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UDSKRIFT  

AF  

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG  

____________  

D O M  

  

  

  

  

  

Afsagt den 25. september 2018 af Østre Landsrets 24. afdeling  

(landsdommerne Morten Christensen, Tine Egelund Thomsen og Lotte Calundann Noer  

(kst.)).  

  

24. afd. nr. B-331-17:                

S v/A  

 

Roskilde Rets dom af 30. januar 2017 (BS 8A-444/2015) er anket af S v/A med påstand 

som for byretten om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end 

det påstævnte.  

  

Indstævnte, Forsikring, har påstået stadfæstelse.  

  

Supplerende sagsfremstilling  

Der er som anført i byrettens dom fremlagt fire fakturaer vedrørende det arbejde, der blev 

udført på ejendommen Vej i By efter branden den 27. august 2013. En af disse fakturaer er 

udstedt af Virksomhed 2 den 18. november 2013, og efter beskrivelsen i fakturaen og de 

forud herfor indhentede tilbud angår den el-arbejde, oprydning efter brand, malerarbejde 

og tømrerarbejde. Af fakturabeløbet på 107.500 kr. indgår 102.187,50 kr. i det samlede 

regreskrav på 286.196,48 kr. Det er oplyst, at Virksomhed 2 er ejet af B, der også ejer 

selskabet Virksomhed 3, som ejer ejendommen Vej i By.  
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Der er for landsretten fremlagt et uddrag af S v/A årsregnskaber for årene 2010 til og med 

2016. Af resultatopgørelserne for disse år fremgår blandt andet, at i 2010 var 

nettoomsætningen 570.814 kr. og årets resultat 389.391 kr., i 2011 var nettoomsætningen 

1.589.691 kr. og årets resultat 797.277 kr., i 2012 var nettoomsætningen 705.049 kr. og 

årets resultat 571.841 kr., i 2013 var nettoomsætningen 710.877 kr. og årets resultat 

615.288 kr., i 2014 var nettoomsætningen 605.234 kr. og årets resultat 490.093 kr., i 2015 

var nettoomsætningen 501.502 kr. og årets resultat 376.206 kr., og i 2016 var 

nettoomsætningen 557.108 kr. og årets resultat 420.725 kr.  

   

Forklaringer  

Der er i landsretten afgivet supplerende partsforklaring af A og supplerende 

vidneforklaring af D, B og C.  

  

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af E.  

  

A har forklaret blandt andet, at han kørte D og E til ejendommen på Vej den 27. august 

2013, fordi de hverken havde kørekort eller bil, og de skulle låne hans værktøj. B havde 

forinden ringet til ham og spurgt, om B kunne få fat i D. Han ved ikke, om D og E havde 

nogen aftale om det arbejde, D skulle udføre for B. Han har ikke instrueret D og E i noget 

af det arbejde, de skulle udføre for B, og han var ikke på ejendommen, da arbejdet blev 

udført. Han vidste, at D og E skulle bære et oliefyr og en olietank op fra kælderen, men han 

vidste ikke, at de skulle skære olietanken op.   

  

Han skulle hente D og E, når de var færdige, og køre dem til Virksomhed 1, hvor de skulle 

aflevere jernet. Han var også nødsaget til at hjælpe dem med dette. Som forklaret i 

byretten, hentede han efterfølgende olietanken og afleverede den hos Virksomhed 1. Han 

fik en kvittering herfor, og han mener, at kvitteringen var i D’s navn. Han kan ikke huske, 

om han afleverede kvitteringen til D. Man behøver ikke en aftale med Virksomhed 1 for at 

komme med jern, hvis bare man holder sig under en vis mængde.   

  

Når han har haft en opgave af den karakter, som opskæring af en olietank er, har han fået 

professionelle folk fra Virksomhed 1 til at udføre den. Man skal ikke gå i gang med en 

sådan opgave uden at have forstand på det. Folkene fra Virksomhed 1 har helt andre 

værktøjer til at skære olietanke op med, end han har. Han mener, at D havde forstand på 
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opskæring af olietanke, da D ellers ikke ville have gjort det. Han har aldrig selv skåret en 

olietank op.     

