
Side 365 – 373 

H.D. 20. februar 1958 i sag I 167/1957 

Tjærefabrik erstatningspligtig overfor vandværk, der måtte lukke pga. forurening 
af grundvandet. 

(Hovedresumé) 

Vand II – Gift. Grundvandet blev således forurenet af fenol hidrørende fra en 
fabrik F, der bl.a. fabrikerede tjæreprodukter, at et nærliggende vandværk V 
måtte sættes ud af drift. Under de foreliggende nærmere omstændigheder ansås 
F erstatningspligtig overfor V. F fandtes ikke i medfør af en i henhold til § 11, stk. 
3, jfr. stk. 2 i lov nr. 54 af 31. marts 1926 udstedt bekendtgørelse at have været 
anmeldelsespligtig i anledning af nedsivning fra tjæreprodukter på F's areal eller i 
anledning af en kloak, der ikke var bestemt til afledning til grundvandet. 

Frederikssund købstadkommune (højesteretssagfører Oskar Bondo Svane) 
mod A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer (landsretssagfører Eigill Michelsen).  

Østre Landsrets dom 15. april 1957 (VIII afd.). 

Siden 1923 eller 1924 har der på en ejendom i Oppesundby kommune 
beliggende nær ved grænsen til Frederikssund købstadkommune været drevet 
virksomhed med fabrikation af tjære- og asfaltprodukter. Siden 1934 har 
sagsøgte, A/S Tagpapfabriken Phønix og Dansk Vejmaterialefabrik, ejet og 
drevet denne virksomhed. I tiden før de sagsøgtes erhvervelse af virksomheden 
fremkom der nogle klager fra omboende lodsejere over ulemper hidrørende fra 
fabrikken. I 1925 bestemte sundhedskommissionen for Oppesundby således 
efter klage fra overretssagfører Høeg Lorentzen som ejer af ejendommen 
umiddelbart nord for fabrikkens ejendom, at afledning af spildevand fra fabrikken 
skulle finde sted i lukket ledning ud over fabrikkens grund. I 1926 og 1927 forelå 
klager fra andre nærboende lodsejere over afløbsforholdene ved fabrikken; men 
sundhedskommissionen skønnede, at de af den i 1925 givne pålæg var opfyldt, 
og at de påklagede forhold herefter var uden interesse for kommissionen. I 1928 
konstateredes forurening med fenol (et fra stenkulstjære stammende giftstof) i en 
brønd på Høeg Lorentzens ejendom; en i denne anledning indhentet erklæring af 
21. september 1928 fra Universitetets hygiejniske institut udtaler bl.a., at 
forureningen næppe kan komme andre steder fra end fra asfaltfabrikken, og det 
anføres i erklæringen yderligere, at jorden omkring fabrikken er overdækket med 
tjære, som flyder ud fra tønder og beholdere. I en i samme sag indhentet 
erklæring af 24. september 1928 fra kredslæge A. Barchalia og en skrivelse af 
27. september 1928 fra Frederiksborg amtslægekreds antages det ligeledes, at 
forureningen hidrører fra fabrikken. Høeg Lorentzen anlagde derefter sag mod 
den daværende ejer af fabrikken, idet han under henvisning til den omtalte 
vandforurening og en række andre ulemper hidrørende fra fabrikken nedlagde 
påstand om, at denne skulle standse sin virksomhed eller betale ham en 
erstatning for forringelse af hans ejendoms værdi. Ved Østre Landsrets dom af 
16. oktober 1928 blev fabrikkens ejer imidlertid frifundet; med hensyn til det i 
sagen anbragte om ulemperne ved brøndens forurening hedder det i dommen, at 
de sagsøgte havde erklæret sig rede til straks at afhjælpe disse ulemper. I 1930 



meddelte Frederikssund kommune tilladelse til, at Høeg Lorentzens ejendom, 
skønt den var beliggende i Oppesundby kommune, blev forsynet med vand ved 
en vandledning fra Frederikssund vandværker. 

