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Ø. L. D. 12. juni 1969 i sag VI 503/1968
(Westerkjær, Julius Paulsen (kst.), Ringberg (kst.)).

Fyrbøder Harry Schmidt. Aaker (lrs. Bojesen-Koefoed, Rønne)
mod
købmand Immanuel Sørensen, sammesteds (lrs. Skovgaard-Sørensen,
Nexø).

Erstatning uden for kontraktforhold 111.3 Erstatning uden for
kontraktforhold 31.1 Miljøret 1.3 Retspleje 23.2 Veje og vand 2.3
Olietank installeret af tidl. ejer var utæt og forurenede
nabobrønd. Ansvar p.g.a. manglende tilsyn. Værditab.
Anerkendelsespåstand ej taget under påkendelse.

I 1966 konstateredes utæthed i en udendørs nedgravet 2500 liters
jerntank med fyringsolie til en beboelsesejendom, hvis ejer E i 1961
havde købt ejendommen med oliefyr installeret. Utætheden i tanken,
der var nedlagt i 1958, skyldtes tæring i bunden, men årsagen hertil
var ikke nærmere oplyst. Den udstrømmede olie forurenede brønden
på naboejendommen og brøndens kilder, hvorved brønden blev
ubrugbar, ligesom ejendommens vandinstallation blev beskadiget. E
ansås erstatningsansvarlig for de opståede skader under hensyn til,
at han ikke havde ført tilsyn med olietanken, som var opstillet før E's
overtagelse af ejendommen under omstændigheder som han intet
kendte til. [1] Der tilkendtes skadelidte S 14.000 kr. i erstatning sva-
rende til den skønnedeforringelse i hans ejendoms salgsværdi som
følge af olieforureningen. En af S principalt nedlagt påstand om, at
E skulle dømmes til at anerkende at være erstatningspligtig i overens-
stemmelsemed en af de udmeldte syns- og skønsmænd afgiven erklæ-
ring, der foreslog etablering af helt ny vandforsyning til ejendommen
uden at kunne give nøjagtigt skøn over udgifterne derved, fandtes for
ubestemt og vidtgående til at kunne tages under påkendelse. [2]
Sagsøgte, købmand Immanuel Sørensen, der siden 1961 havde været

ejer af en ejendom i Aaker sogn, i hvilken der allerede ved hans erhver-
velse af den var installeret oliefyr, som forsynedes med olie fra en
bagved bagbygningen nedgravet 2500 liters jerntank, fik den 1. oktober
1966 mistanke om, at tanken var utæt, idet fyret gik ud, skønt sagsøgte
den 16. august samme år havde ladet tanken fylde op med 1800 liter
olie, hvilket skulle være tilstrækkeligt til ejendommens sædvanlige
forbrug indtil årets udgang. Ved en pejlning konstaterede sagsøgte, at
der kun var 50 liter tilbage på tanken, og ved en trykprøve nogle dage
senere viste det sig da også, at tanken var utæt. 2-3 dage efter trykprø-
ven konstaterede sagsøgte endvidere, at der var olie i vandet, som
indførtes i huset gennem en ledning fra en brønd beliggende i ejendom-
mens have 5-6 meter fra bygningen.
Den 6. oktober 1966 blev sagsøgeren, fyrbøder Harry Schmidt, der

siden 1960 havde været ejer af naboejendommen, klar over, at der også
var olie i hans brønd og vandledning, og vandet herfra har siden været
ubrugeligt.
Da sagsøgeren anså sagsøgte for ansvarlig for, at hans vandforsyning

var blevet ødelagt, blev på hans begæring civilingeniør J. Klindt-Jensen
og ingeniør Holger A. Hansen af retten i Rønne udmeldt til i den anled-
ning at foretage syn og skøn over den indtrufne skade.
Syns- og skønsmændene foretog besigtigelsesforretning den 27. ja-

nuar 1967 og afgav på grundlag af spørgsmål fra sagsøgeren følgende
beretning:
»1. Vandforsyning foregår fra en brønd på gårdspladsen, hvorfra

der med en elektrisk pumpe er indlagt vand til 3 enkelthaner og
3 blandingsbatterier i køkken og badeværelse m. v. Det varme

vand opvarmes i varmtvandsbeholder, der forsynes med ke-
delvand fra en kamin.

