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Fodnoter 

1 Se fx UfR 1917.534, U 1933.434 H og VLT 1955.374 og hertil Trolle: Risiko & Skyld: 1969, s. 

32 ff, W. E. von Eyben: Dansk Miljøret, bd. 4, 1978, s. 288 f., og Pagh: Miljøansvar, 1998, s. 315 

ff. Ansvar for forurening i naboforhold synes i øvrigt ikke i første halvdel af 1900-tallet at have 

påkaldt sig nævneværdig interesse i teorien, når bortses fra spørgsmålet om ansvar for farlig bedrift. 

Se tillige Ussing: UfR 1947B.281 om ansvar uden skyld.  

 
2 Stig Jørgensen udlagde i UfR 1970B.192 dommen i UfR 1969.923 Ø om olietankforurening af 

privat boring på naboejendom som udtryk for, at overtrædelse af olietankbekendtgørelsens 

forskrifter normalt vil medføre erstatningsansvar, men forholdt sig ikke til, om dette også gælder, 

hvis forureningen ikke berører en vandforsyning.  

 
3 I utrykt Østre Landsretsdom af 30. april 1970 (B-311-1968) blev en teglværksvirksomhed fundet 

erstatningsansvarlig for kommunens udgift til at begrænse og fjerne olieforurening fra 

virksomhedens tankanlæg med den begrundelse, at der måtte påregnes omfattende skader på 

fremmed ejendom, hvilket det påhvilede virksomheden at begrænse og afhjælpe, og da dette ikke 

var sket, handlede kommunen i offentlighedens interesse. Se Pagh: Miljøansvar, 1998, s. 450. 

 
4 OECD recommendation af 26. maj 1972 on guiding principles concerning international economic 

aspects of environmental policies C(72)128 og Rådets henstilling 75/436 om påligning af 

omkostninger og de offentlige myndigheders indgriben på miljøområdet. 

 
5 Se uddybende Pagh: Miljøansvar, 1998, s. 231 ff.; Bugge: Forureningsansvaret, 1999, s. 176 ff.; 

Pagh: Lærebog i miljørettens almindelige del, 2006, s. 129 ff.; Basse & Anker: Miljøretten 1 (2. 

udg.) 2006, s. 119 ff.   

 
6 Se uddybende Pagh: Ansvarssuccession, 2014, s. 10 ff.    

 
7 Afgrænsningen af »stedfunden forurening« kan dog give anledning til tvivl, som det fremgår af 

UfR 2012.2102 H, hvor gammelt oplag af affald ikke blev anset for stedfunden forurening. Se hertil 

Pagh: UfR 2012B.367.  

 
8 Periodeinddelingen afspejler ikke lovgivning om forureneransvaret, der kort kan anføres således: I 

1994 blev der med miljøerstatningsloven indført et objektivt civilretligt erstatningsansvar for 

miljøskader forvoldt af virksomheder anført i bilag til loven over særligt forurenende virksomheder. 

Med jordforureningsloven, som trådte i kraft i 2000, blev indført et objektivt ansvar for 

erhvervsmæssig forvoldt jordforurening og ubetinget ansvar for villaolietankes forurening. I 2008 

blev miljøansvarsdirektivets umiddelbare offentligretlige forureneransvar for skader på EU-

beskyttede arter, på vand og jord søgt implementeret ved miljøskadeloven og ændring af 13 love på 

en måde, der er nærmest utilgængelig. Se hertil Pagh: TfM 2007.135; Pagh: TfM 2008.102; Pagh: 

TfM 2010.117 og Pagh: TfM 2015.71.    
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9 Miljøbeskyttelsesloven afløste i 1974 lov om kommunale sundhedsvedtægter fra 1858, der i mere 

begrænset omfang indeholdt regler om forurening, og samtidigt blev de i 1969 tilføjede ændringer 

om forurening i vandforsyningsloven overført til miljøbeskyttelsesloven. Se herom Gomard: UfR 

1978B.53.  

 
10 Se dog UfR 2012.3483 H, hvor Højesteret i sag om købers misligholdelsesbeføjelser efter køb af 

ejendom, som viste sig alvorligt forurenet, i begrundelsen for udmåling af det forholdsmæssige 

ansvar antog, at køber kunne gøres ansvarlig for forureningen, hvilket dog bedst kan forklares med, 

at man uden nærmere overvejelser lagde en skønsmands udtalelser om retsstillingen til grund. Se 

uddybende Pagh: TfM 2012.183 og Pagh: Ansvarssuccession ved forurenende ejendomme, 2014, s. 

11.   

 
11 Se herom Pagh: UfR 2014B.345 samt Pagh: TfM 2013.76 og Pagh: TfM 2014.15.   

 
12 Se UfR 2013.2454 V og hertil Pagh: TfM 2013.153. 

 
13 Se Pagh: Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme, 2014, med gennemgang af de specielle 

regler om succession i jordforureningslovens § 45 og i EU’s direktiv 2010/75 om industrielle 

emissioner. Se tillige kommentarerne Pagh: UfR 2001.B.479; Trenskow: UfR 2003B.193 med 

kommentarer til UfR 2001.2045 H, hvor Højesteret fandt, at ny operatør kunne pålægges 

strafansvar for ikke at fjerne affald fra tidligere operatør, samt Pagh: UfR 2012B.367 om det 

civilretlige efterspil i samme sag i UfR 2012.2102 H.   

 
14 Se fx Jens Christensen: Juristen 1977, s. 453, der argumenterer for, at myndighedens udgift til 

oprydning af forurenerens ejendom skulle anses for en erstatningsretligt værnet skade. Samtidigt 

pegede Christensen på, at forureneren betaler-princippet kan begrunde, at der i lovgivningen blev 

indført et objektivt ansvar for forureningsskader med forsikringspligt. Samtidigt gav dommen i UfR 

1977.183 V anledning til, at der i miljøbeskyttelsesloven i 1984 blev indført hjemmel til, at 

miljømyndigheden i tilfælde af alvorlig forurening kan iværksætte afværgeforanstaltninger uden 

forudgående påbud (nu miljøbeskyttelseslovens § 70), uden der dog i forarbejderne blev taget klar 

afstand fra at anse kommunens forureningsoprydning af forurenerens egen ejendom som uanmodet 

forretningsførelse, jf. betænkning 981 fra 1983 om håndhævelse af miljø- og byggelovgivningen, s. 

110. 

 
15 Cheminovas affaldsdepot i Ballerup gav efterfølgende anledning til, at Miljøstyrelsen rejste 

erstatningssag mod virksomheden for udgifterne til oprydning, hvilket dog endte med frifindelse 

pga. forældelse i UfR 1992.575 H, hvor det i øvrigt blev fastslået, at virksomheden havde handlet 

klart uagtsomt ved overtrædelse af flere bestemmelser i den dagældende sundhedsvedtægt. Om 

dommen se Blok: UfR 1992B.412 og Elmelund: UfR 1994B.69.   


