter, der ikke er 100% ens, ligner hinanden og gav ikke nogen 
anledning til reaktion. 

LT3 s underskrifter på kørekort og sundhedskort, ekstrakten side 350, 
og leasingaftalen, ekstrakten side 339 ff, gav heller ikke anledning til reaktion 
fra LSA . Folks underskrifter ændrer sig. Kontrakterne er underskrevet af de tre 
leasingtagere. Der er afsagt tre udeblivelsesdomme mod de tre leasingtagere, og 
hvis de var mødt op i retten, ville LSA  ligeledes have fået dom over dem. LSA  
har ikke tidligere oplevet falske bilag eller falske underskrifter i leasing som i 
denne sag. LSA  modtager henvendelser om leasingaftaler i 2 – 6 sager om da-
gen. En medarbejder undersøger sagen, og en anden medarbejder tager imod 
dokumenter med underskrifter, behandler papirerne efterfølgende og sender 
anmodning om F-deklaration mv. til rette myndigheder. 

Den 27. december 2019 skrev han til P1 . Det var første hver-
dag efter julen, og bilerne var registreret lige inden jul. Den 27. december 2019 
startede de på kontoret tidligt om morgenen og kontrollerede dokumenterne. 
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Den 23. december 2019 oprettede LSA  F-deklarationer på alle tre biler, efter at 
de havde modtaget de underskrevne kontrakter. LSA  fremsender informatio-
nerne til forsikringsselskabet. Den 27. december 2019 meddelte en medarbejder 
til ham, at han havde talt med LSB , der ønskede straks-over-
førsel af et beløb til pengeinstituttet, så de fik pengene til rådighed straks. Der 
var nogle alarmklokker, der ringede. Han fattede en formodet mistanke og tog 
samtlige leasingkontrakter indgået med LSB  frem på bordet. 
Hver sag består af 25 sider. Han sammenlignede og krydsreviderede. Han 
brugte 3 – 4 timer på det. Han kunne se, at noget var galt ved at sammenholde 
sundhedskort og kørekort, ekstrakten side 231 med udskrift fra RKI, side 229. 
Den seneste adresseændring ifølge RKI var den 17. november 2019 med adres-
sen A1  i Aabenraa. Af sygesikringskortet fremgik, at det var gyldigt 
den 1. februar 2016 med samme adresse. Han kunne have boet der før, og i gi-
vet fald ville sundhedskortet være forældet. Han ringede til LSB

, men fik ikke kontakt og skrev derfor en mail. Han kontaktede arbejdsgive-
ren, , hvilket han som finansieringsselskab ikke har lov til. Han ved 
ikke, om han fik fat i arbejdsgiveren. Han fik fat i 1 – 2 arbejdsgivere til leasing-
tagere i FS 2 . Han fandt ud af, at lønsedlerne var falske. Han an-
meldte det til politiet den 27. december 2019, ekstrakten side 236, inden han 
skrev til LSB . Han skrev om LT1  i politianmeldel-
sen, men husker ikke, om han nævnte de andre til politiet. Han anmodede LSB

 om betaling og opsagde straks samarbejdet med dem, ek-
strakten side 233. Han havde ikke mistanke om, at noget var galt før den 27. de-
cember 2019. Der havde været tale om ganske almindelige leasingkontrakter 
med en standardprocedure, hvor LSA  havde indsendt anmodning om F-dekla-
ration til forsikringsselskabet, som de altid gør. De gjorde, hvad de kunne for at 
få fat på køretøjerne. Forsikringsselskaberne har adgang til andre registre end 
finansieringsselskaberne. FS  noterede F-deklarationen. I alle tre sager har 
FS  accepteret F-deklarationen den 13. januar 2020 kl. 10. FS  har tiltrådt F-
deklarationen, med ikrafttræden af kaskoforsikringen fra den 20. december 
2019 fra bilens indregistreringstidspunkt. 

Efter den 27. december 2019 blev han opmærksom på bilernes bortkomst. Af ek-
strakten side 238 fremgår anmeldelsen af deklarationskrav under F-deklaratio-
nen indgivet den 21. januar 2020 til FS . Udskriften af forsikringsregisteret er 
trukket den 16. januar 2020, ekstrakten side 237. Her så de, at bilen er afmeldt, 
og at noget er galt. Bilerne blev meldt bortkommet og efterlyst i Schengen-om-
rådet, hvorefter bilerne ikke kan registreres i andre Schengen-lande. Den første 
leasingafgift var ikke betalt. De sendte herefter opkrævninger. Den 21. januar 
2020 skrev de til FS  om, at bilen var bortkommet. FS  havde noteret pantha-
verdeklarationen. Normalt opsiger forsikringsselskabet panthaverdeklaratio-
nen, hvis bilen afmeldes fra forsikringsregisteret. De fik imidlertid ikke besked 
fra FS  før længe efter, den 21. februar 2020, hvor de fik besked om ophør. Den 
ophørte den 13. marts 2020. LSA  har dækning i 26 uger fra modtagelse af beske-
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den af 21. februar 2020 eller den 13. marts 2020. Sagen drejer sig om F-deklara-
tionsdækning. De har efterlyst køretøjerne og har været i tæt telefonisk kontakt 
med politiet. I alle tre sager blev kravene i henhold t F-deklarationen anmeldt 
den 21. januar 2020 til FS . Alle tre biler ses afmeldt den 13. januar 2020. Det er 
ikke LSA , der har afmeldt bilerne. Nummerpladerne er indleveret til motorkon-
toret, men ikke af LSA . I FS 2  er andre biler også afmeldt den 13. 
januar 2020. I denne sag er der fundet én bil i Litauen, og i FS 2  er 
der ligeledes fundet flere biler. LSA  har fundet én bil, og politiet har fundet en 
anden. Den af LT3  leasede bil er fundet i Litauen, og han har korre-
sponderet med de litauiske myndigheder. Han fik i april 2020 besked af dansk 
politi om, at bilen var fundet i Litauen. De skulle derfor anmode om udlevering 
fra de litauiske myndigheder. Forsikringsselskabet kan vælge at hjemtage køre-
tøjet, men det ønskede FS  ikke, og de ville ikke betale herfor. LSA  anmodede 
de litauiske myndigheder om at få bilen udleveret, jf. den danske oversættelse, 
ekstrakten side 380. Myndighederne ønskede ikke at udlevere bilen. Den var 
overdraget til en person, der kunne beholde bilen. De skrev, at han havde købt 
bilen den 20. november 2019 i Danmark. Det lykkedes ikke at få bilen genudle-
veret. Myndighederne beskytter deres egne indbyggere. Det er også svært at få 
udleveret biler fra Tyskland og Sverige. Der var en klagefrist på afgørelsen fra 
de litauiske myndigheder på to måneder. De har ikke overklaget afgørelsen. Bi-
len var i en anden persons varetægt, og anmodningen var derfor afvist. De op-
gav at gå videre. Omkostningerne ved hjemtagelse ville være 50.000 – 60.000 
kr., hvis de skulle gå videre med sagen og hjemtage bilen. De to andre biler var 
efterlyst i Schengen, hvor de ikke sås registreret. 

P1  har haft en personlig leasingaftale med LSA  med P1
 som leasingtager og LSA  som leasinggiver. V1  var et 

busselskab med flere busser, der kørte flextrafik. LSA  havde ikke nogen lea-
singkontrakter med V1 . LSA  leaser ca. 300 biler ud, der kører flextrafik. 
P2  har haft en del samtaler med P1  2 – 3 må-
neder, inden samarbejdsaftalen blev indgået. Der blev ikke indgået en aftale 
med V1 . P1  sagde, at han ville have sit eget leasingsel-
skab. Samarbejdsaftalen af 23. august 2019, ekstrakten side 150, blev indgået, og 
P1  havde oprettet LSB  kort tid forinden. P1

 virkede reel og var godkendt til at køre Flextrafik. Det kræ-
ver en ren straffeattest, god økonomi, og at han er reel. Der blev ikke foretaget 
en kreditvurdering af LSB ’s økonomi. P1  
anmodede om at tegne leasingaftaler, og listen på ekstrakten side 167 er nok 
samtlige biler, der er blevet anvist af LSB , på nær LT2

s bil. Leasingaftalen med V3  var den første leasingaftale ind-
gået med LSB . Aftalen nr. 62018 er indfriet. De 6 biler anført 
øverst på listen, er enten afvist eller annulleret. I nogle af sagerne, hvor aftalen 
er indgået efter den 4. november 2019, blev den første ordinære ydelse betalt. 
Der var ikke nogen grund til at fatte mistanke vedrørende de anviste kunder. 
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Tingene er foregået over en periode på 3½ måned, og antallet af anviste sager er 
ikke usædvanlige i forhold til LSA ’s kundeandel. Når et samarbejde med en ny 
partner startes, skal der skabes en balance. LSA  har ikke foretaget besigtigelse 
af LSB s salgslokaler. Han har selv været forbi stedet en aften i au-
gust eller september 2019, hvor der var et modificeret salgslokale, idet det skal 
tages i betragtning, at der havde været buskontor dér. Han husker ikke, om der 
var et skilt med LSB . Han mødte ikke P1  på 
det tidspunkt. Han har ikke selv truffet P1 , efter samarbejds-
aftalen blev indgået. Det har derimod en medarbejder. LSA  foretager ikke kon-
trol af, om samarbejdspartneren er rette ejer af bilen. De tjekker ikke og er ikke 
forpligtet til at undersøge, hvor samarbejdspartneren har skaffet bilen fra, købe-
sum mv. De sikrer ikke ejerskabet fra leverandøren. Det er muligt, at han selv 
har været ind over kontrakterne med de tre biler i dette kompleks, men husker 
det ikke konkret. LSA  har ikke foretaget en kreditvurdering. LSA  skal foretage 
en kontrol af identiteten af leasingtagerne. LSA  har ikke haft bemærkninger til 
lønsedler, årsopgørelser mv., når han i dag foretager en vurdering af dokumen-
terne. Han kan sagtens have set dokumenterne dengang. Der er 2 – 3 medarbej-
dere, der indgår leasingaftaler, herunder P2 . Derudover er der 2 
– 3 medarbejdere, der foretager afregninger mv. De har i LSA  drøftet, at med bi-
lernes lave kilometerantal var meget fine, og at LSB  måtte 
have en rigtig god indkøber. Det gav dog ikke anledning til undersøgelser af 
servicehistorikken, som man ikke bare har adgang til. De kan måske have kon-
taktet P1  herom. De har nok tidligere oplevet biler med nedspolede 
kilometertal, men ingen alarmklokker ringede i denne sag.