2. Der er konstateret forurening med olie af såvel brønd som van-
dinstallationen.

3. Vandforsyning er ikke brugbar i den nuværende tilstand.
4. Forureningen er fuldstændig.
5. Forureningen er sket med fyringsolie.
6. De opståede skader på brønden og dens kilder kan efter vor

mening ikke udbedresmed nogen rimelig sikkerhed. De opståede
skader på installationerne vil efter vor mening kræve udskiftnin-
ger af ledninger og varmtvandsbeholder.

7. En udbedring af installationerne, som ovenfor nævnt, må anslås
at ville koste ca. 2.500 kr.

8. En helt ny vandforsyning til ejendommenmå baseres på vandlag,
der med en rimelig sikkerhed ikke er eller vi blive inficeret af
den olie, som nu findes i hele området omkring ejendommen.

Ejendommen ligger på en bakketop, og det nuværende vandlag synes
at strømme mod nord. Vi vil foreslå, at man forsøger at grave og uds-
prænge en brønd ved dalen ca. 250 m øst for ejendommen. hvorefter
der skal føres en vandledning og
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et el-kabel herfra og frem til ejendommen. I brønden skal så nedsættes
en automatisk pumpe, der skal være større og kraftigere end den eksi-
sterende.
Da der på hele den nævnte strækning må forventes at forekomme

klippe, tør vi ikke anslå udgifterne til vandledning og kablet til under
ca. 20.000 kr., og brønden må anslås til ca. 5.000 kr., ialt ca. 25.000
kr. Overslaget er yderst usikkert, dels fordi man ikke med sikkerhed
ved, om der nu også er tilstrækkeligt og tilstrækkeligt godt vand på det
nævnte sted, før man kommer igang med at udføre brønden, ligesom
man heller ikke med sikkerhed kan sige, hvor megen klippe der er på
strækningen.«
Under denne ved retten i Neksø forberedte sag har sagsøgeren, hvem

der er meddelt bevilling til fri proces, efter sin endelige påstand princi-
palt påstået sagsøgte dømt til at anerkende at være ansvarlig for forure-
ningen af sagsøgerens brønd og vandforsyning og dermed pligtig at
betale erstatning for udbedring heraf i overensstemmelse med den ved
skønsforretningen af 27. januar 1967 udarbejdede erklæring. Subsidiært
påstås sagsøgte dømt til at betale sagsøgeren 25.000 kr., mere subsidiært
14.000 kr. og mest subsidiært et efter rettens skøn fastsat beløb.
Sagsøgte har overfor sagsøgerens principale påstand principalt ned-

lagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse. Overfor sagsøge-
rens subsidiære påstande har sagsøgte påstået frifindelse.
Sagsøgte har procestilvarslet ejendommens tidligere ejer formand

Peter Nielsen, der lod tanken nedgrave, og tankens leverandør, Dansk
Esso A/S, men ingen af de tilvarslede har givet møde under sagen.
Sagsøgeren har til støtte for sine påstande anført, at det er uden for

tvivl, at ødelæggelsen af hans vandforsyningsanlæg er forvoldt af den
fra sagsøgtes tank udstrømmede fyringsolie. Det står endvidere fast,
at sagsøgte har ladet den pågældende tank, der allerede forefandtes på
ejendommen ved hans erhvervelse af den i 1961, henligge uden at
sørge for dens vedligeholdelse og uden at have ført nærmere tilsyn
med den, uanset at det må stå klart for enhver, at kontrol er påkrævet,
da en sådan jernbeholder før eller siden må blive utæt på grund af den
uundgåelige tæring. Når sagsøgte har undladt at føre kontrol med tan-
kens tilstand, må han bære risikoen for de skader, der på grund af dens
utæthed forvoldes på hans nabos ejendom.
Da sagsøgeren endnu ikke har været i stand til at tilvejebringe midler

til afhjælpning af skaden, og da det derfor henstår som usikkert, hvad
en retablering af vandforsyningen virkelig vil koste, har sagsøgeren
valgt principalt at nedlægge påstand om anerkendelsesdom, således at
erstatningskravet først endeligt opgøres, når arbejdet med det nye anlæg
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er tilendebragt. Subsidiært kræver sagsøgeren betaling af det beløb,
som skønsmændene Klindt-Jensen og H. A. Hansen - under stor usik-
kerhed - har ment at kunne anslå bekostningen til. Denmere subsidiære
påstand har hensyn til, at en skønsmand Levy Spanner Hansen, har
skønnet, at ejendommens salgsværdi på grund af vandmangelen er
forringet med dette beløb, som sagsøgeren dog anser for alt for ringe,
da en ejendom uden vand må anses for nærmest usælgelig.
Den foretagne analyse af vandet fra sagsøgerens brønd kan efter hans