Ved landvæsenskommissionskendelse af 24. maj 1937 blev der i henhold til lov 
nr. 54 af 31. marts 1926 § 2 tillagt Frederikssund kommune ret til videregående 
rådighed over grundvandet fra et boringsanlæg på matr. nr. 254 a af 
Frederikssund købstads bygrunde, og i medfør af samme lovs § 11, stk. 3, blev 
der under samme dato af kommissionen udstedt offentlig bekendtgørelse om, at 
det fremtidig indenfor et nærmere angivet større område – i hvilket de sagsøgtes 
fabrik er beliggende – er forbudt at udføre eller udvide noget 
vandafledningsanlæg af den i lovens § 11, stk. 2, angivne art, hvorved 
overfladevand, drænvand, husspildevand eller andre forurenende vædsker 
gennem boringer eller brønde eller på nogen anden måde kan afledes til 
grundvandet. Ved samme bekendtgørelse pålægges det ejere af bestående 
vandafledningsanlæg af den foran angivne art indenfor nævnte område at 
anmelde disse for kommissionen. 

I henhold til kommissionens kendelse anlagde Frederikssund kommune en 
boring med dertil hørende pumpestation, ,,Søndre vandværk", på en ejendom, nu 
benævnet matr. nr. 254 bg, umiddelbart nord for overretssagfører Høeg 
Lorentzens ejendom. Boringen ligger i en afstand af ca. 150 m fra sagsøgtes 
fabriksbygning. I april 1952 foretog kommunen en oprensning af boringen og i 
forbindelse dermed en sprængning i borehullet, hvorved vandindvindingen, der 
var dalet, steg igen. Da vandet efter ca. 20 timers prøvepumpning var klart, 
sattes vandværket i drift den 8. april om aftenen; men allerede næste morgen 
klagede forbrugerne over karbolsmag i vandet, og en undersøgelse viste, at 
vandet fra boringen indeholdt fenol i sådanne mængder, at det var uegnet som 
drikkevand. Søndre vandværk blev derefter den 9. april sat ud af drift. I den 
påfølgende tid iværksatte kommunen forskellige foranstaltninger, dels for at 
afhjælpe den ved vandværkets lukning opståede vandmangel, dels for at søge 
forureningen i vandværkets boring afhjulpet. Man regnede med, at forureningen 
måtte hidrøre fra de sagsøgtes fabrik, og det blev i august 1952 efter aftale med 
de sagsøgte besluttet at foretage en boring på de sagsøgtes grund, idet man 
antog, at en kraftig konstant pumpning i en sådan boring eventuelt kunne bevirke, 
at det fenolholdige grundvand skulle trække hen mod den nyetablerede boring. 
Boringen blev udført, men fik ikke det ønskede resultat, idet fenolforureningen i 
Søndre vandværks boring holdt sig uændret; derimod viste det sig, at boringen 
på de sagsøgtes grund, efter at den var ført ned i ca. 24 m's dybde, gav fenolfrit 
vand. I oktober 1952 blev Søndre vandværks boring helt sløjfet og plomberet, 
derimod har kommunen siden efter aftale med de sagsøgte anvendt vand fra 
boringen på disses grund til midlertidig erstatning for vandet fra Søndre 
vandværk. 

I henhold til begæring fra kommunen af 23. august 1952 blev der nedsat en 
landvæsenskommission til behandling af spørgsmålet om hindring af fremtidig 
forurening af grundvandet. Kommissionen afsagde den 20. november 1954 
kendelse, hvori det bl.a. hedder: 

,,Efter det oplyste og det i sagen iøvrigt anførte, finder kommissionen, at den på 
Vejmaterialefabriken stedfindende oplagring og behandling af tjærestoffer foregår 