Vedrørende LT1 s Mercedes, ekstrakten side 210, der er synet den 19. 
december 2019 med ind. reg.  og omregistreret den 20. december 2019 
til , forklarede han, at synsrapporten tager udgangspunkt i tidligere 
dansk indregistreret bil. Køretøjet med  har måske været afregistreret 
tidligere. Leasingaftalen er indgået på , da stelnummeret er entydigt. 
Leverancegodkendelsen, ekstrakten side 219, er udfærdiget den 20. december 
2019 på , selv om bilen har fået et nyt indregistreringsnummer med 

. Det gamle indregistreringsnummer burde være slettet og anført med 
korrekt indregistreringsnummer. De har måske ikke kendt det nye indregistre-
ringsnummer på det tidspunkt. Han lagde ikke mærke til e-mailadressen, 

, ekstrakten side 219 – 220, idet de tit får forkerte e-
mailadresser. Man kan få den rigtige efterfølgende. Arbejdsgivernes navn un-
dersøges normalt ikke. I forbindelse med anmeldelsen af F-deklarationskrav af 
21. januar 2020, ekstrakten side 238, tog de et forsikringsudtræk den 16. januar 
2020, hvor bilen sås afmeldt den 13. januar 2020. Af anmeldelsen fremgår da-
toen for kendskab til bortkomst/tyveri den 21. januar 2020. Der er tale om en no-
teret F-deklaration, og der er ikke pligt til at oplyse dato for bortkomst. Om vi-
den om bortkomst kunne han have skrevet ”via motorregisteret” i stedet for 
”politiet”. Jo flere informationer de giver til FS , des bedre kan de arbejde sam-
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men. Af RKI-bilaget, ekstrakten side 229, fremgår den seneste adresseændring 
til den 17. november 2019. Det blev bemærket ved indgåelse af aftalen. Lønsed-
lerne er formentlig udskrevet på adressen A1  i . Lønsed-
lerne er kommet via en PDF-fil fra LSB . Adressen stod på løn-
sedlerne. De har ikke bemærket ændringen. Typisk har folk ikke udskrevet de-
res lønsedler, og når de udskriver lønsedlerne, fremstår de med den adresse, 
som de havde på tidspunktet for udskriften. De har noteret sig, at kunden 
havde en stabil adresse. Det har ikke givet anledning til undren. Vedrørende 
leasingaftalen med LT1  spurgte de, efter den 27. december 2019, 
hvor de indgav politianmeldelse, til dokumenternes rigtighed og anmodede om 
at få den ekstraordinære leasingafgift betalt. De kunne se, at der var uregel-
mæssigheder, og derfor spurgte de herom. De har anlagt retssagerne med krav 
om betaling mod de tre leasingtagere i dette kompleks for at gøre alt, hvad de 
kunne for at FS  kunne få dækket deres udgifter. LSA  har pligt til at inddrive 
tilgodehavendet hos leasingtagerne. Vedrørende bilen leaset af LT2  
bemærkede LSA  ikke e-mailadressen, , der fremgår af ek-
strakten side 286. Det har ikke givet anledning til undren, at leverancegodken-
delsen er underskrevet den 18. december 2019, og bilen er indregistreret dagen 
efter den 19. december 2019. Det er almindeligt, at folk underskriver kontrakten 
dagen før, de får bilen med nummerplader på. Sundhedskortet med gyldighed 
fra den 19. november 2019, ekstrakten side 290, har ikke givet anledning til un-
dren. Årsopgørelsen og lønsedler, kørekort og sundhedskort har ikke givet an-
ledning til undren. De må ikke ringe til arbejdsgiveren. De har ikke en fast pro-
cedure med at kontrollere arbejdsgiverens eksistens. Det gør de stikprøvevis. 
De sendte breve fysisk til leasingtageren, og der kom ikke breve retur. Vedrø-
rende sagen med leasingtageren LT3 , ekstrakten side 339, kunne de 
godt se, at bilen var indkøbt med lave kilometer. De har ikke bemærket e-
mailadressen, , der fremgår af ekstrakten side 
346 – 347. De har ikke bemærket, at kontrakten blev underskrevet den 16. de-
cember 2019, nogle dage før den blev indregistreret den 20. december 2019. Det 
er almindeligt. Bilen af mrk. Mercedes, der ses i annoncen, ekstrakten side 360, 
er den aktuelle bil, der er blevet leaset. Annoncen af 16. december 2019 er fra en 
ungarsk forhandler. LSA  har ikke fået oplysning om, at bilen var i Danmark. De 
har fremmet leasinganmodningen den 16. december 2019 og accepteret den. In-
den bilen er taget hjem til Danmark, er leasingaftalen underskrevet på pladsen. 
De vil være sikre på, at de kunne få bilen, inden de tog den hjem. Sundhedskor-
tet udstedt den 29. oktober 2019 til LT3  har ikke givet anledning til 
undren, ekstrakten side 351. Der er ikke nogen alarmklokker, der har ringet, 
selv om de tre biler i denne sag er leaset til tre bulgarske statsborgere med løn-
sedler fra DAN-lønsystemet, alle med årsopgørelser med anført fradrag for un-
derholdsbidrag mv. Foreholdt ekstrakten side 321 og bilsynsattest af 18. decem-
ber 2019 kl. 10.36 og attest vedrørende omsyn den 18. december 2019 kl. 14.49 
på grund af fejl, har det ikke givet anledning til undren. De må have repareret 
bilen hurtigt, hvorefter den er godkendt 4 timer senere. Bilen kan være repare-
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ret på et par timer. Han har hørt om klonede biler, men ikke papirbiler inden 
denne sag. De omhandlede synshaller er godkendt af Færdselsstyrelsen og au-
toriseret. LSA  har respekt for, at kontrollerne er lavet af Færdselsstyrelsens au-
toriserede synshaller. Det er en statsgodkendt virksomhed. 

P3  har som vidne forklaret, at han de sidste 4 – 5 år har været time-
ansat skadeskonsulent ved FS , hvor han arbejder om onsdagen. Han var tidli-
gere ansat i dansk politi fra 1977 og har i en længere årrække været efterforsker. 
Den 5. februar 2020 fik han oplyst, at adskillige biler var forsvundet, 3 biler for-
sikret hos FS  og 8 – 9 biler forsikret hos FS 2 . Vidnet fik til opgave 
at foretage de indledende undersøgelser, og han henvendte sig på to adresser i 

. Han fik anmeldelserne fra LSA  og mener, at det var anmeldelser un-
der F-deklaration, jf. ekstrakten side 238. Den 6. februar 2020 tog han til A1

 i , hvor han i området undersøgte, om der var en bil af den på-
gældende type. Han rettede ligeledes henvendelse på adressen, hvor et yngre 
par havde overtaget lejligheden. De oplyste, at de ikke havde set den tidligere 
lejer, men de havde modtaget en del post, som de havde videregivet til udleje-
ren P6 . Personen var LT1 . Han husker ikke, hvor længe de 
havde boet der, men de var lige flyttet ind.

