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RETTEN I ROSKILDE  

Udskrift af dombogen 

DOM 

Afsagt den 30. januar 2017 i sag nr. BS 8A-444/2015: 

Forsikring  

 

mod 

S v/ A 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Denne sag angår et forsikringsselskabs regreskrav i anledning af erstatning 

for en røgskade, herunder opgørelsen af kravet. 

Forsikring har nedlagt påstand om, at S ved A, tilpligtes at betale 

286.196,48 kr. med tillæg af procesrente fra den 11. december 2014 til 

betaling sker. 

S v/ A har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod 

betaling af et mindre beløb end det påstævnte. 

Oplysningerne i sagen 

Forsikring har udbetalt en erstatning på 291.508,98 kr. i anledning af en 

røgskade på en ejendom, som var bygningsforsikret i Forsikring. Over for S 

ved A har Forsikring alene rejst krav om regres for så vidt angår 286.196,48 

kr. Kravet består af syv elementer, og der er fremlagt fakturaer fra fire 

forskellige firmaer til dokumentation for alle syv elementer. 

Sagen er anlagt den 9. marts 2015 og har været hovedforhandlet den 1. 

november 2016 og den 2. januar 2017. 

Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen afgivet partsforklaring af A og 

vidneforklaring af B, taksator C og D. 

Sagsøgte, A, har forklaret bl.a., at han i 5-6 år har drevet virksomheden S. 

Han har en lastbil og kører ud til forskellige firmaer og henter gammelt jern. 
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Han får jernet gratis, fordi han hjælper kunderne bort med skrottet. Han 

sælger selv skrottet hos Virksomhed 1. Man kan godt sige, at han er en 

”jern-skraldemand”. 

Han bor i By 1, og i By 1 kender alle hinanden. D er en god kammerat. D 

har tidligere været gartner og er nu på bistandshjælp. D har ind imellem 

hjulpet sagsøgte og har også skåret jern op for sagsøgte. D ved udmærket, 

hvordan man anvender værktøjerne, og hvilket værktøj der skal anvendes til 

at skære forskelligt gods op med. D har tidligere arbejdet som nedriver. 

B er også en god bekendt til sagsøgte. B ejer Virksomhed 2, og B har 

temmelig mange udlejningsejendomme i By 1. Sagsøgte har i alle årene 

hentet gammelt jern hos B - både i B’s udlejningsejendomme og i hans el-

firma. B har ikke betalt ham noget for at få det gamle jern afhentet. 

Engang var sagsøgte og D oppe hos B i B’s el-virksomhed. Det var vist 

dengang, D skulle købe en go-kart af B. B fortalte, at han havde købt en 

ejendom på Gade 1, og B spurgte, om sagsøgte var interesseret i at fjerne 

fyret og en olietank fra ejendommen. Sagsøgte svarede, at han ikke havde 

forstand på at fjerne olietanke og oliefyr, og at han derfor ville have penge 

for det, idet han skulle have professionelle folk til at udføre arbejdet. Men B 

ville ikke betale for at få tingene fjernet, og derfor var sagsøgte ikke 

interesseret. Dette hørte D, og D tilbød at ordne arbejdet. 

D sagde til B, at han tidligere havde arbejdet som nedriver i København, og 

at han gerne ville sørge for det. B og D kendte hinanden i forvejen, for D og 

sagsøgte har engang lavet havearbejde for B på et tidspunkt, hvor sagsøgte 

ikke havde så meget arbejde med at hente skrot. D og B indgik derfor aftale 

om, at D skulle fjerne fyret og olietanken. Der var tale om en vennetjeneste, 

og D ville få skrottet. Sagsøgte var slet ikke involveret i D og B’s aftale. 

Den pågældende dag hentede sagsøgte D og E og kørte dem fra By 2 til 

huset i Gade 1. D havde bedt sin gode ven E om at hjælpe med at fjerne 

oliefyret og tanken. Sagsøgte kender E, men ikke særlig godt. Både D og E 

var frakendt førerretten, så han kørte dem som en vennetjeneste. De lånte 

hans vinkelsliber og en bajonetsliber og alt det andet værktøj, som lå på 

hans lastbil. Det var en hverdag. Da han senere på dagen kørte ned for at se, 

hvordan det gik dem, så han alle brandbilerne. 