på en så ubeskyttet måde, at det ikke kan undgås, at der finder en afledning af 
opløselige stoffer (fenoler) sted til undergrunden, hvilket må anses at medføre 
fare for forurening af de underjordiske vandførende lag, som bl.a. udnyttes af 
klagernes vandforsyningsanlæg. Denne ubeskyttede afledning må derfor anses 
at være stridende mod bestemmelsen i lovens § 11, stk. 2, jfr. de i henhold til 
landvæsenskommissionskendelser af – – – 24. maj 1937 udstedte 
bekendtgørelser. Kommissionen finder derfor, at Phønix og Dansk 
Vejmaterialefabrik A/S under ansvar efter lovens § 17 bør tilpligtes i fremtiden at 
opbevare og behandle alle tjærestoffer og andre mulige stoffer, som kan medføre 
fare for forurening af grundvandet, på et absolut tæt underlag f. eks. bestående af 
stenmateriale tætnet med asfaltemulsion, hvorfra der skaffes afløb gennem tætte 
ledninger til det bestående træbassin, der ombygges i beton med tætte sider og 
bund. Arbejdet skal være fuldført senest 1. maj 1955. – – – Kommissionen finder 
derhos, at Phønix og Dansk Vejmaterialefabrik A/S bør afholde alle udgifter ved 
fornævnte sikkerhedsforanstaltninger, dels på grund af den åbenbare afledning af 
skadelige stoffer til jordlagene, og dels fordi denne afledning burde have været 
anmeldt for landvæsenskommissionen senest i henhold til den i kendelsen af 24. 
maj 1937 omhandlede bekendtgørelse i henhold til lovens § 11, stk. 3, jfr. iøvrigt 
§ 11, stk. 5." 

Denne kendelse blev ikke indbragt for overlandvæsenskommissionen, og de 
sagsøgte har udført de ved kendelsen påbudte sikkerhedsforanstaltninger. 

I forbindelse med sagens indbringelse for landvæsenskommissionen i august 
1952 tog Frederikssund kommune forbehold over for de sagsøgte om senere 
erstatningskrav. Efter kendelsens afsigelse fremsatte kommunen over for de 
sagsøgte krav om erstatning for de udgifter, der havde været forbundet med 
Søndre vandværks standsning og de i forbindelse dermed foretagne 
undersøgelser og foranstaltninger. Da de sagsøgte afviste erstatningskravet, har 
sagsøgerne, Frederikssund købstadkommnne, under nærværende sag, der er 
anlagt den 13. april 1956, nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte dømmes 
til at betale sagsøgerne 31.663 kr. 42 øre med renter 5 pct. årlig fra sagens 
anlæg. 

De sagsøgte har påstået frifindelse. 

Sagsøgerne har til støtte for deres påstand anført, at grundvandets forurening 
med fenol er forårsaget derved, at tjærefabrikken i en årrække har haft sine 
produkter henliggende på jorden på fabrikkens areal, hvorved regnvandet har 
udvasket fenol, som derefter i stort omfang er sivet i jorden. På fabrikkens grund 
findes derhos et anlæg, som afleder tjæreholdigt spildevand til et bassin, hvori 
tjæren skal udskilles, så den kan opsamles; det vandopløselige fenol har 
imidlertid ikke kunnet opsamles og er fra bassinet, der var utæt og ikke forsynet 
med fast bund, sivet i jorden. Under en brand på fabrikken i 1927 løb endelig en 
brønd med boring på fabrikkens grund til med tjære; dette sidste forhold har dog 
efter sagsøgernes opfattelse ikke haft væsentlig betydning for den skete 
forurening af grundvandet. De sagsøgte har ikke foretaget anmeldelse i henhold 
til landvæsenskommissionens ovennævnte bekendtgørelse af 24. maj 1937, og 
heraf følger i medfør af lovens § 11, stk. 5, at deres anlæg må betragtes som 
ulovligt. Når dette er tilfældet, kan det ikke komme i betragtning, at ulempen 
muligvis delvis hidrører fra tiden før 1937 eller eventuelt endda fra før 1934, da 