Han kørte herefter til A2  i . Lejerne dér sagde, at de ikke havde 
set den tidligere lejer, og de havde modtaget en del post til den tidligere lejer, 
som de havde afleveret til udlejeren, P6 . De havde aldrig set den tidli-
gere lejer. Det var nok A3 , og ikke A2 , han henvendte sig på. Den 
pågældende var person LT3 . Der var ikke noget navn på postkassen. 
Han skrev en rapport og fandt ud af, at Odense Politi havde igangsat en efter-
forskning af sagen. Han kontaktede udlejeren P5 , der oplyste, at han 
havde fået besøg af en midaldrende bulgarer, der gerne ville leje værelser til yn-
gre bulgarere, og der blev udlejet tre værelser. Han fattede mistanke til man-
den, da hans adresse ikke eksisterede. Der blev ikke foretaget nogen indbetalin-
ger, men han modtog en masse kontrakter. Han ville ikke rette henvendelse til 
forsikringsselskabet, men kontaktede politiet. P5  oplyste ikke noget 
om, at han havde mødt de pågældende lejere. Den midaldrende mand har efter-
følgende henvendt sig på adressen A5 , hvor P5  og hans 
ægtefælle P6  bor. Hun meddelte, at samarbejdet med den midal-
drende bulgarske mand var ophørt. Der er ikke indbetalt indskud eller husleje 
på lejemålene. Vidnet udarbejdede en undersøgelsesrapport og videresendte 
den til Fyns Politi og opfordrede dem til at kontakte udlejer angående eventuel 
kriminalitet. Han fik at vide af politiet, at han ikke skulle blande sig i efterforsk-
ningen. Han forsøgte at finde ud af, hvilket leasingselskab der havde bilerne, 
men det lykkedes ham aldrig at komme igennem til LSB . Han 
har ikke været indblandet i skadesbehandlingen af sagerne hos FS . 
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P4  har som vidne forklaret, at hun har været ansat hos FS  i 12 år. 
Hun er nu IT-arkitekt, men har været policechef i 8 år, og det var hun i 2019. 
Hun havde det overordnede ansvar for notering af panthaverdeklarationer hos 
FS , hvor meget fungerer elektronisk. Noteringen sker via en server hos For-
sikring og Pension i Hellerup. Når en bil bliver indregistreret med nummerpla-
der, skal der tegnes en lovpligtig motoransvarsforsikring. En privat bruger læg-
ger oplysningerne ind i DMR. En bilhandler har bemyndigelse til, at det kan ske 
elektronisk. Når begæringen er sendt til FS , er bilen forsikret dér. Man har 
som minimum tegnet en motoransvarsforsikring, i det øjeblik anmodningen er 
sendt til forsikringsselskabet. Motoransvarsforsikringen træder i kraft, uanset 
forsikringsselskabet har accepteret anmodningen. Når der indgives begæring 
om forsikring på DMR, kan der i begæringen sætte flueben ved kaskoforsikring. 
Man kan samtidig give samtykke til at oplyse sit fulde cpr-nummer. FS  for-
langer, at cpr-nummeret oplyses, når der fremsendes en anmodning. Kaskofor-
sikringen træder også i kraft på tidspunktet for begæringen. Ekstrakten side 298 
– 299 er eksempler på oplysningerne, der fremgår af DMR ved notering af en 
panthaverdeklaration. En bilforhandler kan blive oprettet som bruger i syste-
met ved at rette henvendelse til Forsikring og Pension. De får brugeradgang til 
EDI-systemet. Begæringen om panthaverdeklaration kan uploades elektronisk. 
Det foregår ikke manuelt i dag. Leasingselskaber, banker og bilforhandlere kan 
lægge oplysninger ind på EDI-systemet og begære notering af en panthaverde-
klaration. Begæringen ligger på serveren, og oplysningerne videresendes to 
gange dagligt. Der kan om formiddagen f.eks. være uploadet 100 begæringer, 
og data udveksles med forsikringsselskaberne ved middagstid og kl. 18. Ek-
strakten side 298 – 299 er skærmprint af EDI-systemet, hvor forsikringsselskabet 
kan se panthaverdeklarationen. Det fremgår, at den 23. december 2019 kl. 11.46, 
er anmodning om panthaverdeklaration modtaget.  Udvekslingen er sket om 
aftenen kl. 18.00, hvor oplysningerne er overført til FS  og kl. 20.36 er oplys-
ningerne indlæst i FS ’s it-system. Hun har kontrolleret alle tre biler i FS ’s 
system. I alle tre tilfælde er oplysningerne overført kl. 18 og modtaget kl. 20.36 
hos FS  den 23. december 2019. Når der øverst på ekstrakten side 
298 er anført ”I kraft: 19.12.2019” betyder det, at bilen er dækket af forsikringen 
fra den 19. december 2019, fra bilen blev indregistreret. Panthaverdeklarationen 
ligger i systemet og afventer, at FS  udarbejder police på køretøjet. Der var 
ikke udarbejdet police den 23. december 2019. Kaskoforsikringen dækker også 
fra indregistreringstidspunktet. Der bliver fysisk lavet policer, og panthaverde-
klaration noteres herpå samtidig. Der bliver automatisk sendt accept til pantha-
veren. Accepten kan ses på ekstrakten side 298, ved at der står: ”13-01-2020 Ac-
cept med gebyr”.  Ikrafttrædelsesdatoen afviger fra anmodningsdatoen. Ikraft-
trædelsesdatoen den 19. december 2019 er automatisk anført i FS ’s system. 
Forsikringen træder i kraft bagud i tid fra indregistreringstidspunktet. Den op-
lysning er ikke med i EDI-systemet. Accepten er sendt samtidig med oprettel-
sen af policen den 13. januar 2020. Policen er indtastet i systemet den 12. januar 
2020, og der sker en udveksling af data, der modtages næste dag den 13. januar 
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2020. På det tidspunkt har der været en længere sagsbehandlingstid hos FS  
end sædvanligt. Der var ekstra travlt på det tidspunkt. Hos FS  har de ikke an-
dre oplysninger om forsikringstageren end navn, adresse og cpr-nummer. For-
sikringstageren er ukendt af FS . Policer med ukendte kunder får anciennitet 
med laveste bonus svarende til en 18-årig kunde. FS  sender informationsbrev 
til kunden og vejleder om den dyrere forsikring. FS  fik ingen reaktion fra de 
tre kunder, hvor breve først blev sendt via e-boks, hvor brevene blev afvist. 
Herefter blev de sendt fysisk, hvor brevene ligeledes blev sendt retur. De var 
ikke kendt på adressen. Den 20. januar 2020 fik de fejlmelding fra e-boks om, at 
kunden ikke tilgik e-boks. FS  tog kunderne til inkasso, og sagerne står stadig 
åbne hos inkassofirmaet, hvor der ikke har været nogen kontakt med dem. Bi-
lerne blev afmeldt den 13. januar 2020, hvilke oplysninger FS  fik fra SKAT da-
gen efter. Herved var forsikringen ophørt, og der blev lavet en opgørelse og en 
opkrævning for perioden den 19. december 2019 til den 13. januar 2020. FS  
sendte besked til panthaver om, at forsikringen var ophørt. Det ses på ekstrak-
ten side 298: ”Dækning ophørt, restance”. Denne besked er sendt den 21. fe-
bruar 2020, hvilket kan ses på sagshistorikken. Der sker udveksling og oplys-
ning i systemet. Der har været en længere sagsbehandlingstid, da det skal ske 
manuelt ved ophør af forsikringen. Det sker i FS ’s system. Der sker automa-
tisk meddelelse i EDI-systemet, der vedrører panthaverdeklaration. I sagen 
vedrørende bilen  (LT2 ) er beskeden sendt den 21. fe-
bruar 2020.  I sagen vedrørende  (LT1 ) er beskeden sendt 
den 21. februar 2020 til panthaveren via systemet. I sagen  (LT3

) er beskeden sendt den 28. januar 2020 til panthaver. Ikrafttrædelsesdatoen 
den 19. december 2019 har ikke noget med EDI-systemet at gøre. Hun har ikke 
taget del i skadesbehandlingen i de tre sager. Hun har inden retsmødet under-
søgt inkassosagerne, der stadig står åbne, og det har ikke været muligt at få fat i 
de tre kunder. 

Der er forsikringsdækning på bilen fra indregistreringstidspunktet. Når FS  si-
ger ja til forsikringen, tager forsikringsselskabet risikoen for dækning. Det har 
ikke nogen indflydelse på forsikringsdækningen, hvornår der er oprettet en 
panthaverdeklaration. Hvis forsikringsdækningen ikke var med kaskoforsik-
ring, ville panthaverdeklarationen være blevet afvist. I alle tre sager er der dæk-
ning med kaskoforsikring på bilerne. Hvis kunderne ikke betaler præmien, der 
opkræves, er kaskoforsikringen ikke gældende fra opsigelsestidspunktet. I 
denne sag blev bilerne afmeldt før opsigelsesproceduren, så forsikringsselska-
bet har ikke rykket for præmie inden afmeldingen af køretøjerne. Der udarbej-
des en slutopkrævning efter afmelding. Det har været sendt til inkasso. Hvis en 
bil ikke er afmeldt, og forsikringen kører videre, men præmien ikke betales, vil 
forsikringen være ophørt fra en betalingsfrist gældende fra første rykker, jf. for-
sikringsaftalelovens § 13 og § 14. Der vil i givet fald være forsikringsdækning 
fra indregistreringstidspunktet til fristen fastsat i første rykker, når det drejer 
sig om en kaskoforsikring. 
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Parternes synspunkter
LSA  har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…
Anbringender 
F-deklaration træder i kraft, når den er elektronisk ekspederet af leasinggiver, jf. 
F-deklarations vilkår 4a. 

Deklarationen ophører 6 dage efter leasinggiver har modtaget forsikringsselska-
bets meddelelse om, at det ikke ønsker at overtage kaskoforsikringen, en sådan 
meddelelse skal fremsendes senest 4 uger efter, at forsikringsselskabets hoved-
kontor har modtaget deklarationen, jf. F-deklaration vilkår 5c. 

Overskrides fristen på 4 uger, dækker forsikringsselskabet i 26 uger efter at det 
har meddelt leasingselskabet, at forsikringen ikke vil blive antaget, jf. F-deklara-
tion vilkår 5b. 

FS  har som forsikringsselskab ikke inden 4-ugers fristen meddelt, at det ikke 
ønsker at overtage leasingtagernes kaskoforsikringer og dermed accepteret hæf-
telsen overfor LSA  som leasinggiver i henhold til F-deklarationen. Parterne er 
enige herom. 

Det gøres gældende, at FS  hæfter uanset bilerne er bortkommet før begæringen 
om F-deklaration er ekspederet af leasinggiver og at det er uden betydning for 
hæftelsen at leasinggiver ikke kan bevise, at bilerne ikke er bortkommet inden 
begæring om deklaration. 

F-deklarationen sikrer leasinggiver fyldestgørelse i de situationer, der fremgår af 
deklarationsvilkårene pkt. 1. Vilkårene giver kreditor/leasinggiver bedre rettighe-
der end efter forsikringsaftaleloven. FS  har bevisbyrden for de forhold det på-
beråber som årsag til, at det mener at leasingselskabet ikke skal fyldestgøres. 

Jf. Ivan Sørensen, Forsikringsret (6. udg.), s. 383, 401, 523, 561, 563, Jønsson m.fl. 
Dansk Forsikringsret (10. udg.) s. 593, 889, Tegldal m.fl., Den Kommenterede For-
sikringsaftalelov s. 450, 472, 477, 479. 

F-deklarationen er i forholdet mellem LSA  og FS  ikke udtryk for et gensidigt 
bebyrdende kontraktforhold, som det gøres gældende af FS . FS  og LSA  er 
ikke kontrakt-parter. Med noteringen giver F-deklaration LSA  som leasingsel-
skab en fordringsret mod FS  som forsikringsselskab.

Leasingtageren og FS  som forsikringsselskab er kontraktparter om kaskoforsik-
ringen. LSA  har med denunciationen overfor FS  anmeldt en fordring på prove-
nuet fra leasingtagerens tegnede kaskoforsikring. Det er FS  som forsikringssel-
skab, der har risikoen for eventuelle svigt hos leasingtageren, herunder for ugyl-
dighed. 
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Leasingselskabet er ikke en forsikringstager, men fordringshaver i henhold F-de-
klaration og er ikke part i den forsikringsaftale, der er indgået af FS  som forsik-
ringsselskab med forsikringstageren. De obligationsretlige principper, FS  på-
beråber med henvisning til at der skulle være indgået en aftale mellem LSA  og 
FS , herunder loyalitetsprincippet gælder ikke i forholdet mellem LSA  og FS  
om LSA s fordringer mod FS  i henhold til F-deklaration. 

F-deklarationsvilkår pkt. 2 b opstiller den eneste betingelse, hvorefter et forsik-
ringsselskab kan fritages for hæftelse. Forsikringsselskabet kan som debitor kun 
fritages for dækning i tilfælde hvor leasingselskabet som kreditor på leasingtids-
punktet er i ond tro for så vidt det reelle ejer/brugerforhold, jf. registreringsbe-
kendtgørelsens § 7, stk. 3. 