  

D og E har hjulpet ham med havearbejde, skrotarbejde og alt muligt andet. Når de har 

hjulpet ham, har han aflønnet dem med 500 kr. om dagen. De har i den forbindelse også 

været med i hans bil. Han har altid selv været med i bilen, når de har hjulpet ham med at 

hente skrot. Han fik pengene for det skrot, de afleverede. Han har kendt D og E i 8-10 år.   

  

Det er helt sædvanligt, at man som skrothandler afhenter ting i den stand, som tingene nu 

er i. Nogle gange bliver han f.eks. ringet op af én, der siger, at vedkommende har stillet en 

vaskemaskine ud til vejen, som han kan hente. Han har aldrig taget penge for at hente jern 

hos nogen.   

  

Han startede sin virksomhed i 2010. Førhen var han reklamemand. Han har ikke haft 

ansatte, og hvis han har haft brug for bistand til at udføre en opgave, har han brugt folk 

som E og D. Han ejer en lastbil, der er vurderet til 17.000 kr. Han bor i lejet bolig og ejer 

ikke noget. Han er skrothandler, og man må tale med hans revisor om, hvorfor der er 

foretaget store hævninger i hans virksomhed. Da hans virksomhed ikke var blevet 

registreret, fik han ikke lavet virksomhedens første regnskaber, og han fik en henvendelse 

fra SKAT herom. I 2012 blev han momsregistreret. Han har ikke forstand på regnskaber, 

og han går ud fra, at han har betalt den skat mv., som han skal.  

   

Han har ikke fulgt arbejdet med udbedring efter brandskaden. Der blev rejst krav mod ham 

1½ til 2 år efter branden.   

  

E har forklaret, at det er korrekt, at han bliver kaldt ”Kælenavn”. Han er i øjeblikket i 

praktik som mekaniker, og han er udlært klejnsmed. Han lærte A at kende gennem D 

omkring 2010, hvor han begyndte at hjælpe A med at hente skrot. D var også med, når han 

hjalp A. D og han hjalp til, hvis A ikke kunne klare det selv. De fik 500 kr. om dagen for at 

arbejde for A. For det meste var han med for at slæbe. Han har ikke haft noget med 

havearbejde at gøre, udover at han en enkelt gang har klippet A’s hæk.  

  

Han har været på ejendommen Vej sammen med D. D ringede forinden til ham og spurgte, 

om han kunne hjælpe med at hive et elementfyr, en olietank og en vandtank op fra en 

kælder, hvilket han svarede ja til. Han kørte selv hen til ejendommen. Det er korrekt, at han 
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ikke havde noget kørekort. D var på ejendommen, da han ankom. D viste ham, hvad de 

skulle lave. A kom kort tid efter forbi med sit værktøj, som de skulle låne, og A var kun på 

ejendommen i den tid, det tog at pille værktøjet ud af bilen. Olietanken stod i et lille rum 

for sig selv i kælderen, og vandtanken stod i det samme rum som fyret. Han kunne ikke 

bære vandtanken op selv, da der var meget kalk i den. D og han startede med at skille 

elementfyret ad, og D viste ham, hvordan man skulle gøre. Da de var færdige med dette, 

satte han sig på gårdspladsen og drak en øl, mens D skar olietanken op. D kom på et 

tidspunkt op for at drikke en øl, og mens D sad ned, opdagede D pludselig, at der var brand 

fra kælderen. D sad maksimalt ned i fem minutter, inden han opdagede branden. D løb ned 

i kælderen. Han gik ikke selv derned, da han ikke er så glad for ild, men han ringede til 

brandvæsenet. D prøvede ihærdigt at få branden slukket. Vandtanken var ikke båret op, da 

branden opstod. Efter branden lovede han at hjælpe med at bære tingene væk, og han var 

henne på ejendommen for at læsse bilen.   