de sagsøgte erhvervede virksomheden. Selv om der bortses fra den manglende 
anmeldelse, må der efter almindelige erstatningsregler påhvile de sagsøgte 
erstatningsansvar, idet deres foran beskrevne forhold har været uforsvarlige, og 
de sagsøgte har som sagkyndige med hensyn til tjærefabrikation ikke kunnet 
være uvidende om faren for fenolforurening. Endelig har sagsøgerne anført, at de 
sagsøgtes virksomhed efter sin beskaffenhed medfører sådanne farer, at det vil 
være rimeligt at pålægge dem et ansvar udover den almindelige erstatningsregel 
for skadegørende handlinger og undladelser. Sagsøgerne kan ikke erkende, at 
kommunen eller dens teknikere ved vandværkets anlæg eller senere burde have 
været bekendt med risikoen for vandforurening, således at nogen del af skylden 
for den opståede skade af den grund skulle kunne pålægges kommunen. 
Kommunen har ikke haft nærmere kendskab til de i 1925–1928 i nabokommunen 
og for Østre Landsret verserende sager og havde i hvert fald ingen grund til at 
tro, at eventuel ulempe bestod endnu i 1937, da kendelsen om 
vandindvindingsretten blev afsagt. Forud for denne kendelses afsigelse var der 
iøvrigt foretaget en undersøgelse ved teknisk sagkyndige i overensstemmelse 
med lovens forskrifter. 

De sagsøgte, der under sagens forberedelse blandt andet havde gjort gældende, 
at den forefundne fenol forurening ikke stammer fra driften af 
fabriksvirksomheden, men derimod fra branden i 1927, har i et processkrift af 26. 
november 1956, efter at der var foretaget syn og skøn i sagen, jfr. herom 
nedenfor, erklæret, at de ikke længere gør gældende, at forureningen hidrører fra 
branden, og at de erkender at den i alt fald i det væsentlige må skyldes 
nedsivning fra oplag af tjærestoffer og lignende på jordoverfladen på fabrikkens 
grund. Derimod skyldes forureningen ikke noget vandafledningsanlæg på de 
sagsøgtes ejendom. Vandafledningen er indrettet i overensstemmelse med 
sundhedskommissionens pålæg af 1925, således at spildevandet føres i lukket 
ledning til Roskilde fjord og ikke til grundvandet. Heraf følger også, at de 
sagsøgte ikke havde pligt til at foretage anmeldelse i henhold til 
landvæsenskommissionens bekendtgørelse af 24. maj 1937, idet lovens § 11, 
stk. 2–3, alene angår egentlige vandafledningsanlæg og ikke oplag på jorden af 
opløselige stoffer. Sådanne oplag omhandles f. eks. i lovens § 11, stk. 8, og de 
kan derfor ikke henføres under § 11, stk. 2–3. Der findes ganske vist på 
fabrikkens grund – foruden den lukkede spildevandsledning til fjorden – et bassin, 
hvori tjæreholdigt spildevand opsamles; men det bestrides, at fenolforureningen 
af grundvandet hidrører herfra. De sagsøgte kan ej heller anerkende at være 
ansvarlige efter almindelige erstatningsregler eller efter en særlig regel om 
ansvar for farlig bedrift, idet deres virksomhed stadig er drevet på fuldtud 
sædvanlig og forsvarlig måde i den tid, de har ejet den. De sagsøgte havde ikke 
ved deres erhvervelse af virksomheden i 1934 kendskab til, hvorledes den 
forinden havde været drevet, og det er muligt, at den nu foregående forurening 
har sin væsentligste årsag i forhold som ligger før 1934, og for hvilken de 
sagsøgte ikke kan bære noget ansvar. De sagsøgte kendte heller ikke ved deres 
erhvervelse noget til de i årene 1925 til 28 verserende sager om ulemper 
hidrørende fra virksomheden. Disse sager var derimod den sagsøgende 
kommune bekendt, da den i 1937 erhvervede vandindvindingsretten, og 
kommunen må ligeledes på dette tidspunkt have været velbekendt med 
karakteren af de sagsøgtes virksomhed, der har et betydeligt omfang. I 
landvæsenskommissionens behandling af sagen om vandindvindingsretten 



deltog iøvrigt både kredslæge Barchalia og amtslægen, der fra deres erklæringer 
i 1928 var bekendt med forholdene. Medens de sagsøgte ikke kunne have nogen 
særlig sagkundskab med hensyn til faren for grundvandsforureningen, måtte 
sagsøgernes teknikere derimod have sådan sagkundskab, og de burde på 
grundlag af de oplysninger, der efter det anførte forelå for kommunen i 1937, 
have været klar over risikoen ved vandværkets anlæg. Iøvrigt fremkom 
forureningen først ved sprængningen i vandværkets boring i april 1952, og i alt 
fald denne Sprængning burde ikke have været foretaget uden forudgående 
undersøgelse af forureningsfaren. 