FS  har som forsikringsselskab bevisbyrden for at LSA  som debitor/leasinggiver 
var i ond tro om det reelle ejer/brugsforhold på leasingtidspunktet. I trepartsfor-
hold har bilforhandlerens eventuelle onde tro ingen indvirkning på senere kredi-
tors rettigheder. Jf. bemærkninger til vilkår for F-deklaration, 2006, side 16 og 
2010, side 9. 

Er der problemer med retsgrundlaget, er forsikringsselskabet forpligtet i henhold 
til deklarationsbestemmelserne, hvis der er noteret en deklaration i et køretøj, 
selvom det måtte bero på en fejl fra forsikringsselskabets side. Det har ikke be-
tydning, at leasingkontrakten måtte være ugyldig. Jf. bemærkninger til vilkår for 
F-deklaration, 2006, side 3, pkt. 2.1.1 og 2010, side 16, pkt. 2. 

Det er kun når forsikringsselskabet kan godtgøre at leasingselskabet/kreditor var 
vidende om ugyldighedsgrunden ved deklarationens elektroniske ekspedition, at 
det kan nægte dækning. Jf. bemærkninger til vilkår for F-deklaration 2010, side 
16, pkt. 2. Ivan Sørensen, Forsikringsret (6. udg.), s. 563. 

Parterne er enige herom, (E13, 14), bortset fra at FS  derudover mener at FS  
uanset noteret F-deklaration alligevel ikke hæfter under deklarationen, hvis LSA  
som leasingselskab kan bevise at bilerne er bortkommet efter begæring om F-de-
klaration. 

At FS ’s sidste synspunkt ikke kan være gældende ret, følger af F-deklaratio-
nens formål, at sikre leasingselskaber en bedre retsstilling end efter forsikringsaf-
taleloven. Hvis leasingselskaber hver gang skal bevise, at en bil ikke er bortkom-
met før begæring om deklaration, vil leasingselskaber reelt aldrig kunne opnå 
dækning i henhold til F-deklaration ved bortkomne biler. De almindeligt gæl-
dende forsikringsretlige bevisbyrderegler gælder ikke ved F-deklaration. 

Det gøres gældende, at det er irrelevant for FS ’s hæftelse at bilerne eventuelt 
måtte være bortkommet før LSA ’s begæring om F-deklaration, under hensyn til 
LSA ’s gode tro om bilens eksistens på begæringstidspunktet. 

FS  har ikke godtgjort viden hos LSA  om eventuelle ugyldighedsgrunde på 
tidspunkterne for deklarationernes elektroniske ekspedition og kan ikke for fri-
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gørelse af sin hæftelse i forhold til LSA  påberåbe sig hverken svage eller stærke 
ugyldighedsgrunde, principperne i GBL § 15 og § 17, bilen er bortkommet før be-
gæringen af F-deklaration, ikke at have modtaget det aftalte vederlag eller andre 
indsigelser fra retsforhold om forsikringen, som er indgået mellem FS  og lea-
singtagerne muligvis med hjælp fra forhandleren LSB . 

Den svig FS  påstår, der er forgået hos LSB  som bilforhandler 
herunder organiseret svindel, er retsforholdet mellem FS  og LSA  uvedkom-
mende. FS  kan ikke nægte dækning til LSA  med henvisning til LSB

’ eventuelle svig, falsk og trussel om voldelig tvang i forbindelse med 
leasingaftalernes og forsikringsaftalernes indgåelse, herunder at bilerne aldrig 
har eksisteret. 

FS ’s sagsfremstilling omkring indgåelsen af leasingaftalerne kan ikke være rig-
tigt. 

FS  har ikke løftet sine bevisbyrder for at LSA  ikke skal dækkes i henhold til F-
deklarationsvilkårene. 

LSA  har i sagerne om leasingaftalerne og begæringerne om deklarationerne væ-
ret i god tro om uregelmæssigheder. 

LSA  har ikke ignoreret og slet ikke bevidst ignoreret åbenlyse forhold hvad an-
går leasingtagernes forhold og de om dem givne oplysninger. 

Den 26.12.2019 blev LSA  opmærksom på at der kunne være uregelmæssigheder 
med leasingaftalerne indgået af LSB  og reagerede straks herpå 
den 27.12.2019 med ophævelse af samarbejdet. Det gøres gældende, at LSA ’s op-
hævelse af samarbejdet med LSB  på grund af uregelmæssighe-
der ingen indflydelse har på leasingaftalernes gyldighed. 

Det gøres gældende, at leasingtagerne har underskrevet leasingkontrakterne og 
at deres underskrifter er ægte. FS ’s anbringende om at leasingtagernes under-
skrifter skulle være falske bestrides som udokumenteret. 

Bilerne må anses for leveret til leasingtagerne med deres underskrifter på leasin-
gaftalerne og leveranceerklæringerne uanset eventuelle uoverensstemmelser på 
dokumenternes dateringer. Det bestrides, at FS  har løftet sin bevisbyrde om an-
det. 

Leasingaftalerne er utvivlsomt gyldige og leasingtagerne er forpligtet til at op-
fylde deres vilkår i overensstemmelse med de over dem afsagte domme (E267, 
334, 422). Det bestrides, af de over leasingtagerne afsagte domme er en nullitet. 

Det gøres gældende, at FS  hæfter i henhold til F-deklaration uanset leasingafta-
lerne måtte være ugyldige. Retten kan i sagerne mellem LSA  og FS  ikke træffe 
afgørelse om leasingaftalernes gyldighed, som er et retsforhold mellem LSA  og 
leasingtagerne. 
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LSA  hverken var eller kan anses at have været i ond tro om realiteten i brugerfor-
holdet til bilerne. FS  har ikke løftet sin bevisbyrde herom og FS  er derfor ikke 
frigjort for dækning i henhold til vilkår for F-deklaration pkt. 2 b. 

Forløbet omkring anmeldelse af sagernes F-deklaration har ikke betydning for LSA
 krav FS . 

Det bestrides, at LSA  har pligt til at søge sig fyldestgjort hos LSB
 før det anmoder om dækning hos FS  i henhold til F-deklaration. LSA  har 

gjort hvad der er tilstrækkeligt i forhold til LSB . LSB
 er i øvrigt gået konkurs (E199). Det er FS ’s egen risiko at søge eventu-

elle tab i henhold til F-deklara-tion dækket hos LSB . LSA  aner-
kender en subsidiær indtrædelse for FS  i LSA ’s tilgodehavende hos LSB

 under konkurs, som i øvrigt vurderes for værdiløst. 

Det er kun hos leasingtagerne, at LSA  har pligt til at inddrive tilgodehavender, jf. 
F-deklarationsvilkår pkt. 2 a. 

Det gøres gældende, at LSA  har gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine til-
godehavende inddrevet hos leasingtagerne i overensstemmelse med F-deklara-
tionsvilkår pkt. 2a og at FS ’s ansvar ikke kan begrænses efter F-deklarationsvil-
kår pkt. 2 a. LSA  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. LSA  har opnået dom 
over alle leasingtagerne (E267, 334, 422) og leasingtagerne er forsvundet uden at 
have efterladt nye adresser, hverken i Danmark eller udlandet.

Det bestrides, at LSA  har handlet uforsvarligt i forbindelse med behandlingen af 
leasing-aftalerne, behandlingen af leasingtagerne og behandlingen af bilerne. Det 
bestrides, at FS  har ikke løftet bevisbyrden om andet. 

Det bestrides, at LSA  som leasingselskab har haft pligt til at kreditvurdere lea-
singtagerne. Under alle omstændigheder gøres det gældende, at LSA  har handlet 
indenfor det skøn som LSA  som leasingselskab må tillægges ved indgåelse af lea-
singaftaler, jf. U.2022.54Ø. 

Bilernes skæbne er ukendt efter at de er afmeldt, bortset fra den ene sags bil der 
er fundet i Litauen og som myndighederne ikke vil udlevere, hverken til LSA , 
FS  eller politiet (E372). 
Det gøres gældende, at bilerne er bortkommet, at bilerne ikke er kommet til 
kendskab på en kendt adresse i udlandet, at de ikke er fundet 6 måneder efter 
meddelelserne den 21. januar 2020, at de ikke kan hjemtages uanset forsøg herpå 
(E372) og at FS  derfor er forpligtet til at dække LSA ’s krav jf. deklarationsvilkår 
1 f og 1 g. 

Det gøres gældende, at bilerne med de foretagne toldsyn og registreringssyn har 
eksisteret (E211, 321, 364, 415). Hvem skal man ellers have tillid til, hvis ikke det 
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skulle være til færdselsstyrelsens autoriserede synsvirksomheder. FS ’s udsagn 
om at det er almindeligt kendt, at der forgår svindel hos synsvirksomheder, be-
strides som udokumenteret. 

FS ’s udsagn, om at bilerne ikke har været gennem forskriftsmæssigt toldsyn og 
registreringssyn, bestrides som udokumenteret. Med dokumentationen fra 
Færdselsstyrelsen modtaget efter gennemført aktindsigt i de verserende sager 
mellem parterne, må det anses for dokumenteret af der er gennemført syn i alle 3 
sager. 

Det gøres gældende, at bilerne blev synet og eksisterede på leasingtidspunkterne 
og at det ikke kan antages at de bortkommet før efter den 23.12.2019, d.v.s. efter 
den digitale notering af F-deklarationerne. Bilerne blev først afmeldt den 
13.01.2020. LSA  var i god tro om at bilerne ikke var bortkommet den 23.12.2019. 
Det gøres gældende, at det er FS ´s risiko, hvis bilerne må anses for bortkommet 
før noteringen af F-deklaration, med FS ’s accept af kaskoforsikringerne og und-
ladelse af rettidigt at afvise LSA ’s notering af F-deklaration på bilerne. 

Leasingaftaler er ikke omfattet af kreditaftalelovens kap. 10 om løsøre solgt med 
ejendomsforbehold, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 5. Der findes ikke et krav om betaling 
af en ekstraordinær ydelse på 20 % som betingelse for leasingaftalers gyldighed. 
Leasingaftaler er ikke reguleret ved lov, de afhænger af aftalen. 