Han har ikke meget forstand på nedrivningsarbejde, men han er klar over, at 

man aldrig må anvende en vinkelsliber, når man opsaver en olietank, 

derimod skal der anvendes en bajonetsav. 

Han har ikke instrueret D og E i noget. Han var slet ikke nede i kælderen. 

Han har ikke afgivet tilbud og har ikke afsendt nogen regning. Han skulle 

ikke have nogen betaling i forbindelse med det arbejde, D skulle udføre. D 

har aldrig været ansat hos ham, men på landet hjælper man hinanden. 
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Han og D havde aftalt, at D selv skulle indveje skrottet i By 3 hos 

Virksomhed 1 i eget navn, og at D selv skulle have pengene for skrottet. 

Skrottet skulle køres til Virksomhed 1 på sagsøgtes lastbil. 

Fyret var kommet op, før der opstod brand omkring olietanken. Da D lå på 

hospitalet, kørte sagsøgte olietanken til Virksomhed 1 og afleverede skrottet 

i D’s navn. Senere gav han pengene til D, for det var jo D, der havde skåret 

tanken op. 

Han bor i en lejet bolig og driver en lille produkthandel uden ansatte. Der er 

kun et beskedent overskud, og han har en gæld på 3-4 millioner kr., blandt 

andet til SKAT. 

B har som vidne forklaret bl.a., at han er uddannet elinstallatør. Han har 

drevet sin egen virksomhed, Virksomhed 2, siden 2005. Han har i øjeblikket 

13 mand ansat i firmaet. Han har siden 2000 købt ejendomme og istandsat 

dem og udlejet dem til private boliger. Hans udlejningsvirksomhed er ikke 

momsregistreret. 

Da han overtog sin første udlejningsejendom i 2000, hjalp A ham med at 

sætte en lejlighed i stand, og A flyttede ind i lejligheden og boede i den i 

fire eller fem år. Da vidnet blev selvstændig i 2005, var det naturligt at ringe 

til A, når der var noget jern, der kunne afhentes. De aftalte gerne dette 

telefonisk. A har fået jernet for at afhente det, og der har aldrig været penge 

imellem dem i den anledning. 

Andre gange er A kommet forbi vidnets el-virksomhed, når A alligevel har 

været i nabolaget. Så kigger A efter, om der er noget jern, der kan afhentes. 

Det sker måske en gang om måneden, eller hver anden måned. Nogle gange 

er A alene, og andre gange har A en hjælper med. Der har været tale om 

forskellige hjælpere. 

I december 2012 eller januar 2013 overtog han på tvangsauktion en ejendom 

i Gade 1. Den var på cirka 450 kvadratmeter. Den var hovedsagelig indrettet 

med klubværelser, en enkelt lejlighed og et forretningslokale. Ejendommen 

gennemgik en større renovering, idet han havde besluttet at indrette 

lejligheder i ejendommen. Han havde nået at indrette tre lejligheder på 

første sal og havde også indrettet et badeværelse i stueetagen. 

Da de tre lejligheder blev indrettet, og da det gamle butikslokale blev 

renoveret, ringede han til A, som kom og hentede rør og radiatorer. 

Opgaven med at fjerne rør, fyr og tank var samme opgave, og vidnet har i 

denne periode slet ikke talt med D. Aftalen om rydning af kælderen blev 

indgået med A. 

Da vidnet var parat til at få fjernet flere rør og det gamle støbejernsoliefyr 

og olietanken fra kælderen, ringede han igen til A. Det var nok i juni eller 

juli. A sagde, at det var en stor opgave, så han gerne ville have god tid til 

det. Dette var i orden for vidnet, men han sagde, at det bare skulle være 



Side 4/12 

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D46 

parat, så der kunne komme varme på ejendommen i september eller oktober. 