opfattelse ikke have nogensomhelst betydning, idet den først er optaget,
efter at brønden har været ude af brug i 2 1/2 år, og vandet således har
været stillestående i dette tidsrum. Da brønden var i brug, var vandet
efter sagsøgerens formening sundt og friskt.
Sagsøgte har ikke bestridt, at skaden på sagsøgerens vandforsyning

er forvoldt af olie hidrørende fra hans tank, men han har ikke villet
erkende, at han i den anledning har pådraget sig erstatningsansvar. Til
støtte for sin afvisningspåstand har sagsøgte dernæst gjort gældende,
at sagsøgerens principale påstand er alt for ubestemt og vidtgående,
således at en dom på grundlag af denne tilsyneladende ville give
sagsøgeren en blanco-fuldmagt til at skaffe vand for enhver pris. Efter
en sådan dom måtte det endvidere påregnes, at det ville blive nødven-
digt at føre yderligere en proces angående størrelsen af det beløb, som
sagsøgte i så fald skulle betale.
Med hensyn til sin frifindelsespåstand har sagsøgte hævdet, at der

ikke fra hans side er udvist nogen til erstatning forpligtende adfærd.
Sagsøgte har herved henvist til, at der i sagen er tale om en ganske al-
mindelig og sædvanlig installation uden særegen farlighed, og at det
derfor må være en betingelse for ansvar, at der føres bevis for, at der
foreligger fejl eller forsømmelighed hos den, mod hvem kravet rejses.
Der foreligger imidlertid intet oplyst om, at den omhandlede tank har
haft nogen fabrikationsfejl, eller at den har været indrettet eller anbragt
på en sådan måde, at der har været nogen påregnelig fare for, at den
skulle blive læk. Der har aldrig i sagsøgtes ejertid været noget i vejen
med tankanlægget, og der har ikke forekommet uregelmæssigheder,
som har kunnet give sagsøgte grund til mistanke og anledning til at
føre særlig kontrol med tanken eller til at iværksætte foranstaltninger
til vedligeholdelse af den. Udstrømningen af olien har først kunnet
konstateres, da skaden var sket. Det drejer sig således om et hændelig
uheld, som ikke har ladet sig forudse og ikke har været til at afbøde.
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Med hensyn til det rejste erstatningskravs størrelse har sagsøgte an-

ført, at det beløb på 25.000 kr., som skønsmændene er kommet til, er
så urimeligt set i forhold til ejendomsværdien 30.000 kr., at skønnet
bør tilsidesættes. Sagsøgte kan i alt fald kun være pligtig at erstatte
normale udbedringsudgifter, og han bør ikke være ansvarlig for det
større tab, sagsøgeren måtte lide, fordi specielle forhold ved hans
ejendom i usædvanligt omfang fordyrer udbedringen. Der måtte endvi-
dere ved beregningen af en eventuel erstatning ske fradrag for den
forbedring, sagsøgeren ville opnå ved at få sin gamle usunde brønd
erstattet med en ny.
Under sagens forberedelse er der afgivet forklaring af parterne og

vidneforklaring af arbejdsformand Peter Nielsen.
Endvidere har civilingeniør Klindt-Jensen og ingeniør Holger A.