Principperne om biler solgt på ikke gyldigt ejendomsforbehold, fordi der doku-
menterbart ikke er udbetalt 20 % af købesummen, i Østre Landsrets domme af 
11. juni 2013 (21 afd., nr. B-2135-12) og FED2012.127Ø kan ikke anvendes i nær-
værende sager, hvor leasingaftalerne utvivlsomt er gyldige (E267, 334, 422) og LSA

 er blevet ejer af bilerne. 

Det gøres gældende, at LSA  med LSB  fakturaer blev ejer af bi-
lerne, uanset fakturaerne fra LSB  er betalt kontant eller ved 
modregning til dækning af LSA s krav mod LSB . LSB

 har som sælger af bilerne til LSA  endda også fastholdt overdragelsen af 
bilerne og krævet betaling af LSA  i henhold til dets fakturaer (E152, 160). Der kan 
ikke være tvivl om at LSA  blev ejer af bilerne i overensstemmelse med de ud-
stedte registreringsattester m.m. 

Det bestrides, at LSA  på leasingtidspunkterne skulle have haft kendskab til, at 
der skulle have været pillet ved bilernes kilometertal. Det gøres gældende, at LSA

 på leasingtids-punkterne har kunnet henholde sig til LSB  
fakturaer, leasingaftalerne og synsrapporterne. Det bestrides, at bilernes kilome-
tertal på leasingtidspunkterne var højere end oplyst i leasingaftalerne.

Ad værdiansættelsen og kilometertallet: Når LSA  har valgt at tiltræde FS ’s op-
gørelser, er det alene af processuelle grunde, fordi der i dag ikke kan holdes syn 
og skøn på bilerne, og ikke fordi LSA  anerkender at kilometertallene i leasing-
kontrakterne ikke har været korrekte og at de var langt lavere og nedspolede ki-
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lometertal. Diskussionen om kilometertallene og bilernes værdi er med tiltrædel-
sen af FS ’s opgørelse blot ikke længere relevant for sagernes afgørelse. LSA  på-
føres hermed et væsentligt tab. 

Ad omkostninger til inddrivelse (F-deklaration pkt. 3d): FS  har anerkendt og 
dermed tiltrådt, at ville dække inddrivelsesomkostningerne, ved at bestride lea-
singaftalernes gyldighed, opfordre til dokumentation af at leasingaftalerne er 
søgt inddrevet hos leasingtagerne (E42, 43, 56, 58, 86, 88, 99, 101, 129, 131, 141, 
142) med anbringendet, at LSA  er forpligtet til at dokumentere at der er gjort for-
søg på inddrivelse hos de enkelte leasingtagere. FS  har stillet krav om at LSA  
inddriver sit tilgodehavende hos leasingtagerne og hæfter dermed for omkost-
ningerne. 

Ad Hjemtagelse af bil: FS  insisterer på at LSA  hjemtager bilerne, FS  vil derfor 
skulle afholde omkostningerne hertil (F-deklaration pkt. 3b). 

Ad Avance: Avance opkræves i overensstemmelse med leasingkontrakten (F-de-
klaration pkt. 3b). 

Ad renter: Renter med 2% pr. påbegyndt måned kræves i overensstemmelse med 
leasingkontrakten (F-deklaration pkt. 3b).
…”

FS  har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…
Følgende generelle anbringender vedrører alle tre sager, medmindre andet er an-
givet, idet det indledningsvis anerkendes, at der for alle tre bilers vedkommende 
er noteret gyldig F-deklaration hos FS , idet der ikke af FS  er sket rettidig af-
visninger af deklarationerne, som blev begæret noteret af LSA .

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende bilernes eksistens og 
bortkomsttidspunkt gældende, 

at det under hensyntagen til den helt åbenbare organiserede kriminalitet, der 
har fundet sted, og under hensyntagen til, at ingen af leasingtagerne på no-
get tidspunkt reelt synes at have fået udleveret de leasede biler, så påhviler 
det LSA  at sandsynliggøre, at bilerne med reg. nr.  (rettens BS-
nummer3 , vores sagsnr. 34-0030) og reg. nr.  (rettens BS-
nummer1 , vores sagsnr. 34-0033) har eksisteret, samt at alle tre køre-
tøjer først er bortkommet efter datoen for LSA s begæring om notering af F-
deklaration, hvilken bevisbyrde ikke er løftet af LSA , 

at registreringen af, at der har været foretaget et toldsyn, ikke er ensbety-
dende med, at bilerne har eksisteret på tidspunktet, idet det er almindelig 
kendt, at der foregår svindel hos synsvirksomheder, herunder med både 
”papirbiler” og ”klonede biler”, 
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at FS  anerkender, at køretøj med reg. nr.  (rettens BS-nummer2
, vores sagsnr. 34-0032) eksisterede på tidspunktet for toldsynet, men 

at dette ikke beviser, at køretøjet ligeledes var til stede på tidspunktet for 
noteringen af F-deklarationen, og først bortkom efter noteringen,

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende inddrivelse og tabsbe-
grænsningspligt gældende,

at LSA  ikke i tilstrækkeligt omfang har søgt sit tilgodehavende inddrevet fra 
LSB , som synes at være ”hovedmanden” bag den organiserede 
svindel med etablering af leasingaftalerne og bortkomsten af bilerne,

at LSA  burde have anmeldt sin fordring til kurator, når LSA  havde konstate-
ret, at der blev afsagt konkursdekret over V2  (tidligere LSB

) den 3. december 2021, og at LSA  således ikke reelt har 
forsøgt at inddrive sit påståede krav mod leasingselskabet,

at LSA  er forpligtet til at dokumentere, at der er gjort forsøg på inddrivelse
hos de enkelte leasingtagere, jf. herved deklarationens pkt. 2a, medmindre

   LSA  anerkender, at leasingtagerne har været udsat for ID-tyveri, eller at
dokumenterne i øvrigt alle er forfalskede, jf. herved LSA s politianmeldelse 
af 27. december 2019, og at leasingtagerne af denne årsag ikke er forpligtet 
under aftalerne, 

at de tre udeblivelsesdomme over leasingtagerne er uforbindende over for 
leasingtagerne og dermed reelt er at anse for en nullitet, ligesom LSA  ikke 
reelt har forsøgt at finde de bulgarske leasingtager, hvorfor LSA  ikke har 
dokumenteret, at man (reelt) har forsøgt at inddrive sine påståede krav hos 
de påståede leasingtagere, og derved ikke har opfyldt sin tabsbegræns-
ningspligt,

at LSA  er forpligtiget til at forsøge at hjemtage et genfundet køretøj eller do-
kumentere, at en hjemtagelse vil være økonomisk uforholdsmæssigt i for-
hold til handelsværdien jf. F-deklarationens bemærkninger pkt. 1.f på side 
7, 

at LSA  ikke har løftet sin bevisbyrde for, at det har været umuligt at foretage 
hjemtagelse af det genfundne køretøj i Litauen, reg. nr.  (rettens 
BS-nummer2 , vores sagsnr. 34-0032) eller økonomisk uforholdsmæs-
sigt, idet LSA  ikke har dokumenteret, at man har indbragt den litauiske an-
klagemyndigheds afgørelse for en højere instans, eller på anden måde do-
kumenteret, at LSA  har gjort øvrige tiltag til (civilretligt) at søge bilen hjem-
taget. 
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at idet LSA  ikke har betalt købesummen for de pågældende biler til LSB
 (bilag 13), har LSA  ikke sandsynliggjort et økonomisk krav (et 

tab), der kan gøres gældende mod FS , jf. herved tillige princip-
pet i FAL § 39, 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende leasingaftalernes reali-
tet/gyldighed gældende, 

at LSA  enten bevidst eller ved åbenlys skødesløs adfærd har købt bilerne af 
LSB  og indgået leasingaftalerne med leasingtagere anvist af 
LSB , selvom det ved et minimum af kontrol kunne have været 
afdækket, at der ikke var realitet i aftalerne, leasingtagernes identitet, do-
kumentationen for leasingtagernes betalingsevne og leasingtagernes kon-
taktoplysninger tillige med – for flere af bilernes vedkommende – bilernes 
tilstedeværelse, stand, historik, skader og kilometertal og værdi, 

at der i den forbindelse skal lægges vægt på, at der ingen aktivitet var på LSB
 Facebookprofil (bortset fra enkelte annoncer i august 2019), 

hvilket var et åbenlyst faresignal for LSA , når LSB  pludselig 
over en kort periode henviste (mindst) 13 leasingtagere til LSA , 

at LSA  ikke har overholdt krav til sikring af identiteten på leasingtagere, som 
ellers var et krav, der fremgik af LSB s Facebookprofil, hvoref-
ter man skulle fremvise seneste 3 lønsedler, årsopgørelse, kørekort og syge-
sikringskort i forbindelse med etablering af en leasingaftale. 

at de tre udeblivelsesdomme over leasingtagerne er uforbindende over for 
leasingtagerne og dermed er at anse for en nullitet, og at dommene ikke i 
øvrigt udgør nogen form for dokumentation for, at leasingkontrakterne er 
gyldigt eller reelt indgået eller bindende for de påståede leasingtagere,