Han blandede sig ikke i, hvordan A ville klare opgaven, og han ved således 

ikke, om fyret og olietanken skulle skilles ad. 

Han kan ikke genkende, at A skulle have sagt, at A ikke ville tage sig af 

nedrivningen af fyret og olietanken. Hvis A ikke havde villet have påtaget 

sig opgaven, havde vidnet blot bedt sine egne folk om at skære det fri. 

A havde en hjælper med for at få fyret op af kælderen. Vidnet kan huske, at 

A sagde, at fyret var ”tungt ad helvede til”. Der gik nok to eller fire uger fra 

fyret blev fjernet, til olietanken blev fjernet. 

Der blev intet nævnt om betaling. Han er sikker på, at han ikke har sagt til 

A, at han ikke ville betale for at få afhentet tingene, for der har aldrig været 

tale om betaling for det jern, som A har afhentet hos vidnet. Han er sikker 

på, at der ikke var tale om, at A takkede nej til opgaven. A nævnte ikke 

noget om, at det var D eller nogle andre, der skulle udføre opgaven. Vidnet 

gik derfor ud fra, at det var A, der fjernede tingene fra kælderen. 

Da der blev ringet til ham om, at der var brandbiler, ambulance og politibil, 

troede han, at det var A, der var kommet til skade, for vidnet troede, at det 

var A, der udførte opgaven. 

Han har aldrig indgået aftale med D om noget som helst arbejde. Han har 

aldrig talt med D om, at der skulle fjernes et oliefyr og en olietank. Han 

kender faktisk ikke D. Han har aldrig talt i telefon med D. Han har set D et 

par gange. Den ene gang var i forbindelse med, at D overtog en go-kart, 

som vidnet havde købt på auktion men ikke kunne bruge. Den anden gang 

var i forbindelse med, at A skulle fjerne noget jern på en ejendom på Vej 1, 

som vidnet havde købt og skulle istandsætte. I den forbindelse fik A hjælp 

af D til at fjerne noget gammelt jern. 

Han tror ikke, at de i forbindelse med samtalen om go-karten talte om, at 

vidnet skulle havde fjernet fyret og olietanken fra kælderen i ejendommen 

på Gade 1. Så vidt han husker, ejede han slet ikke ejendommen på Gade 1 

på dette tidspunkt, for han har aldrig to renoveringer kørende på én gang. 

Efter branden har han nogle gange spurgt A om, hvordan det gik med D. 

Måske har vidnet set D en enkelt gang siden branden, men han er helt sikker 

på at han ikke har talt med D om denne sag. A kommer stadig og afhenter 

skrot hos vidnet. 

Ved branden blev hele kælderen sodskadet. Rummet, hvor fyret havde stået, 

blev varmeskadet. I kælderen var der allerede lavet varmecentral og el-

central. Der kom en masse røg op fra kælderen, fordi der allerede var boret 

huller i betondækket til rørene. Derfor var hele stuelejligheden sodskadet. I 

fyrrummet var der lavet fordelerveje. Kloaksystemet var udført i rustfrit stål 

og skulle skiftes. Så vidt han husker, kostede VVS-arbejdet omkring 

100.000 kr. at få udført på ny. 
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Virksomhed 4 foretog rengøring. Stuelejligheden lugtede kraftigt af sod. I 

badeværelset i stueetagen var det nødvendigt at skifte vinyl på gulv og 

vægge. En lejlighed på første sal var også blevet lidt sodskadet. 

Det er korrekt, at hans el-firma har lavet lidt el-arbejde efter branden. Han 

havde dengang sin bror, der er tømrer, ansat i sit el-firmaet. Nu er hans bror 

selvstændig tømrer. 

C har som vidne forklaret bl.a., at han er uddannet bygningskonstruktør. 

Han har arbejdet i flere arkitektfirmaer og har de sidste 17 år arbejdet i 

Forsikring som taksator. En af hans opgaver er at opgøre skader og se til, at 

man kommer frem til rimelige erstatningsbeløb. 