  

D og han havde ikke tidligere løst en opgave sammen alene. Han hørte kun om opgaven på 

Vej fra D. A har kontaktet ham, når han skulle hjælpe A med en opgave. Han spurgte ikke 

D, hvad han ville få for at hjælpe, og de talte først om betaling, da jernet skulle køres til 

Virksomhed 1. D sagde, at betalingen for arbejdet var den pris, de kunne få for jernet, og at 

de skulle dele beløbet. Han og D havde ikke tidligere fået penge for at aflevere jern hos 

Virksomhed 1. Han kan ikke huske, om han fik pengene for jernet efterfølgende. Han var 

meget påvirket af det, der var sket.   

  

D har forklaret blandt andet, at den første samtale om olietanken, han var involveret i, var 

den samtale, som han har forklaret om i byretten. Samtalen foregik i B’s have. Den 

pågældende dag var han ude at køre med A, og A sagde på et tidspunkt, at han skulle ind 

og tale med B. A sagde ikke, hvad de skulle tale om. Han vidste, hvem B var, da de begge 

bor i By, men han kendte ham ikke godt. B og A talte om, at olietanken skulle skæres op. 

Han blev interesseret i gokarten, da han var hos B, og han købte den for 2.000 kr. Det er 

rigtigt, at A sagde til B, at han ikke kunne opskære en olietank.   

  

Da A kontaktede ham tre til fire måneder senere, talte de ikke om betaling for opgaven 

med opskæring af olietanken. Han kan ikke huske, om de talte om, at han skulle have 500 

kr. for det, men han skulle have drikkevarer og madvarer for det. Han havde regnet med en 

god gang mad og lidt lommepenge for sit arbejde. Han ved ikke, om det var A eller B, der 

skulle give ham dette. Han havde tidligere hjulpet A med forskellige opgaver, primært 



- 5 -  

  

havearbejde. Han ville helst undgå at hjælpe med opgaver, der involverede jern, da han har 

ødelagt sin ryg.  

  

Han mener, at E og han den pågældende dag kørte til ejendommen sammen med A i A’s 

lastbil. Det må have været A, der kontaktede E om arbejdet. Det var i hvert fald ikke ham, 

der gjorde det. Han mener ikke, at der lå jern på gårdspladsen, da de ankom, men han 

husker det ikke. B’s bror og nogle andre håndværkere var på ejendommen. Mens han var i 

kælderen for at skære olietanken op, var E på gårdspladsen. Det eneste de skulle på 

ejendommen var at fjerne olietanken. Han havde ikke tidligere været i kælderen. Der stod 

ikke et oliefyr i kælderen, da han kom derned. E skulle hjælpe med at bære olietanken op. 

Han kan ikke forstå, at E har forklaret, at E bar et oliefyr op, da der ikke var noget oliefyr i 

kælderen den dag. Der var sat nogle nye ting op i kælderen, men ellers var den helt tom. 

Han kan ikke huske, at der var en vandtank i kælderen.   

  

Han har tidligere arbejdet i flere nedrivningsfirmaer, hvor han har skåret olietanke op. Han 

vidste derfor, hvordan han skulle gøre. Først skal man pumpe alt olien ud af olietanken, og 

dernæst kan man gå i gang med at opskære den for at få toppen af. Man skal have toppen 

af olietanken hurtigst muligt, idet der ikke må oparbejdes varme i olietanken. Hvis man 

ikke får toppen af hurtigt, vil varmen cirkulere rundt inden i olietanken, og der kan  ske en 

antændelse.   