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende risikoovergang til lea-
singtager gældende, 

at LSA  ikke har været berettiget til at anmode om notering af panthaverdekla-
rationer for de pågældende biler, da risikoen for leasingbilerne aldrig er 
overgået til leasingtagerne, jf. Købelovens § 17 eller en analogi heraf, 

at idet bilerne aldrig er overdraget og udleveret til leasingtagerne ved etable-
ringen af de påståede leasingkontrakter, bærer leasingtageren ikke risikoen 
for bilen, og dermed har der aldrig været en realitet i kontraktforholdet, 
som noteringen af F-deklarationen hos FS  baserer sig på. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende sagsøger som reel ejer 
gældende, 

at LSA  aldrig har betalt for de pågældende biler forsikret hos FS , hvorfor LSA
 ikke er reel ejer og dermed ikke reelt har båret risikoen for eller har lidt 

et tab ved de konkrete bilers bortkomst, 
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at det er uden betydning, om LSA  i DMR måtte være registreret som ejer af 
bilen, idet dette ikke har tingsretlig/køberetlig betydning, når købesummen 
ikke er betalt af LSA . 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende engangsydelse 
gældende,

at det er en grundlæggende betingelse, at førstegangsydelsen på 20 % er er-
lagt, for at der gyldigt kan noteres F-deklaration, og LSA  bærer bevisbyr-
den for, at den ekstraordinære ydelse (førstegangsydelse) på 20% de facto 
er erlagt af leasingtager, jf. herved principperne i Østre Landsrets dom af 
11. juni 2013 (21 afd., nr. B-2135-12) samt FED 2012.127Ø, 

at LSA  ikke har løftet denne bevisbyrde, idet man alene har oplyst, at det er 
sædvanligt at anse forhandlerens erklæring som tilstrækkelig dokumenta-
tion for, at ydelserne var betalt, men har undladt at indhente en udtalelse 
fra brancheforeningen Finans & Leasing – trods opfordringer herom – hvil-
ket må komme LSA  bevismæssigt til skade, 

at LSA  – trods opfordringer herom – ikke har oplyst, om selskabet anser sig 
for omfattet af hvidvasklovgivningen i forhold til ”kend din kunde” prin-
cipperne (KYC), hvilket må komme LSA  bevismæssigt til skade. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende forudsætninger for F-
deklarationen gældende, 

at det er en forudsætning for etablering af F-deklarationen, at den underlig-
gende leasingaftale er gyldig, at der er sket reel risikoovergang til leasingta-
ger, og at LSA  er reel ejer/har overtaget risikoen for bilen samt dels at den 
ekstraordinære ydelse på 20% de facto er erlagt af leasingtager,

at da ingen af disse betingelser er opfyldt, er der allerede af den årsag ikke 
dækning under F-deklarationen, 

at der ikke er noget krav under kaskoforsikringen, allerede fordi en kaskofor-
sikring ikke dækker bortkomst af et køretøj, og allerede som følge heraf er 
der ikke et krav eller en indtrædelse, som LSA  kan denuntiere overfor FS , 
idet der ganske enkelt ikke består en fordring under kaskoforsikringen, 

at det på denne baggrund bestrides, at FS  har risikoen for eventuelle svigt 
hos leasingtageren, herunder for leasingaftalernes ugyldighed, ligesom det 
bestrides, at LSA  ved denunciation overfor FS  kan anmelde en fordring 
på provenuet fra leasingtagerens tegnede kaskoforsikring. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende tab og modregning gæl-
dende, 
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at LSA  kan som følge af ikke have betalt for bilerne – per definition – ikke 
gøre noget krav gældende under F-deklarationen, idet LSA  ikke har lidt 
noget tab (bortset fra en mulig forventet fortjeneste ved etablering af en lea-
singaftale, som helt åbenbart var baseret på bedrageri, jf. tillige LSA s mail 
af 27. december 2019 til LSB ), 

at LSA s påståede krav på modregning over for LSB  for så 
vidt angår biler, der ikke er forsikret hos FS , er fuldstændigt irrelevant 
for spørgsmålet om det konkrete krav for det konkrete (påståede) tab, der 
af LSA  gøres gældende under de tre panthaverdeklarationer noteret hos 
FS  for de tre i denne sag omhandlede biler, 

at idet købesummen aldrig er overført, og LSA  ikke kan anses som at være 
reel ejer af bilerne, så har LSA  ikke nogen retlig interesse i søgsmålet, idet 
LSA  ikke har lidt et tab, jf. herved FAL § 39, ligesom LSA  ikke har en selv-
stændig tinglig ret i bilerne, der vil kunne gøres gældende over for FS , 
hverken under en kaskoforsikring eller under F-deklarationen efter FAL § 
54. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende ond tro gældende, 

at det under hensyntagen til forløbet af det samarbejde, som LSA  havde med 
LSB  gennem efteråret 2019, må have været åbenlyst for LSA

, at der var tale om organiseret bedrageri fra LSB ’ side, 
men at LSA  desuagtet fortsatte samarbejdet frem til dagene op til jul 2019 
og undlod at gøre FS  opmærksom herpå i forbindelse med anmodningen 
om notering af F-deklarationen den 23. december 2019, hvorved F-deklara-
tionen blev forsøgt brugt som en ”kaution”,

at LSA  ikke kan have været i god tro om, at der ikke var realitet i de indgåede 
leasingaftaler, når henses til, at LSA  allerede den 27. december 2019 (3. jule-
dag) foretog anmeldelse til politiet i forbindelse med de tre leasingaftaler 
indgået med bulgarske statsborgere i dagene op til jul 2019, 

at LSA  ligeledes må anses for at have været i ond tro om realiteten i de indgå-
ede leasingaftaler, om de reelle brugerforhold til bilerne, og at bilerne der-
med ikke reelt ville blive udleveret til eller brugt af de ”officielle” leasingta-
gere, hvorved betingelsen for FS ’s hæftelse efter deklarationens pkt. 2b 
ikke er opfyldt. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende almindelige obligations-
retlige princippet/gensidig bebyrdende aftale gældende, 

at F-deklarationen er en gensidigt bebyrdende aftale, som er undergivet 
dansk obligationsrets almindelige forpligtelser til gensidigt loyal og redelig 
adfærd parterne imellem, hvorfor en kreditor alene kan kræve sin fordring 
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opfyldt, såfremt fordringen er gyldigt stiftet, og kreditor har opfyldt sine 
forpligtelser, 

at den hos LSA  anvendte fremgangsmåde og ”forretningsmodel” – i form af 
reelt ingen kontrol af realiteten af leasingaftalerne eller for den sags skyld 
bilerne uanset helt åbenlyse ”faresignaler” i forhold til dokumentfalsk og 
bedrageri – medfører, at LSA  i forhold til FS  har handlet i så åbenbar 
strid med den almindelige obligationsretlige forpligtelse til loyalitet i kon-
traktforhold, at LSA  er afskåret fra at kunne kræve dækning under F-dekla-
rationen, selv hvis det måtte kunne lægges til grund, at FS  ikke kan løfte 
bevisbyrden for LSA s onde tro efter deklarationens pkt. 2b. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det vedrørende opgørelsen af krav gæl-
dende, 

at FS  bestrider såvel LSA s opgørelse af påstanden, samt LSA s rentepåkrav, 
idet der alene kan gøres krav på den rene gensalgsværdi eks. moms med 
fradrag af en selvrisiko på 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst kr. 
20.000. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det samlet gældende,

at FS  berettiget har afvist dækning under F-deklarationen i alle tre sager i 
sagskomplekset.

ANBRINGENDER I DE KONKRETE SAGER 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det for så vidt angår køretøj med reg. nr. 
, leasingtager LT1  (rettens BS-nummer3 , vores 

sagsnr. 34-0030) gældende, 

at LSA  var eller burde være klar over, at leasingaftalen var falsk allerede som 
følge af, at der for bilen fremgik forkert første indregistreringsdato, at kilo-
metertallet var bemærkelsesværdigt lavt henset til køretøjets årgang, at un-
derskrifterne på dokumenterne ikke var identisk med underskriften på kø-
rekortet, idet de tre dokumenter var underskrevet ”LT1 ” og kørekortet var 
underskrevet ”LT1 ”, at kontaktoplysninger på leasingtager var helt 
åbenlyst falske, samt forfalskede lønsedler, jf. LSA s anmeldelse til politiet 
af 27. december 2029, bilag 6. 

at LSA  ikke har sandsynliggjort, at bilen er bortkommet, jf. deklarationens 
pkt. 1f og 1g, efter anmodning om notering af F-deklarationen den 23. de-
cember 2019, idet fremhæves, at afmelding af bilen den 13. januar 2020 ikke 
i sig selv udgør et tilstrækkeligt bevis herfor, 

at udeblivelsesdommen over leasingtager er en nullitet, idet der ikke er sket 
rettidig forkyndelse for leasingtager, jf. retsplejelovens § 159, og dermed er 
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det allerede af denne grund ikke dokumenteret, at kravet er reelt forsøget 
inddrevet hos leasingtager, 

at LSA s erstatningskrav på kr. 101.020,99 med tillæg af 2 % rente pr. påbe-
gyndt måned fra den 28. januar 2020 til betaling sker bestrides, da LSA  ikke 
har godtgjort, at opgørelsen af kravet er i overensstemmelse med deklara-
tionens pkt. 3, 

at der ikke er dækning for omkostninger for hjemtagelse af køretøjet samt 
avance under F-deklarationen, og at der ikke kan kræves renter fra den 28. 
januar 2020, som er forud for sagsanlæg, ligesom der skal fradrages selvri-
siko pr. skadebegivenhed på 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst kr. 
20.000, jf. deklarationens pkt. 3f, 

at det er en forudsætning for dækning af omkostninger til inddrivelse (F-de-
klaration pkt. 3.d) under F-deklarationen, at omkostningerne er afholdt ef-
ter aftale med FS , jf. pkt. 3.d, og bemærkningerne hertil, og at 
LSA  ikke har indgået aftale med FS  herom, ligesom omkost-
ningerne i det hele er overflødige, idet udeblivelsesdommen er en nullitet, 
hvorfor der ikke er dækning herfor under F-deklarationen, 

at LSA  har tiltrådt FS s værdiansættelse af køretøjet på kr. 80.000 
eks. moms og afgift (bilag I) udarbejdet på baggrund af køretøjets reelle ki-
lometer på mindst 248.368, jf. servicehistorikken, dvs. over 5 gange højere 
end lagt til grund i leasingaftalen, og LSA  derved har anerkendt, at køretø-
jets påståede kilometertal i leasingaftalen på 44.000 er et nedspolet kilome-
tertal,

at erstatningskravet maksimalt kan udgøre køretøjets genslagsværdi med 
rette kilometerstand på 248.368 svarende til i alt kr. 80.000 eks. moms og af-
gift (bilag I) med fradrag af en selvrisiko på kr. 20.000, hvis der er dækning 
under F-deklarationen. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det for så vidt angår køretøj med 
reg. nr. , leasingtager LT3  (rettens BS-nummer2 , 
vores sagsnr. 34-0032) gældende, 