I dette tilfælde blev Virksomhed 4, der tidligere hed Virksomhed 5, benyttet 

som skadeservicefirma. Når der er tale om røgskader, får man normalt et 

professionelt firma til at rengøre så meget som muligt, for at man kan danne 

sig et overblik over, hvilke bygningsdele der kan bibeholdes. Det havde 

ikke givet nogen mening, hvis han havde været på ejendommen, før der blev 

foretaget rengøring. 

Det er sædvanligt, at man beder det professionelle skadeservicefirma om at 

udarbejde en assistancerapport. Det skete også i dette tilfælde, og 

Virksomhed 4 vurderede i denne rapport omfanget af skaden. Virksomhed 4 

havde anslået, at rengøringen ville koste omkring 30.000 kr., men vidnet 

mente umiddelbart ikke, at dette kunne dække. Vidnet bad Virksomhed 4 

om at gå i gang med den nødvendige rengøring. 

Da Virksomhed 4 havde gjort rent, var vidnet ude at kigge på ejendommen. 

Han havde på dette tidspunkt fået tilsendt tilbud på udbedringerne. Det var 

kunden selv, der havde indhentet disse tilbud. Alle tilbud var udarbejdet 

specifikt til situationen efter branden. 

Han besigtigede skaderne og kontrollerede, at tilbuddene svarede til det, der 

skulle laves på ejendommen. Han havde ingen betænkeligheder ved, at 

kundens eget firma stod for en del af arbejdet. Men han var meget 

nøjeregnende i forbindelse med, at kundens eget firma havde afgivet tilbud. 

Han indhentede ikke kontroltilbud og anvendte ikke kalkulationslister, for 

alle tilbudene så rimelige ud. 

Han kontrollerede under besøget i ejendommen, at det var nødvendigt med 

de pågældende udskiftninger. Han kunne ved selvsyn konstatere, at der var 

tale om helt nye installationer. Han havde ingen grund til at forlange 

regninger for det arbejde, der var udført før branden. Der var opsat ny 

ekspansionsbeholder og varmtvandsbeholder og rørføring hertil. 

I badeværelset var der opsat nyt toilet og lagt nyt vinylgulv. Gulvmanden 

ville ikke afgive nogen garanti, idet der havde været en varmepåvirkning. 

Den største risiko var dog lugten. Virksomhed 4 havde kontaktet vidnet og 

sagt, at vinylen ikke kunne rengøres fuldstændigt. 
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Han anvendte sin erfaring og støttede sig til Virksomhed 4’s rapport. Efter 

besøget på ejendommen godkendte han, at udbedringsarbejdet kunne gå i 

gang. Det skal nok passe, at det var den 8. november 2013, at han var på 

ejendommen første gang. 

Allerede da man fik anmeldelsen fra kunden, var man klar over, at der 

kunne blive tale om at gøre regres gældende. Denne del blev behandlet af en 

jurist i forsikringsselskabets skadeafdeling. Vidnet har således ikke haft 

noget at gøre med udsendelsen af mailen dagen efter branden til sagsøgte 

om, at forsikringsselskabet mente, at sagsøgte kunne være 

erstatningsansvarlig. 

Kunden havde krav på at få erstattet til nypris. Hvis tingene er forringet med 

mere end 30 %, gør forsikringsselskabet værdiforringelse gældende. I denne 

sag var der tale om helt nye installationer. 

Kælderen var ikke nymalet. Derfor blev der i opgørelsen over 

omkostningerne foretaget fradrag vedrørende malerarbejdet i kælderen på 

25 %. Ved alle de øvrige arbejder var der tale om helt nye arbejder, og 

derfor skulle det fulde krav gøres gældende overfor den mulige 

regrespligtige. 

Forsikringsselskabet har opkrævet et mindre beløb hos den regrespligtige 

end det beløb, forsikringsselskabet har betalt i erstatning. 