  

Oliepumpen og vinkelsliberen lå i kælderen, da han kom derned, og han gik i gang med 

arbejdet. E hjalp med at pumpe olien ud af olietanken, og derefter gik E op i gården. Det 

viste sig, at han ikke bare kunne vippe toppen af olietanken af, da de nye elinstallationer 

var i vejen. Han gik derfor op for at hente i E, så han kunne hjælpe. Han sagde til E, at han 

skulle med ned i kælderen for at hjælpe med at få toppen af olietanken. Han satte sig ikke 

ned, da han var oppe for at hente E. Da de var på vej ned i kælderen, sagde E, at der var 

brand. Han løb derned og gik i gang med brandslukningsarbejdet, mens han råbte til E, at 

han skulle ringe efter brandvæsenet. E var ikke nede i kælderen, mens der var ild. Da 

brandvæsenet kom, var branden slukket. Han kan ikke sige, hvor lang tid der gik, inden 

brandvæsenet kom. Han har ikke talt med A eller været på ejendommen siden branden. E 

og A var efterfølgende på ejendommen for at gøre rent.  

  

Han ved ikke, hvem der skulle have pengene for jernet fra olietanken. Der var ingen aftale 

om, at han og E skulle have pengene. Der var så lidt jern, at det ikke kunne betale sig, og 
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han mener, at pengene for jernet ikke ville være grund nok til at udføre arbejdet, da det 

næsten ikke var noget værd. Han har ikke fået penge af A for sit arbejde med olietanken.  

  

B har forklaret blandt andet, at D, A og han befandt sig på hans gård, da D købte en gokart 

af ham. Han mener fortsat ikke, at de talte om olietanken ved den lejlighed, men det kan 

godt være, at de talte om noget arbejde, som skulle udføres på et tidspunkt.   

  

Han mener helt bestemt ikke, at A sagde til ham, at A ikke kunne udføre arbejdet med at 

fjerne olietanken, og D sagde ikke, at han kunne tage sig af det.   

  

Hans forklaring for byretten om forløbet med fjernelse af oliefyr og olietank er korrekt. 

Han var ikke til stede, da oliefyret blev fjernet, men han havde nogle medarbejdere på 

ejendommen, som lavede andet arbejde. A fortalte ham i telefonen, hvordan det var gået 

med at fjerne fyret. Før branden så han oliefyret stå på gårdspladsen. Det var ikke vigtigt 

for ham, hvornår det blev fjernet. Oliefyret blev fjernet fra kælderen, før olietanken skulle 

fjernes. Han talte ikke med A om den praktiske udførelse af arbejdet. Det var ikke 

nødvendigvis meningen, at olietanken skulle skæres op. Den var kommet ned i kælderen i 

et stykke, så han troede, at den kunne komme op igen i et stykke. Han drøftede ikke med 

A, at olietanken skulle skæres op. Hvis A ikke var kommet for at udføre arbejdet den 

pågældende dag, havde han bedt en af sine medarbejdere om at tage sig af det.   

  

Han har ikke talt med A om betaling for afhentning af oliefyr og olietank, da A aldrig fik 

betaling for afhentning af jern. Han fik nogle gange lidt penge af A, hvis der havde været 

kobber blandt det, som A havde fjernet for ham, da kobber er mere værd end jern.   

  

Han ejer Virksomhed 2 100 %. Det arbejde, som dette firma udførte i kælderen efter 

branden, var el-arbejde, tømrerarbejde, malerarbejde og oprydning. Da han sendte 

tilbuddene herpå til H i Forsikring, sagde C, at han var for billig. Han havde sat sin profit 

ned for, at der ikke skulle være nogen, der kunne sætte en finger på det. Fakturaen af 18. 

november 2013 udstedt til Virksomhed 3 på 107.500 kr. angår arbejde, der er udført, og 

fakturaen er betalt. Der er ikke sket nogen kreditering. Han husker ikke, om hans 

holdingselskab betalte noget af fakturaen.   

