
ØSTRE LANDSRET 
DOM 

Sag BS-
(18. af deling) 

Appellant (herefter Al) 
Appellant (herefter A2) 

(advokat ) 

mod 

afsagt den 8. oktober 2021 

Indstævnte (herefter virksomhed 1) 

(advokat Thomas Dall Jensen) 

Retten i Glostrup har den 13. april 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS-
). 

Landsdommerne Julie Arnth Jørgensen, Jesper Jarnit og Casper Klindt Sølbeck 
(kst.) har deltaget i sagens afgørelse. 

Påstande 
Appellanterne, Al og A2 
har nedlagt påstand om, at virksomhed 1 skal friholde dem for et-
hvert tab, som de måtte lide i sag BS- , dog maksimalt 75.000 kr. 
Appellanterne har endvidere nedlagt påstand om, at sagen ikke afvises i med
før af retsplejelovens § 368 a. 

Indstævnte, virksomhed 1 , har principalt nedlagt påstand om, at 
ankesagen afvises efter retsplejelovens § 368 a, subsidiært stadfæstelse med den 
ændring, at de advokatomkostninger, som appellanterne ved byrettens dom er 
pålagt at betale til indstævnte forhøjes fra kr. 16.250 til kr. 53.750, eller et af 
landsretten skønsmæssigt fastsat beløb. 
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Landsretten har indhentet parternes bemærkninger til spørgsmålet om ankens 
afvisning efter retsplejelovens § 368 a. 

Al og A2 har gentaget deres an
bringender for byretten og har desuden anført, de kun har indgået aftale med 

virksomhed 1 , som foreslog at virksomhed 2 kunne bistå salget, hvilket 
de accepterede, hvis virksomhed 1 fandt, at dette var den bedste løsning. 
Appellanterne har aldrig talt med virksomhed 2 eller indgået nogen aftale 
med virksomhed 2 . Indstævnte er ansvarlig for egne medarbejderes og un
derleverandørers fejl og mangler, jfr. Danske Lov 3-5-2, hvorfor indstævnte er 
ansvarlig for urigtige erklæringer om ejendommens forhold, og skal friholde 
appellanterne for sådanne fejl. 

Virksomhed 1 har ligeledes gentaget sine anbringender for byretten 
og har desuden anført, at appellanterne, der var sælger af den i sagen omhand-
lende ejendom beliggende adresse , ønsker sig del-
vist friholdt af virksomhed 1 ( indstævnte ) for omkostninger-
ne til udbedringen af et mangelfuldt dræn på ejendommen, som appellanterne 
fik opført i deres ejertid. Årsagen til tvisten skyldes, at virksomhed 2 - men 
ikke virksomhed 1 - videreformidlede appellanternes egne oplysninger om 
drænet til de indstævnte i hovedsagen. Appellanterne hævdede under byrets-
sagen, at virksomhed 1 var erstatningsansvarlig for, at virksomhed 2 
videregav ( efter deres opfattelse) fejlagtige oplysninger om drænpladerne ved 
at betegne disse af mærket" sundolitt", hvorfor virksomhed 1 skulle frihol-
de appellanterne. Som det fremgår af byrettens dom, fandt retten, at en ejen
domsmægler som udgangspunkt ikke er ansvarlig for rigtigheden af de oplys
ninger, som sælgeren giver ejendomsmægleren. Der er således intet grundlag 
for at hævde, at virksomhed 1 har begået ansvarspådragende fejl. Endelig 
fandt byretten, at virksomhed 1 og virksomhed 2 er to uafhængige virk-
somheder med hvert sit CVR-nr., og at virksomhed 1 (som er indstævnt i 
nærværende ankesag) ikke videregav oplysningerne i relation til omfangsdræ
net. Det fremgår klart af hovedsagens bilag 3, at oplysningerne i relation til 
drænet stammede fra sælger og blev afgivet af virksomhed 2 . Til støtte for 
afvisningspåstanden henvises til Østre Landsrets dom af 4. september 2020 
(gengivet i UfR 2020.3677 Ø), hvor anke af en dom om frifindelse af administra
tor, der havde afgivet en fejlagtig og ansvarspådragende oplysning i et ejerlej
lighedsskema, blev afvist, jf. retsplejelovens§ 368 a. For Østre Landsret var der 
ikke fremsat nye påstande, anbringender eller fremlagt nye beviser. Som følge 
heraf afviste Østre Landsret ankesagen. Nærværende sag angår ligeledes den 
bevismæssige vurdering af et konkret begivenhedsforløb, og der er på samme 
måde ikke fremlagt nye beviser, der understøtter appellanternes påstand. Hertil 
kommer, at appellanterne i nærværende sag end ikke har løftet bevisbyrden for, 
at virksomhed 1 har begået fejl, hvorfor nærværende ankesag skal afvises. 
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Landsrettens begrundelse og resultat 
Efter retsplejelovens§ 368 a, stk. 1, kan landsretten afvise at behandle en sag i 2. 
instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, 
og sagen ikke er af principiel karakter, eller andre grunde ikke i øvrigt taler for, 
at sagen skal behandles af landsretten. 

Byretten fandt det ikke godtgjort, at virksomhed 1 havde videregivet op
lysninger i relation til omfangsdrænet til køberne af ejendommen på adresse 

, og frifandt derfor virksomhed 1 for det af sæl-
gerne rejste friholdelseskrav. 

Byretten lagde herved vægt på, at det var medarbejder M fra virksomhed 2 
, der på købernes forespørgsel sendte dem en dræntegning modtaget fra 

sælgerne, og at virksomhed 2 og virksomhed 1 er to af hinanden uaf-
hængige virksomheder med hvert sit cvr-numrner. Endvidere anførte byretten, 
at en ejendomsmægler som udgangspunkt ikke er ansvarlig for rigtigheden af 
de oplysninger, som sælgeren giver ejendomsmægleren, og som derfor indgår i 
f.eks. en salgsopstilling. 

Appellanterne (sælgerne) har gentaget deres anbringender for byretten og har 
ikke fremlagt nye bevisligheder. 

Landsretten finder på den nævnte baggrund, at der ikke er udsigt til, at sagen 
vil få et andet udfald end i byretten. Der er således ikke udsigt til, at landsretten 
vil vurdere spørgsmålet om, hvorvidt virksomhed 1 kan gøres ansvarlig for 
de oplysninger, som virksomhed 2 gav til køberne af ejendommen, anderle
des end byretten. 

Da sagen ikke er af principiel karakter, og da heller ikke andre grunde i øvrigt 
taler for, at sagen skal behandles af landsretten, afviser landsretten anken. 

Efter sagens udfald skal Al og A2 1 

sagsomkostninger for landsretten betale 7.500 kr. til virksomhed 1 
til dækning af udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Ud over sagens værdi 
er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og 
forløb for landsretten. 

THI KENDES FOR RET: 

Denne ankesag afvises. 
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I sagsomkostninger for landsretten skal Al og A2 
inden 14 dage betale 7.500 kr. til virksomhed 1 . Belø-

bet forrentes efter rentelovens § 8 a. 
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Appellant A2 