Han var igen ude på ejendommen, da forsikringsselskabet skulle til at betale 

for udbedringen. Her konstaterede han, at de udførte arbejder var i 

overensstemmelse med det arbejde, der blev faktureret. Det er helt normalt, 

at man kører ud og kontrollerer dette, før regningerne betales. Han kom på 

uanmeldt besøg, og dette er også sædvanligt. 

D har som vidne forklaret blandt andet, at han er på kontanthjælp. Det har 

han været i mere end 10 år. Han er uddannet som anlægsgartner, men har 

også haft noget arbejde for et nedrivningsfirma. En gang var han med A, 

som er hans gode ven, ude hos B. A og B snakkede sammen og talte blandt 

andet om en olietank. Vidnet lyttede ikke så meget til, hvad der blev sagt, 

men han hørte, at A sagde, at han ikke havde forstand på olietanke. Hertil 

sagde vidnet, at det havde han. Der blev ikke talt mere om det, og der blev 

ikke lavet nogen aftale. 

3-4 måneder senere spurgte A ham, om han stadig ville hjælpe med 

olietanken. Han var klar over, at tanken skulle skæres op, så den kunne blive 

fjernet. Dagen efter kom A og hentede vidnet og kørte vidnet over til den 

ejendom, hvor olietanken stod. Der var værktøj i kælderen, blandt andet en 

vinkelsliber og en pumpe. Det kan godt være, at dette udstyr tilhørte A, men 

det er han ikke helt klar over. 

Det var A, der skulle sørge for at få jernet transporteret bort. Dette havde 

vidnet ikke tilbudt at hjælpe med. 
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Han havde aldrig lavet denne slags arbejde for A tidligere, men han havde 

flere gange hjulpet A med havearbejde. 

Olietanken stod lige ved siden af den nye el-installationskasse, ellers var 

kælderrummet tomt. 

Han gik i gang med at pumpe fyringsolien ud, så tanken kunne blive tom. 

Herefter anvendte han en vinkelsliber. Pludselig var der flammer. Han 

havde foretaget opskæringen "helt efter bogen". Der kan kun ske 

antændelse, hvis ledningerne ryger ned, eller hvis temperaturen kommer op 

på 280 grader. Han anvendte en ildslukker og senere vandslanger og en stor 

industrislange gennem vinduet. Da brandvæsenet ankom, havde han fået 

slukket branden. 

Parternes synspunkter 

Forsikring har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med 

påstandsdokumentet af 16. november 2015, hvori følgende er anført: 

"... Sagsøgte, S v/A, er en virksomhed med formål at afhente og håndtere 

diverse former for jern- og metalskrot med henblik på videresalg. 

S v/A har ved flere lejligheder indgået aftale med sagsøgers kunde, 

Virksomhed 3, ejet af B, om afhentning af diverse jern- og metalskrot fra 

flere af kundens udlejningsejendomme. Betalingen herfor bestod som 

udgangspunkt i, at sagsøgte fik lov til at beholde det afhentede jern- og 

metalskrot med henblik på videresalg. 

I perioden op til den i sagen omhandlede brand, der fandt sted den 27. 

august 2013, anmodede Virksomhed 3 sagsøgte om bistand til 

nedrivning/demontering og afhentning af diverse jern- og metalskrot, 

herunder et gammelt oliefyr i kælderen i den i sagen omhandlede ejendom. 

Al kommunikation vedrørende aftaleindgåelsen samt tidspunktet for 

udførelsen af arbejdet mm. foregik udelukkende, som ved tidligere 

lejligheder, mellem Virksomhed 3 og S v/A. 

Til støtte for den nedlagte påstand, gøres det derfor gældende, at aftalen 

vedrørende nedrivning/demontering og afhentning af diverse jernskrot den 

27. august 2013, blev indgået mellem Virksomhed 3 og sagsøgte, S v/A. 