  

A henter stadig jern hos ham, og det er altid A, han ringer til, når han har noget jern til 

afhentning. Han har aldrig ringet til D, og D har aldrig udført arbejde for ham.   
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C har forklaret blandt andet, at når man så på ejendommen efter endt rengøring og de 

indhentede tilbud, så tilbuddene rimelige ud. Forevist Virksomhed 2’ tilbud af 2. september 

2013 er han enig i, at man ikke kan se i tilbuddet, hvad der præcist skal laves. Han havde 

imidlertid besigtiget kælderen, så han vidste godt, hvad der skulle laves. I stedet for at 

acceptere tilbuddene, kunne Forsikring have lavet en kalkulation, hvor man gik ind i alle 

detaljer. Forsikringsselskabet kunne også have bedt et uvildigt firma om at lave en 

kalkulation, hvilket ville have kostet 20-25.000 kr. og have taget tid. Det ville også have 

taget tid at indhente tilbud fra andre håndværkere, hvilket kunne have medført et krav på 

mistet udlejning fra Virksomhed 3, fordi udbedringen i så fald havde taget længere tid. Det 

ville også have kostet penge og tid at få udarbejdet et udbudsmateriale. Han accepterede de 

indhentede tilbud, fordi de så fornuftige og rimelige ud, og da han derfor ikke ville risikere 

et udlejningskrav fra Virksomhed 3.   

  

Han havde ingen bekymringer ved B som forsikringsselskabets kunde via Virksomhed 3 og 

samtidig ejer af tilbudsgiveren Virksomhed 2, da han har haft med B at gøre som 

tilbudsgiver i andre sager, og hans tilbud som håndværker har altid været rimelige. Han 

husker ikke, om han sagde til B, at hans tilbud ”godt nok var billigt”. Han vil hellere 

udtrykke det sådan, at han sagde, at priserne var rimelige. VVS-tilbuddet var dyrere, fordi 

det indeholdt flere ting. Det er nødvendigt at lave nye elinstallationer, når der har været så 

kraftig sodskade, som tilfældet var ved denne brand. Man kan tydeligt se sodskaderne i 

Virksomhed 4 ”Assistancerapport bygning”. Han har oprettet dokumentet 

”Reparationskalkulation”, og han skrev heri, at han kunne se, at det krav, der var 

fremsendt, var rimeligt og accepteret. Han skrev dette lige efter, at han havde været ude at 

besigtige kælderen. Hvis han ved sin besigtigelse havde vurderet, at et tilbud var i 

overkanten, kunne han have sagt det til tilbudsgiveren. De to lejemål, der var lejet ud 

kunne hurtigt rengøres. Det gør ikke nogen forskel for forsikringsselskabets opgørelse af 

en erstatning, om der er mulighed for regres eller ej.   

  

Han tjekkede, at arbejdet i henhold til tilbuddene var udført, og godkendte derefter 

betalingerne til håndværkere. Det er korrekt, at han ikke kunne ikke se, hvad der var udført 

inde i væggene. Da han var på ejendommen, kunne han dog blandt andet se, at kontakter 

skulle skiftes, ligesom han, som allerede forklaret, så, at der havde været kraftig sodskade. 

Han fastholder, at det samlet set så rimeligt ud, og den største udgift var arbejdstimerne. 

Det er en taksatorvurdering, om en udgift til udbedring er rimelig eller ej.   
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Virksomhed 4 er et skadeserviceselskab, og deres hovedentreprise var at gøre rent. Der er 

også nogle, der bruger Virksomhed 4 til at indhente entreprenører til udbedring af skader. 

Forevist mail af 8. november 2013 fra G, Virksomhed 4 til ham, hvori er anført, om de skal 

mødes på skadesstedet med forsikringstageren vedrørende genetablering, har han forklaret, 

at G med ”genetablering” måske ville høre, om Virksomhed 4 skulle indhente tilbud på 

genetablering. Han ønskede ikke Virksomhed 4 bistand hertil.   

  

Procedure  

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og 

har procederet i overensstemmelse hermed.   