at LSA  var eller burde være klar over, at leasingaftalen var falsk allerede som 
følge af, at der for bilen fremgik forkert første indregistreringsdato, at kilo-
metertallet var bemærkelsesværdigt lavt henset til bilens årgang, at under-
skrifterne på de af LSB  fremsendte dokumenter (leasingaftale, 
modtagelseserklæring og leverancegodkendelse) ikke var identisk med un-
derskriften på det påståede kørekort, at kontaktoplysningerne på leasingta-
ger var helt åbenlyst falske, samt at lønsedlerne var falske, jf. herved i øv-
rigt LSA s anmeldelse til politiet af 27. december 2019, ligesom LSA  ikke har 
dokumenteret, at man har foretaget opslag i RKI, 
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at LSA  allerede af ovenstående årsager, men tillige det forhold, at leasingaf-
tale, leverancegodkendelse og modtagelseserklæring var underskrevet den 
16. december 2019, 4 dage før bilen overhovedet var toldsynet og indregi-
streret, var eller burde være i ond tro om realiteten i brugerforholdet til bi-
len og realiteten i den påståede leasingaftale, hvorved FS  allerede af 
denne grund ikke er forpligtet til at yde dækning under F-deklarationen, jf. 
deklarationens pkt. 2B, 

at selvom det lægges til grund, at LSA  har løftet bevisbyrden for, at køretøjet 
var til stede ved toldsyn den 20. december 2019, da har LSA  ikke sandsyn-
liggjort, at bilen er bortkommet, jf. deklarationens pkt. 1f og 1g, efter an-
modning om notering af F-deklarationen den 23. december 2019, idet frem-
hæves, at afmelding af bilen den 13. januar 2020 ikke i sig selv udgør til-
strækkeligt bevis herfor, 

at udeblivelsesdommen over leasingtager er uforbindende overfor leasingta-
ger, idet sagen ikke er anlagt ved rette værneting, jf. retsplejelovens § 235, 
stk. 4 sammenholdt med § 245, stk. 2, hvilket retten burde have påset, jf. § 
248, og at dommen allerede af denne årsag ikke udgør tilstrækkelig doku-
mentation for, at kravet reelt er forsøget inddrevet hos leasingtager, 

at LSA  er forpligtiget til at forsøge at hjemtage et genfundet køretøj eller do-
kumentere, at en hjemtagelse vil være økonomisk uforholdsmæssigt i for-
hold til handelsværdien jf. F-deklarationens bemærkninger pkt. 1.f på side 
7, 

at LSA  senest den 20. april 2020 fra politiet havde fået oplysning om, at bilen 
var fundet i Litauen, hvorfor bilen ikke kan anses for bortkommet i F-de-
klarationens forstand, idet LSA  ikke har løftet sin bevisbyrde for, at det har 
været umuligt at foretage hjemtagelse af det genfundne køretøj i Litauen el-
ler økonomisk uforholdsmæssigt, idet LSA  ikke har dokumenteret, at man 
har indbragt den litauiske anklagemyndigheds afgørelse for en højere in-
stans, eller på anden måde dokumenteret, at LSA  har gjort øvrige tiltag til 
(civilretligt) at søge bilen hjemtaget. 

at LSA s erstatningskrav på kr. 75.594,74 med tillæg af 2 % rente pr. påbe-
gyndt måned fra den 28. januar 2020 til betaling sker bestrides, da LSA  ikke 
har godtgjort, at opgørelsen af kravet er i overensstemmelse med deklara-
tionens pkt. 3, 

at der ikke er dækning for omkostninger for hjemtagelse af køretøjet samt 
avance under F-deklarationen, og at der ikke kan kræves renter fra den 28. 
januar 2020, som er forud for sagsanlæg, ligesom der skal fradrages selvri-
siko pr. skadebegivenhed på 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst kr. 
20.000, jf. deklarationens pkt. 3f, 

at det er en forudsætning for dækning af omkostninger til inddrivelse (F-de-
klaration pkt. 3.d) under F-deklarationen, at omkostningerne er afholdt ef-



30

ter aftale med FS , jf. pkt. 3.d, og bemærkningerne hertil, og at 
LSA  ikke har indgået aftale med FS  herom, ligesom omkost-
ningerne i det hele er overflødige, idet udeblivelsesdommen er en nullitet, 
hvorfor der ikke er dækning herfor under F-deklarationen,

 
at LSA  har tiltrådt FS s værdiansættelse af køretøjet på kr. 55.000 

eks. moms og afgift (bilag F) udarbejdet på baggrund af køretøjets reelle ki-
lometer på 309.075 km, jf. synet i Tyskland den 6. maj 2019, dvs. næsten 
300.000 km højere end lagt til grund i leasingaftalen, og LSA  derved har an-
erkendt, at køretøjets påståede kilometertal i leasingaftalen på 16.000 er et 
nedspolet kilometertal, 

at erstatningskravet maksimalt kan udgøre køretøjets genslagsværdi med 
rette kilometerstand på 309.075 km svarende til i alt kr. 55.000 eks. moms 
og afgift (bilag F) med fradrag af en selvrisiko på kr. 20.000, hvis der er 
dækning under F-deklarationen. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det for så vidt angår køretøj med reg. nr. 
, leasingtager LT2  (rettens BS-nummer1 , vores 

sagsnr. 34-0033) 

at LSA  var eller burde være klar over, at leasingaftalen var falsk allerede som 
følge af, at der for bilen fremgik forkert første indregistreringsdato, at kilo-
metertallet var bemærkelsesværdigt lavt henset til bilens årgang, at under-
skrifterne på de af LSB  fremsendte dokumenter (leasingaftale, 
modtagelseserklæring og leverancegodkendelse) ikke var identisk med un-
derskriften på det påståede kørekort, at kontaktoplysningerne på leasingta-
ger var helt åbenlyst falske, samt at lønsedlerne var falske, jf. herved i øv-
rigt LSA ’s anmeldelse til politiet af 27. december 2019, ligesom LSA  ikke 
har dokumenteret, at man har foretaget opslag i RKI,

at LSA  allerede af ovenstående årsager men tillige det forhold, at leasingaf-
tale, leverancegodkendelse og modtagelseserklæring var underskrevet den 
18. december 2019, dagen før bilen overhovedet var indregistreret, var eller 
burde være i ond tro om realiteten i brugerforholdet til bilen og realiteten i 
den påståede leasingaftale, hvorved FS  allerede af denne grund ikke er 
forpligtet til at yde dækning under F-deklarationen, jf. deklarationens pkt. 
2B, 

at LSA  ikke har sandsynliggjort, at bilen er bortkommet, jf. deklarationens 
pkt. 1f og 1g, efter anmodning om notering af F-deklarationen den 23. de-
cember 2019, idet fremhæves, at afmelding af bilen den 13. januar 2020 ikke 
i sig selv udgør tilstrækkeligt bevis herfor, 

at udeblivelsesdommen over leasingtager er uforbindende overfor leasingta-
ger, idet sagen ikke er anlagt ved rette værneting, jf. retsplejelovens § 235, 
stk. 1 sammenholdt med § 245, stk. 2, hvilket retten burde have påset, jf. § 
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248, og at dommen allerede af denne grund ikke dokumenterer, at kravet 
reelt er forsøget inddrevet hos den påståede leasingtager, 

at LSA s erstatningskrav på kr. 92.927,26 med tillæg af 2 % rente pr. påbe-
gyndt måned fra den 28. januar 2020 til betaling sker bestrides, da LSA  ikke 
har godtgjort, at opgørelsen af kravet er i overensstemmelse med deklara-
tionens pkt. 3, idet det fremhæves, at der ikke er dækning for omkostninger 
for hjemtagelse af køretøjet samt avance under F-deklarationen, og at der 
ikke kan kræves renter fra den 28. januar 2020, som er forud for sagsanlæg, 
ligesom der skal fradrages selvrisiko pr. skadebegivenhed på 20 % af erstat-
ningsbeløbet, dog mindst kr. 20.000, jf. deklarationens pkt. 3f, 

at det er en forudsætning for dækning af omkostninger til inddrivelse (F-de-
klaration pkt. 3.d) under F-deklarationen, at omkostningerne er afholdt ef-
ter aftale med FS , jf. pkt. 3.d, og bemærkningerne hertil, og at 
LSA  ikke har indgået aftale med FS  herom, ligesom omkost-
ningerne i det hele er overflødige, idet udeblivelsesdommen er en nullitet, 
hvorfor der ikke er dækning herfor under F-deklarationen, 

at LSA  har tiltrådt FS s værdiansættelse af køretøjet på kr. 72.000 
eks. moms og afgift (bilag F) udarbejdet på baggrund af køretøjets reelle ki-
lometer på 336.459 km, jf. synet i Tyskland den 18. maj 2019, dvs. næsten 
300.000 km højere end lagt til grund i leasingaftalen, og LSA  derved har an-
erkendt, at køretøjets påståede kilometertal i leasingaftalen på 39.000 er et 
nedspolet kilometertal, 

at erstatningskravet maksimalt kan udgøre køretøjets genslagsværdi med 
rette kilometerstand på 336.459 km svarende til i alt kr. 72.000 eks. moms 
og afgift (bilag F) med fradrag af en selvrisiko på kr. 20.000, hvis der er 
dækning under F-deklarationen.
…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat

Retten lægger til grund, at LSA  for alle tre bilers vedkommende har noteret gyl-
dig F-deklaration, da FS  ikke inden 4 uger efter denunciationen af F-deklara-
tionen hos FS  har meddelt LSA , at det ikke ønskede at overtage leasingtager-
nes kaskoforsikringer i henhold til F-deklarationen. 

F-deklarationen træder i kraft, når den er elektronisk ekspederet af leasingive-
ren, jf. F-deklarations vilkår 4a, hvorefter kaskoforsikringen er gældende fra bi-
lens indregistreringstidspunkt.  FS  har med den manglende rettidige afvis-
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ning accepteret hæftelsen over for LSA , og FS  bærer risikoen for bilerne fra 
indregistreringstidspunktet. 

De tre biler er toldsynet og registreringssynet af en af Færdselsstyrelsen god-
kendt og autorisereret synshal, og efter synsrapporterne må det lægges til 
grund, at bilerne var til stede ved synshandlingen. Det er efter bevisførelsen 
ikke godtgjort, at bilerne ikke eksisterede, da LSA  noterede F-deklarationerne.