Sagsøgte indgik herefter aftale med D om udførelse af det pågældende 

arbejde, kørte D hen til den i sagen omhandlede ejendom den 27. august 

2013 og stillede samtidig diverse udstyr, herunder vinkelsliber til rådighed 

for D, til brug for nedrivning/demontering af skrottet. Sagsøgte og D indgik 

tillige aftale om, at sagsøgte, efter endt arbejde, skulle afhente jernskrottet. 
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Det gøres derfor gældende, at der mellem sagsøgte, S v/A og D forelå et 

over-eller underordnelsesforhold, hvorfor sagsøgte ifalder et principalansvar 

for D’s udførelse af arbejdet den 27. august 2013 i henhold til DL 3-19-2. 

Såfremt retten måtte finde, at der ikke foreligger et over-eller 

underordnelsesforhold mellem sagsøgte og D gøres det gældende, at 

sagsøgte – ved at overlade arbejdet til D, der agerer som selvstændigt 

virkende tredjemand – har handlet ansvarspådragende, for ikke at have 

sikret sig, at arbejdet kunne udføres forsvarligt. 

Hertil kommer, at opskæring af en olietank ved hjælp af en vinkelsliber må 

karakteriseres som særligt farligt arbejde, hvilket dermed er en skærpende 

omstændighed, samt at det yderligere må anses for en skærpende 

omstændighed, at sagsøgte overlod det særligt farlige arbejde til D, 

velvidende om D’s manglende erfaring hermed, hvilket i sig selv fører til 

hæftelse for selvstændigt virkende 3. mands ansvar, jf. Østre Landsrets dom 

af 6. februar 2015 i sag B-3982-13. 

Sagsøgte har på baggrund heraf handlet ansvarspådragende, og er dermed 

erstatningsansvarlig for den af sagsøger udbetalte erstatning, hvorfor 

sagsøger må fyldestgøres i henhold til erstatningsansvarslovens § 22, stk. 1, 

jf. § 19, stk. 2, nr. 2. 

For så vidt angår erstatningsopgørelsen har sagsøger som følge af branden 

den 27. august 2013 udbetalt erstatning til Virksomhed 3 svarende til i alt 

kr. 286.196,48 i overensstemmelse med den hos sagsøger tegnede 

bygningsforsikring, jf. bilag 7. 

Skadeservicefirmaet, Virksomhed 4 og sagsøgers taksator, C, besigtigede 

ejendommen efter branden den 27. august 2013, vurderede skadesomfanget 

samt, på helt sædvanlig vis, anmodede kunden om at indhente tilbud på 

udbedring heraf. 

Taksator, C vurderede, at skadesomfanget stemte overens med det 

besigtigede og rapporten udarbejdet af Virksomhed 4 og fandt, at de af 

kunden indhentede tilbud var rimlige og acceptable. Taksator C, foretog 

herefter nedsættelse af erstatningsudbetalingen for malerarbejdet udført af 

Virksomhed 2, idet malerarbejdet på brandtidspunktet ikke ansås for nyt. 

Taksator C fandt derudover ikke anledning til at foretage yderligere 

nedsættelse af erstatningsudbetalingen, hvorfor de øvrige 

udbedringsomkostninger blev erstattet fuldt ud i overensstemmelse med 

forsikringsbetingelserne. 

Det gøres på baggrund af ovenstående gældende, at erstatningsopgørelsen er 

korrekt samt tilstrækkeligt dokumenteret ved den fremlagte opgørelse med 

underbilag, jf. bilag 3, korrespondancen med Virksomhed 4, jf. bilag 8-9 

samt de indhentede tilbud og den udarbejdede reparationskalkulation, jf. 

bilag 10-13. 
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Det gøres afsluttende gældende, at erstatningsopgørelsen er opgjort i 

overensstemmelse med forsikringsvilkårene, idet bemærkes, at den i sagen 

omhandlede ejendom i henhold til policen er indtegnet til fuld- og 

nyværdiforsikring. Dette medfører, at ejendommen således til enhver tid 

betragtes forsikret til, hvad det koster at genopføre ejendommen i det 

væsentlige svarende til den skade. Der henvises til policens siden 3, jf. bilag 

7...". 