  

Landsrettens begrundelse og resultat  

Af de grunde, byretten har anført, og med den tilføjelse, at det efter bevisførelsen lægges til 

grund, at der gennem adskillige år har bestået et forretningsforhold mellem A og B om 

bortskaffelse af metalaffald, tiltræder landsretten, at det er bevist, at aftalen om fjernelse af 

olietanken i kælderen på ejendommen Vej i By blev indgået mellem S v/A og B.   

  

Efter vidnet D’s forklaring lægges det til grund, at D på tidspunktet for branden den 27. 

august 2013 havde erfaring med opskæring af olietanke og vidste, at han efter opskæring af 

en olietank med en vinkelsliber skulle have toppen af olietanken af hurtigt for at imødegå 

risikoen for brand. Det lægges endvidere til grund, at han forinden påbegyndelsen af 

opskæringen af olietanken i denne sag, der fandt sted i en kælder, ikke undersøgte, om der 

var plads til, at han selv kunne vippe toppen af, og at det efter opskæringen viste sig, at 

dette ikke var muligt. Endelig lægges det til grund, at branden i olietanken opstod, mens 

han var ved at hente E, der opholdt sig på gårdspladsen, med henblik på at få hjælp til at 

vippe toppen af. Under hensyn til disse omstændigheder tiltræder landsretten, at det er 

godtgjort, at D under sit arbejde med opskæringen af olietanken i hvert fald ved simpel 

uagtsomhed har forårsaget branden i olietanken.   

  

Af de grunde, byretten har anført, tiltrædes det endvidere, at S v/A i medfør af Danske Lov 

3-19-2 hæfter for D’s uagtsomhed under arbejdets udførelse, at den skade, der herved 

skete, er forvoldt ved erhvervsmæssig virksomhed, og at S v/A’s erstatningsansvar derfor 

er omfattet af erstatningsansvarslovens § 19, stk. 2, nr. 2. Forsikring kan derfor gøre regres 

over for S v/A.  
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Efter bevisførelsen, herunder Virksomhed 4 ”Assistancerapport bygning” og vidnet C’s 

besigtigelse efter rengøringen af kælderen, lægges det til grund, at der skete skade på 

ejendommen ved branden den 27. august 2013. Efter C’s forklaring lægges det endvidere 

til grund, at det krav til dokumentation for udbedringsomkostninger, som Forsikring 

stillede til Virksomhed 3, er i overensstemmelse med forsikringsselskabets sædvanlige 

dokumentationskrav til skader i den pågældende størrelsesorden. Landsretten finder, at 

Forsikring med den foreliggende bevisførelse ikke fuldt ud har dokumenteret omfanget af 

det el-arbejde, der blev udført af B’s virksomhed Virksomhed 2. Den del af regreskravet, 

som vedrører fakturaer fra Virksomhed 2, der ifølge taksators opgørelse er anerkendt med 

102.187,50 kr., nedsættes på den baggrund skønsmæssigt til 80.000 kr.     

  

Efter de for landsretten fremlagte økonomiske oplysninger om S v/A tiltrædes det, at der 

ikke er grundlag for, at lade erstatningsansvaret nedsætte eller bortfalde i medfør af 

erstatningsansvarslovens § 24.   

  

På denne baggrund tager landsretten Forsikring regreskrav til følge med 264.008,98 kr. 

med renter som bestemt i byrettens dom.   

  

Efter sagens udfald skal S v/A betale sagsomkostninger for begge retter til Forsikring med i 

alt 87.188 kr. Beløbet omfatter 6.640 kr. til retsafgift for byretten af det vundne beløb, 548 

kr. til dækning af vidnegodtgørelse til D og 80.000 kr. til dækning af udgifter til 

advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til 

advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.  

  

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:  

  

S v/A skal betale 264.008,98 kr. med procesrente fra den  

11. december 2014 til Forsikring.  

  

I sagsomkostninger for begge retter skal S v/A betale  

87.188 kr. til Forsikring.  

  

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.  
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Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.  

  

  

(Sign.)  

___  ___  ___  

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 25-09-2018  

  

Mette G. Nielsen 

Retsassistent  
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