Det bemærkes, at de sagsøgte ikke har rejst indsigelse mod erstatningskravets 
beregning. 

Under sagen har direktør, dr. phil. Hilmar Ødum været udmeldt som Syns- og 
skønsmand og har afgivet en skønserklæring af 27. september 1956, hvis 
indhold imidlertid ikke får betydning for afgørelsen af de nu foreliggende 
stridsspørgsmål, efter at de sagsøgte i processkrift af 26. november 1956 har 
erklæret, at de vil lægge skønsmandens erklæring til grund, og at de frafalder 
visse tidligere fremsatte indsigelser. Under afhjemling i retten har skønsmanden 
blandt andet forklaret, at hovedårsagen til den forefundne grundvandsforurening 
er den, at fabrikken gennem lange tider har haft tjæreprodukter liggende frit, 
undertiden spildt, på jorden under sådanne forhold, at regnen har udvasket fenol, 
som derefter med regnvandet er trængt ned i jorden. Skønsmanden har 
besigtiget det bassin på fabrikkens grund, til hvilket tjæreholdigt spildevand 
tidligere blev afledet; efter bassinets beliggenhed kan det have forårsaget 
forurening af grundvandet, men næppe således at forureningen kunne nå Søndre 
vandværks boring. Forureningerne af denne boring må hovedsagelig hidrøre fra 
oplagene på jorden oppe omkring fabrikken. Skønsmanden har videre forklaret, 
at fenolforurening, når den først er nået ned i dybere jordlag, hvor 
vandcirkulationen er dårlig, kan holde sig i mange år, meget vel i 3–40 år. 

Civilingeniør Karl Pape har forklaret, at han blev tilkaldt som sagkyndig af 
Frederikssund kommune i 1952 nogen tid efter, at forureningen var opdaget. 
Vidnet konstaterede, at der på tjærefabrikken fandtes flere beholdere, som var 
gravet indtil 5 m ned i jorden, bl.a. en beholder, som kun havde trævægge. 
Afløbene fra fabrikken var meget primitive og bestod tildels af trærender. Man 
havde også fulgt den fremgangsmåde at rense tjærebeholdere med damp ude på 
fabrikkens grund, hvorved megen tjære løb ud på jorden. I jordprøver fra 
fabrikkens grund påvistes 0,1 pct. fenol, hvilket er en ganske ekstraordinær stærk 
forurening. Det er uberegneligt, hvorledes forureningen spreder Sig nede i de 
vandførende lag, idet et lerlag på blot 5–6 m's tykkelse vil spærre fuldstændig for 
cirkulationen og dermed for forureningen. Dette er forklaringen på, at man har 
kunnet finde et fenolfrit vandlag under selve fabrikkens grund; men det anførte 
forhold medfører tillige, at en såring af jordlagene kan få uberegnelige følger. Den 
sprængning i vandværkets boring, som blev foretaget i 1952, og som var et 
ganske normalt led i den foretagne oprensning, må antages at have bevirket en 
sådan så ring. 

Driftsbestyrer Sven Skaarup, som i 1952 var vandværksbestyrer i Frederikssund, 
har afgivet vidneforklaring vedrørende de foranstaltninger, som vandværket 
foretog i anledning af den konstaterede forurening. 



Stadsingeniør Bryner Harsløf, som fra 1938–1955 var stadsingeniør i 
Frederikssund, har som vidne forklaret, at han deltog i en besigtigelse, som 
landvæsenskommissionen foretog på fabrikkens areal den 14. september 1953. 
Oppe omkring fabrikken var der opstablet tomme tjære- og asfalttønder, og det 
oplystes, at disse blev renset med damp, således at det udrensede løb ud på 
jorden. Jorden var synlig inficeret med tjære, den var sort og uden plantevækst. 
Fabrikkens bassin for tjæreholdigt spildevand var en trækasse åben opadtil og 
formentlig uden anden bund end jorden; dette bassin var beliggende i arealets 
sydvestlige hjørne. 