Det er yderligere gjort gældende, at der efter forberedelsens afslutning er 

fremsat nye anbringender, der ikke tidligere har været gjort gældende. 

S v/A har navnlig gjort gældende, at sagsøgte ikke har handlet 

ansvarspådragende på en sådan måde, at der kan gennemføres regres. Den 

politimæssige efterforskning af branden har ikke statueret hverken 

forsømmelighed eller ansvar hos sagsøgte. Det er heller ikke bevist, at D har 

handlet ansvarspådragende. 

Sagsøgte kunne ikke få betaling for arbejdet, og derfor ville han ikke påtage 

sig arbejdet. Det var D, som tilbød at udføre arbejdet, og sagsøgte har alene 

udlånt sit udstyr til D. Sagsøgte har ingen økonomisk interesse i opgaven. 

Sagsøger har ikke løftet sin bevisbyrde for, at der er indgået en aftale med 

sagsøgte om fjernelse af olietanken. 

D har tilbudt at fjerne olietanken som en vennetjeneste for B og ikke som en 

vennetjeneste for sagsøgte. D og B kendte hinanden i forvejen, idet D havde 

købt en gokart af B. Det er underordnet, at sagsøgte har transporteret D og 

har stillet værktøj til rådighed. 

Det kan ikke komme på tale at anvende danske lov 3-19-2, idet D handlede 

selvstændigt og ikke i et underordnelsesforhold til sagsøgte, som ikke skulle 

tjene penge på opgaven. D har selv bestemt, hvorledes arbejdet skulle 

udføres. Der er ikke anledning til at anvende undtagelsesbestemmelsen i 

erstatningsansvarslovens § 19, stk. 2, nr. 2. 

Kravet er urimeligt og helt udokumenteret. Sagsøgte har opfordret til, at der 

blev afholdt syn og skøn, hvilket sagsøger ikke har ønsket. Taksatorens 

arbejde er ikke betryggende. Taksatoren har først set skadestedet to måneder 

efter hændelsen. Der er ikke indhentet kontroltilbud, og der er ikke udført 

den nødvendige kontrol. Sagsøgte har ikke haft mulighed for at vurdere 

opgørelsen. Skadelidte må kunne afløfte momsen, og det er derfor forkert, at 

der er medregnet moms i kravet. 

Under alle omstændigheder skal kravet nedsættes eller bortfalde efter 

erstatningsansvarslovens § 24, ud fra en rimelighedsbedømmelse. 
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Rettens begrundelse og afgørelse 

Indledningsvis skal retten tage stilling til, med hvem B for sit anpartsselskab 

indgik aftale om fjernelse af olietanken. 

Retten finder det efter bevisførelsen godtgjort, at B indgik aftale med A og 

ikke med D. Retten har ved denne vurdering lagt vægt på B’s 

vidneforklaring, som retten finder troværdig og detaljeret. Ved denne 

vidneforklaring sammenholdt med A’s partsforklaring må retten lægge til 

grund, at A adskillige gange havde afhentet metalskrot på forskellige 

adresser for B’s selskaber, og at A til gengæld for denne tjeneste oppebar 

skrotværdien af det materiale, der blev afhentet. 

Udover B’s troværdige vidneforklaring om, at aftalen blev indgået med A 

og ikke med D, har retten lagt vægt på A’s og D’s forklaringer om, at A 

ringede til D og senere afhentede ham i bil og kørte ham hen til den 

pågældende ejendom, hvor arbejdet skulle udføres. 

Retten har ligeledes lagt vægt på, at det værktøj, som D benyttede, tilhørte 

A. Retten har også lagt vægt på, at A har forklaret, at det var hans lastbil, 

der skulle anvendes ved transporten af olietanken fra kælderen til den 

virksomhed, der opkøbte skrottet. 

Retten har yderligere lagt vægt på, at A forinden havde fjernet rør fra den 

pågældende ejendom, ligesom retten har lagt vægt på B’s forklaring om, 

hvad A havde udtalt, da oliefyret var blevet fjernet. Endelig har retten lagt 

vægt på, at D ikke har forklaret, at han indgik aftale med B, men at han blev 

kontaktet af A, da olietanken skulle fjernes. 