LSA , der i henhold til de udstedte registreringsattester er registreret ejer af bi-
lerne, er den reelle ejer af bilerne, og det er uden betydning for det reelle ejer-
skab, om LSA ’s betaling af den fakturerede købesum er sket kontant eller ved 
modregning til dækning af LSA  krav mod LSB . 

Det er leasingaftaler og ikke kreditkøbsaftaler, der ligger til grund for de note-
rede F-deklarationer, og den omstændighed, at leasingtagerne ikke har betalt 
førstegangsydelsen er ikke en forudsætning for F-deklarationens gyldighed.

Det fremgår af forsikringsudskriften, at de tre biler er afmeldt fra DMR den 13. 
januar 2020. Det har under bevisførelsen ikke været muligt for LSA  som leasin-
giver at klarlægge, om de 3 biler er bortkommet inden eller efter, LSA  har note-
ret F-deklarationen. Retten finder imidlertid, at det er uden betydning for hæf-
telsen, idet FS  bærer risikoen for bilernes bortkomst fra F-deklarationens 
ikrafttrædelsestidspunkt, der er bilernes indregistreringstidspunkt.
  
Det er endvidere FS , der som forsikringsselskab bærer risikoen for eventuelle 
svigt hos leasingtageren, herunder ugyldighed ved aftalerne, medmindre det af 
FS  er godtgjort, at LSA  har handlet i ond tro om bilernes eksistens eller de re-
elle ejer/brugerforhold samt andre uregelmæssigheder, der kan medføre ugyl-
dighed ved aftaleindgåelsen.

Det er ikke efter de afgivne forklaringer og bevisførelsen i øvrigt af FS  godt-
gjort, at LSA  på tidspunktet for begæring om notering af F-deklaration har ud-
vist grov uagtsomt ved ignorering af mulige uregelmæssigheder hos leasingta-
gernes forhold og de af dem givne oplysninger. Der er efter P2  
forklaring hos LSA  foretaget den nødvendige kontrol af de af LSB

 fremsendte underskrevne leasingaftaler, leasingstagerne identitet, legiti-
mation og betalingsevne. Det er efter bevisførelsen ikke af FS  godtgjort, at LSA

 har handlet i ond tro efter F-deklarations vilkår pkt. 2 b. Efter det oplyste 
hændelsesforløb er det FS , der som forsikringsselskab bærer risikoen for 
eventuelle svigt hos leasingtageren, herunder ugyldighed, henset til at der ikke 
godtgjort ond tro hos LSA .

Det er godtgjort, at LSA  ved e-mail af 27. december 2019 har reageret uden unø-
digt ophold over for LSB , straks efter LSA ´s direktør P2 -
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P2  blev opmærksom på mulige problemer med LSB s kon-
trakter, ligesom der er indgivet politianmeldelse, og der er ikke udvist egen 
skyld. 

LSA  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt ved at anmelde kravet i konkurs-
boet V2  (tidligere LSB ), ligesom de skyldige beløb 
er forsøgt inddrevet ved sagsanlæg mod de tre bulgarske leasingtager.

Retten finder, at LSA  har gjort tilstrækkeligt for at genfinde og hjemtage de 
bortkomne biler. LSA  har endvidere med udleveringsanmodningen til den li-
tauiske anklagemyndighed gjort tilstrækkeligt for at hjemtage den i Litauen 
genfundne bil (BS nummer2  - LT3 ). Efter det foreliggende kan 
det ikke bebrejdes, at LSA  har undladt indbringelse af den litauiske anklage-
myndigheds afslag på beslaglæggelse og udlevering af bilen for højere litauisk 
instans, ligesom hjemtagelse af bilen vil være økonomiske uforholdsmæssigt i 
forhold til den bilens handelsværdi, jf. F-deklaration pkt. 1f.

Opgørelsen af kravet efter F-deklaration pkt. 3.

LSA  har lidt tab i anledning af leasingaftalerne og bilernes bortkomst. Retten 
finder ikke, at FS  har været berettiget til at afvise dækning under F-deklara-
tionen.

LSA  har tiltrådt FS ’s værdiansættelse af bilernes gensalgsværdi.

FS  har adskillige gange i korrespondancen med LSA  tilkendegivet, at LSA  er 
forpligtet til søge at inddrivelse af krav hos leasingtagerne, og retten finder, at 
FS  herved har anerkendt og tiltrådt at hæfte for alle omkostninger ved LSA ’s 
inddrivelse af tilgodehavendet, jf. F-deklaration pkt. 3d.

De opgjorte omkostninger til hjemtagelse 20.000 kr. og avance 10.000 kr. er udo-
kumenteret, og beløbene kan derfor ikke medtages i opgørelsen.

LSA  har i opgørelsen anerkendt, at der skal ske regulering for selvrisiko på 
20.000 kr., jf. F-deklaration pkt. 3f.

Bilerne er afmeldt fra DMR den 13. januar 2020, og LSA  har anmeldt bilernes 
bortkomst den 21. januar 2020, og bilerne er ikke genfundet/hjemtaget inden 6 
måneder efter anmeldelsen. Skyldige beløb i henhold til leasingbetingelserne 
kan kræves forrentet med 2 % pr. påbegyndt måned fra 21. juli 2020.

Retten tager herefter LSA ’s påstande til følge således:

BS-nummer3
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Vurdering af FS  (E253) kr. 80.000,00 
Omkostninger til inddrivelse 
(F-deklaration pkt. 3d) kr. 11.020,99 
Regulering for selvrisiko 
(F-deklaration pkt. 3 f) kr. - 20.000,00 

kr.                  71.020,99

BS-nummer1
Vurdering af FS  (E328) kr. 72.000,00 
Omkostninger til inddrivelse 
(F-deklaration pkt. 3d) kr. 11.927,26 
Regulering for selvrisiko 
(F-deklaration pkt. 3 f) kr.                 -20.000,00 

kr. 62.927,26

BS nummer2  
Vurdering af FS  (E409) kr. 55.000,00 
Omkostninger til inddrivelse 
(F-deklaration pkt. 3d) kr. 10.594,74 
Regulering for selvrisiko 
(F-deklaration pkt. 3 f) kr. - 20.000,00 

kr. 45.594,74

Vedrørende sagsomkostninger:

BS-nummer3 :

LSA  har i stævningen oprindeligt påstået betaling af 267.907,50 kr., hvilken 
påstand er nedsat til 101.020,99 kr. i processkrift af 31. januar 2020, og LSA  har 
fået medhold i 71.020,99 kr.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af LSA ’s advokatudgift med 40.000,00 kr. eksklusive moms, af retsafgift med 
2.020,00 kr. af det vundne beløb, i alt 42.020,00 kr. LSA  er momsregistreret.

Retten har lagt vægt på, at LSA  har haft rimelig anledning til at føre sagen, og 
sagsomkostningerne er under hensyn til hovedforhandlingens varighed 2 rets-
dage, skriftvekslingens omfang og sagens kompleksitet fastsat i den øverste del 
af salærintervallet for det vundne beløb.

BS-nummer1 :

LSA  har i stævningen oprindeligt påstået betaling af 161.600 kr., hvilken på-
stand er nedsat til 92.927,26 kr. i processkrift af 31. januar 2022, og LSA  har fået 
medhold i 62.927,26 kr. 
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Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af LSA ’s advokatudgift med 40.000,00 kr. eksklusive moms, af retsafgift med 
1.820,00 kr. af det vundne beløb, i alt 41.820,00 kr. LSA  er momsregistreret.

Retten har lagt vægt på, at LSA  har haft rimelig anledning til at føre sagen, og 
sagsomkostningerne er under hensyn til hovedforhandlingens varighed 2 rets-
dage, skriftvekslingens omfang og sagens kompleksitet fastsat i den øverste del 
af salærintervallet for det vundne beløb.

BS-nummer2 :

LSA  har i stævningen oprindeligt påstået betaling af 
161.600,00 kr., hvilken påstand er nedsat til 75.594,74 kr. i processkrift af 31. ja-
nuar 2022, og LSA  har fået medhold i 45.594,74 kr.  

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af LSA ’s advokatudgift med 20.000,00 kr. eksklusive moms, af retsafgift med 
500,00 kr. af det vundne beløb, i alt 20.500,00 kr. LSA  er momsregistreret.

Retten har lagt vægt på, at LSA  har haft rimelig anledning til at føre sagen, og 
sagsomkostningerne er under hensyn til hovedforhandlingens varighed 2 rets-
dage, skriftvekslingens omfang og sagens kompleksitet fastsat i den øverste del 
af salærintervallet for det vundne beløb.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

BS-nummer3 :

FS  skal til LSA  betale 71.020,99 kr. med rente 
2,00% pr. måned fra den 21. juli 2020.

FS  skal til LSA  betale sagsomkostninger med 
42.020,00 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-nummer1 :

FS  skal til LSA  betale 62.927,26 kr. med rente 
2,00% pr. måned fra den 21. juli 2020.



36

FS  skal til LSA  betale sagsomkostninger med 
41.820,00 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-nummer2 : 

FS  skal til LSA  betale 45.594,74 kr. med rente 
2,00% pr. måned fra den 21. juli 2020.

FS  skal til LSA  betale sagsomkostninger med 
20.500,00 kr.  

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

            



Vejledning

Retten har afsagt dom i sagen. 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke (klage 
over) dommen til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse 
om sagsomkostninger, kan du kære (klage over) denne del af afgørelsen til 
landsretten. 

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres
Du kan kun anke dommen, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resul-
tat, du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, 
skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke. 

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at 
der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.  

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 
fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 
skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 
20.000 kr. I andre situationer kan du kun kære omkostningsafgørelsen, hvis du 
får tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Frister for at anke og kære
Fristen for at anke er 4 uger fra dommens dato. Hvis du ikke kan anke uden en 
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til Proces-
bevillingsnævnet inden 4 uger. 

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens dato. Hvis du 
ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du 
indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger.  

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære
Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret ap-
pel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen. Hvis du vil kære omkost-
ningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen. 

Hvis du søger om tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, skal 
du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indlevere
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ansøgningen på minretssag.dk. 

Du kan læse mere på domstol.dk. 



Publiceret til portalen d. 28-03-2022 kl. 12:05
Modtagere: Advokat (H) Jens Hessel, Sagsøger LSA , 
Advokat (H) Jesper Ravn, Sagsøgte FS