Fhv. borgmester Emil Retoft har som vidne forklaret, at han var borgmester i 
Frederikssund fra 1929 til 1946. Vidnet mener ikke, at han har kendt noget til 
forholdene på tjærefabrikken, som jo ikke ligger i Frederikssund kommune. 
Vidnet husker, at byrådet i 1930 fik en henvendelse fra Høeg Lorentzen om at få 
vand fra Frederikssund vandværker. Henvendelsen var begrundet med, at vandet 
i hans brønd var inficeret med tjære formentlig på grund af en brand på 
tjærefabrikken. Vidnet kendte intet til den retssag, der havde været mellem Høeg 
Lorentzen og tjærefabrikken. 

Direktør, civilingeniør Niels Jensenius Kludt har som vidne forklaret, at han er 
direktør for de to sagsøgte selskaber. Af driftsøkonomiske grunde har man altid i 
de sagsøgtes virksomhed været påpasselig med ikke at spilde tjære og 
tjæreprodukter på grunden. Det er ikke rigtigt, at man har udrenset tjæretønder 
ved damp ude på marken; det har man derimod gjort med asfalttønder, men 
asfalt indeholder ikke fenol. Vidnet mener ikke, at den forefundne forurening kan 
skyldes de oplag af tomme og fyldte tønder, som har ligget på fabrikkens areal. 
Vidnet har endelig oplyst, at gennemførelsen af de ved 
landvæsenskommissionskendelsen af 1954 påbudte foranstaltninger har kostet 
de sagsøgte 12.500 kr., hvortil kom de ved kendelsen pålagte sagsomkostninger 
2000 kr. 

Ingeniør Knud Valdemar Nielsen har som vidne forklaret, at han var ejer af 
fabrikken fra dens opførelse i 1923 eller 1924 og indtil 1934. I begyndelsen 
arbejdede man mest med asfalt, men efterhånden mere med tjæreprodukter. Det 
kan ikke undgås, at der spildes noget på jorden, men man begrænser det mest 
muligt af sparehensyn. Vidnet mener, at tilstanden i hans tid var omtrent som den 
er nu; men virksomhedens omfang var en tid betydelig større end nu. Ved 
branden i 1927 blev der pumpet en mængde vand op fra søen for at slukke 
branden, og der lå et tjærefyldt vandlag udover hele grunden. Vidnet frygtede en 
tid lang for, at der var sket en forurening af grundvandet, og da Høeg Lorentzen 
senere rejste sin retssag, regnede vidnet, så vidt han husker, også med, at 
forureningen af brønden var en følge af branden. Sagen endte med, at Høeg 
Lorentzen skaffede sig vand fra Frederikssund vandværker, hvilket tyder på, at 
vidnet har regnet med, at grundvandet var forurenet. Vidnet var nemlig selv 
sagkyndig med hensyn til boringer og må have ment, at det ikke kunne nytte at 
bore på Høeg Lorentzens ejendom. 

Retten skal bemærke følgende: 

Det findes ikke at kunne tages i betragtning ved sagens afgørelse, at de 
sagsøgte har undladt at foretage anmeldelse i henhold til 