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at der opstod brand i olietanken, 

da D var i færd med at skære olietanken op. Efter D’s forklaring om, at han 

anvendte vinkelsliber sammenholdt med oplysningerne fra 

anmeldelsesrapporten af 28. august 2013 fra Midt- og Vestsjællands Politi, 

må retten lægge til grund, at D under sit arbejde med opskæring af 

olietanken i det mindste har handlet med simpel uagtsomhed. 

Efter danske lovs 3-19-2 hæfter en principal for skader, som medhjælperen 

forvolder hos tredjemand. Retten finder, at der i forbindelse med opskæring 

af olietanken har foreligget et over-/underordelsesforhold mellem A og D i 

den forstand, som indfortolkes i anvendelsen af danske lovs 3-19-2. 

Retten har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på det ovenfor anførte om, 

at A transporterede D til arbejdsstedet og udstyrede ham med det fornødne 

værktøj og på, at A har forklaret, at han kørte hen til stedet senere på dagen 

for at se, hvordan det gik. Endelig har retten lagt vægt på, at A har forklaret, 

at D tidligere har hjulpet ham med at skære jern op. Derfor hæfter A for den 

uagtsomhed, som D har udvist under arbejdet med opskæring af olietanken. 

Efter erstatningsansvarslovens § 19, stk. 1, er der intet erstatningsansvar, 

hvis en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring. 
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Efter § 19, stk. 2, nr. 2, gælder dette dog ikke, hvis skaden er forvoldt ved 

erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed. 

Retten finder, at det er uden betydning, at A ikke skulle have betaling af B’s 

selskab for at fjerne olietanken, idet retten bemærker, at honoreringen skete 

ved, at A skulle oppebære skrotværdien, og retten bemærker, at 

afhentningen foregik som led i A’s virksomhed som skrothandler. Det er 

ligeledes uden betydning for rettens bedømmelse, om D skulle modtage 

noget vederlag fra A for sin indsats. A hæfter derfor overfor 

forsikringsselskabet for den uagtsomhed, som D har udvist. 

Retten lægger til grund, at bygningen var forsikret til fuld og nyværdi. Efter 

bevisførelsen - navnlig taksator C vidneforklaring sammenholdt med de 

fremlagte fakturaer for det udførte arbejde og sammenholdt med 

Virksomhed 4’s assistancerapport, finder retten, at forsikringsselskabets 

opgørelse af regreskravet i det hele kan lægges til grund. Det bemærkes i 

denne forbindelse, at B’s udlejningsselskab ikke er momsregistreret. 

Afslutningsvis bemærkes, at A ikke har anført sådanne omstændigheder, at 

erstatningsansvaret skal nedsættes eller bortfalde efter 

erstatningsansvarslovens § 24. 

Som følge af sagens resultat skal A betale sagsomkostninger til 

forsikringsselskabet. Sagsomkostningerne udgør 51.478 kr. Heraf udgør 

retsafgiften og berammelsesafgiften af det vundne beløb 7.180 kr., mens 

548 kr. udgør forsikringsselskabets udlæg til vidneførsel af D, og 35.000 kr. 

med tillæg af moms udgør et passende beløb til dækning af 

forsikringsselskabets udgift til advokatbistand. Retten har ved fastsættelsen 

af det sidstnævnte beløb taget udgangspunkt i landsretspræsidenternes 

vejledende takster og har henset til sagsgenstandens størrelse og sagens 

karakter og omfang. 

Thi kendes for ret: 

S ved A skal inden 14 dage til Forsikring betale 286.196,48 kr. med tillæg af 

procesrente fra den 11. december 2014 til betaling sker samt sagens 

omkostninger med 51.478 kr. 

Linda Lauritsen 

dommer 

/doc 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Retten i Roskilde, den 30. januar 2017. 
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Vicki Larsen, kontorfuldmægtig 