landvæsenskommissionens bekendtgørelse af 24. maj 1937, idet det må 
antages, at skaden på sagsøgernes vandværk ikke er forårsaget af en 
grundvandsforurening, der hidrører fra vandafledningsanlæg, som var 
anmeldelsespligtige efter den nævnte bekendtgørelse, jfr. lovens § 11, stk. 3. 
Efter den af skønsmanden afgivne forklaring må retten derimod lægge til grund, 
at hovedårsagen til den skadevoldende forurening var den, at der fra oplag på 
arealet eller på anden måde er spildt tjære og tjæreprodukter på jorden. Det må 
nu – allerede efter udfaldet af den ved kendelse af 20. november 1954 afgjorte 
landvæsenskommissionssag – antages, at de sagsøgte ikke i den tid, de har 
drevet fabrikken, har foretaget sådanne foranstaltninger, at en 
grundvandsforurening blev forhindret. De sagsøgte findes herved at have gjort 
sig skyldige i en uagtsomhed, som i og for sig ville kunne begrunde 
erstatningspligt, jfr. herved forudsætningen i lovens § 11, stk. 8, i slutningen, 
uden at det – selv om der efter sagens processuelle stilling må bortses fra 
forurening, fremkommet ved fabrikkens brand i 1927 – dog herved er godtgjort, at 
grundvandsforureningen alene hidrører fra den periode, i hvilken de sagsøgte har 
været ejere af virksomheden. Retten finder imidlertid, at de udgifter, der er påført 
sagsøgerne, for en overvejende del må tilskrives sagsøgernes eget forhold. Da 
kommunen i 1937 erhvervede vandindvindingsretten, havde tjærefabrikken været 
i drift i 13–14 år, og efter de foreliggende oplysninger må det antages, at 
kommunen og dens teknikere udfra deres særlige sagkundskab dengang burde 
have været opmærksom på, at det frembød en risiko at anlægge vandværkets 
boring i så umiddelbar nærhed af fabrikken. Hertil kommer, at kommunens 
teknikere ej heller i tiden efter vandværkets anlæg i 1937 og indtil 1952 er blevet 
opmærksom på den foreliggende risiko, hvilket har medført, at der ikke fra 
kommunens side er foretaget nogen henvendelse til de sagsøgte eller nogen 
indskriden over for disse, eventuelt efter lovens § 11, stk. 8. Det må endelig 
antages, at det ved oprensningen af vandværkets boring i april 1952 burde have 
stået klart for kommunens teknikere, at en sprængning i boringen – som under 
normale forhold ville være et naturligt led i oprensningen – dog under de 
foreliggende forhold frembød en risiko, der måtte tages med i betragtning. Over 
for det af sagsøgerne således udviste forhold findes den af de sagsøgte udviste 
uagtsomhed ikke at kunne komme i betragtning, og de sagsøgtes 
frifindelsespåstand vil herefter være at tage til følge. – – – 

Højesterets dom. 

Den indankede dom er afsagt af Østre Landsret. 

I pådømmelsen har syv dommere deltaget. 

For Højesteret har appellanterne gentaget deres for landsretten nedlagte påstand 
og har subsidiært påstået sig tilkendt et mindre beløb efter rettens skøn med 
renter. 

De indstævnte, hvis navn nu er A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer, har påstået 
stadfæstelse. 

Efter dommens afsigelse har det ved opgravninger på fabrikkens grund vist sig, 
at den kloak, der fører spildevand fra fabrikken, herunder destillationsvand 
indeholdende fenol, var utæt på den overvejende del af strækningen, og 



appellanterne har herefter som hovedårsager til den skete forurening af 
grundvandet med fenol for Højesteret påberåbt sig dels den i dommen 
omhandlede nedsivning af vand, der har udvasket fenol af tjæreprodukter, som 
henlå på fabrikkens areal, dels udsivning af fenolholdigt spildevand fra den 
utætte kloak. 

Til brug for Højesteret er der afgivet nye vidneforklaringer og stillet yderligere 
spørgsmål til skønsmanden, direktør, dr. phil. Hilmar Ødum. Der er derhos 
tilvejebragt yderligere oplysninger. 

Ifølge skønserklæringen skyldes den konstaterede, udbredte fenolforurening af 
jordlagene såvel udsivning fra kloakken som nedsivning af regnvand fra 
overfladen. Udsivning fra kloakken anses for at være en væsentlig årsag til 
forureningen, men det angives at være umuligt at sige, hvad der er 
hovedårsagen. Fenolforureningen af jordlagene omkring fabrikken betegnes af 
skønsmanden som meget kraftig. Skønsmanden har derhos udtalt, at det må 
anses for muligt inden for økonomisk rimelige rammer at etablere sådanne 
sikkerhedsforanstaltninger, at risikoen for fenolforurening af grundvandet enten 
udelukkes eller reduceres til et minimum ved hændelige uheld. 

Under afhjemlingen har skønsmanden udtalt om kloakken, at den også i årene 
før 1952 må have været utæt. Dette slutter han af, at den nu er i meget dårlig 
forfatning og derhos er dårlig bygget og samlet. Samlingerne er således tætnet 
med ler, hvilket ikke er betryggende i det lange løb. Kloakken har formentlig 
været utæt, fra den blev lagt eller i hvert tilfælde fra kort efter dette tidspunkt. 
Skønsmanden har videre udtalt, at efter hans opfattelse var man ikke i 1937 klar 
over, at fenol inficerede jordlagene i så stor en omkreds og i så stor en dybde, 
som det har vist sig at være tilfældet, ligesom man heller ikke var klar over, at 
forureningen holdt sig over så lang en periode. 

Det tiltrædes, at de indstævnte ikke i medfør af den i henhold til § 11, stk. 3, jfr. 
stk. 2, i lov nr. 54 af 31. marts 1926 udstedte bekendtgørelse af 24. maj 1937 har 
haft pligt til at foretage anmeldelse i anledning af den nedsivning, der, uden at 
noget vandafledningsanlæg var etableret, skete fra tjæreprodukter, som henlå på 
fabrikkens areal, ligesom anmeldelsespligt ej heller har foreligget med hensyn til 
kloakken, der ikke var bestemt til at foretage afledning til grundvandet. 

Efter de foreliggende oplysninger findes der at måtte gås ud fra, at de 
indstævntes ledelse vidste eller burde vide, at fenol er et giftigt stof, der kan 
udvaskes af tjære med vand, og som ikke omsætter sig med de normalt 
forekommende forbindelser i jord og ikke kan omsættes ad biologisk vej, og at en 
nedtrængen af fenol i jorden derfor kunne medføre en forurening af grundvandet, 
der ville gøre det uegnet til drikkevand. Som følge heraf måtte det efter 
udstedelsen af bekendtgørelsen af 1937 om den appellanterne tillagte 
vandindvindingsret og opførelsen af Søndre Vandværk påhvile de indstævnte, 
hvis virksomhed er beliggende på det af bekendtgørelsen omfattede område, at 
udvise en særlig forsigtighed og omhu til forhindring af, at fenol trængte ned i 
grundvandet. Herefter findes de indstævnte at have handlet uagtsomt ved 
gennem lang tid at have behandlet og oplagret tjærestoffer på arealet uden at 
træffe fornødne foranstaltninger og uden at sikre sig, at kloakken ikke var utæt, 
hvilket den efter det foreliggende må antages at have været gennem længere tid. 



Efter det oplyste kan det ikke antages, at appellanterne, der forud for 
erhvervelsen af vandindvindingsretten i 1937 havde ladet foretage langvarige 
prøvepumpninger, som gav rent vand, da havde eller burde have kendskab til 
den forurening af jordbunden, der fandt sted på de indstævntes fabrik, og det 
findes efter alt foreliggende, herunder at fabrikken var beliggende på det 
forannævnte område, ikke at kunne bebrejdes appellanterne, at de ikke i tiden 
efter 1937 eller særligt forud for sprængningen i 1952 har ladet foretage 
undersøgelse af, om der på fabrikkens areal fandt en forurening af jordbunden 
sted. 

Efter det således anførte findes de indstævnte at have pådraget sig 
erstatningsansvar overfor appellanterne. 

Herefter og idet den forurening, der må antages at have fundet sted inden de 
indstævntes overtagelse af virksomheden, ikke – som af de indstævnte for 
Højesteret påberåbt – kan medføre en begrænsning af de indstævntes 
erstatningsansvar, vil appellanternes principale påstand, mod hvilken indsigelse 
ikke iøvrigt er fremsat, være at tage til følge. 

I sagsomkostninger for begge retter findes de indstævnte at burde betale 8000 
kr. til appellanterne. 

Thi kendes for ret: 

De indstævnte, A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer, bør til appellanterne, 
Frederikssund købstadkommune, betale 31.663 kr. 42 øre med renter heraf 5 
pct. årlig fra den 13. april 1956, til betaling sker, og i sagsomkostninger for begge 
retter 8000 kr. 

Det idømte at udrede inden 15 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. 

H.R.T. 1957 p. 973. 

Se Illum: Dansk Tingsret I p. 286 og samme i U.f.R. 1958 B p. 76 ff. 