Hansen efter fornyet udmeldelse afgivet supplerende skønserklæring,
ligesom statseksamineret ejendomsmægler Levy Spanner Hansen,
Rønne, efter udmeldelse som syns- og skønsmand har afgivet erklæring
angående værdien af sagsøgerens ejendom henholdsvis før og efter
olieforureningen af vandforsyningen.
Sagsøgeren har bl. a. forklaret, at han siden hans brønd blev ubrugelig

på grund af olieforurening har måttet hente vand andetsteds, navnlig
fra Neksø, hvor han har sit arbejde. I 1962 indlagde han vand i huset,
idet han fik installeret en automatisk pumpe i brønden. Der har bortset
fra en særlig tør sommer i 1966 stedse været tilstrækkeligt vand i
brønden. I 1966 havde han ladet installere w. c. og bad i huset, og han

havde næsten ikke nået at tage badet i brug, da forureningen indtraf.
Sagsøgeren har ikke selv haft nogen olietank. Da sagsøgeren købte
ejendommen i 1960, var der meget fugtigt under gulvene, formentlig
på grund af en tilstoppet kloak. Denne lod han i 1961 omlægge. Fugten
på ejendommen forsvandt da og siden har vandet i brønden været pænt
og friskt. Han har ikke ladet foretage analyse af vandet. Sagsøgeren
har været i forbindelse med 3 forskellige brøndgravere, der alle ved
anvendelse af pilekviste har påvist vand 3 steder i den østlige del af
sagsøgerens have. En af brøndgraverne forlangte 150-200 kr. for hver
meter, der skulle graves ud - herunder sprængning af klippe. Denne
brøndgraver mente, at der skulle graves 6 meter ned på det mest veleg-
nede sted. Iøvrigt mente brøndgraverne, at en brønd på 4 meter ville
være tilstrækkelig på de andre steder. De egnede steder ligger alle hø-
jere end den forurenede brønd og højere end sagsøgtes tærede olietank
- i en afstand af 30-40 meter øst for denne.
Sagsøgte har bl. a. forklaret, at den omhandlede olietank efter hans

formening var uden isolering og nedlagt således, at en trediedel var
over terræn. der var dog kastet et tyndt lag jord over tanken, men en
del af den var synlig og fremtrådte som sortmalet. Da sagsøgte i 1961
købte ejendommen af daværende købmand Peter Nielsen, oplyste
denne, at tanken var nedlagt i 1958, men der blev ikke talt om, hvorvidt
den da var ny. Før den 1. oktober 1966 havde der ikke været noget i
vejen med tanken. Det årlige forbrug havde været 6-7000 liter olie, og
sagsøgte havde ikke indtryk af, at der var svind fra tanken. Der er heller
ikke sket beskadigelser af den f. eks. ved overkørsel. Sagsøgte har ikke
i årenes løb ladet foretage nogen kontrol af tankens tæthed, da der ikke
er forekommet omstændigheder, der kunne give anledning til mistanke.
Der er 30-40 meter mellem sagsøgtes og sagsøgerens brønde, og olie-
tanken lå midt imellem dem. Sagsøgte er ikke i tvivl om, at den olie,
der er løbet ind i sagsøgerens brønd, stammer fra sagsøgtes tank.
Vidnet Peter Nielsen har forklaret, at han købte den omhandlede tank

i 1957 eller 1958 af »oansk Esso« i Rønne. Den blev købt for at være
ny og til ordinær pris. Den var af jern og indsvøbt i sækkelærred, hvori
der var enkelte rifter. Tanken var indsmurt med tjære eller asfalt. Ud-
gravningen blev foretaget af en arbejdsmand efter vidnets anvisning.
Udgravningen blev foretaget ned til klippe, men der blev lagt et lag
muld i bunden, inden tanken blev sat ned. Hvorvidt der blev lagt muld
omkring eller over tanken erindrer vidnet ikke, men han mener ikke,
at der var fremspringende klippespidser. Vidnet har ikke på noget
tidspunkt i sin ejertid haft mistanke om, at tanken skulle være utæt.
Vidnet har ingen kendskab til, om der foreligger forskrifter for nedlæg-
ning af olietanke, og han har ikke foretaget anmeldelse til bygningsmyn-
dighederne.
Vidnet har endvidere forklaret, at han, medens han boede på den

ejendom, sagsøgte nu ejer, jævnligt om efteråret har hentet vand fra
brønden på den ejendom, sagsøgeren siden hen blev ejer af. når vidnets
egen brønd var løbet tør. Dette vand var ikke særlig rent og ikke egnet
til at drikke, uden at det blev kogt. I 1956 lod vidnet grave en ny brønd
på sin ejendom, og siden hentede han ikke vand hos naboen.
Skønsmændene Klindt-Jensen og H. A. Hansen besigtigede åstedet

påny den 22. maj 1968, men har først afgivet erklæring den 9. septem-
ber samme år. De konstaterede, at vandforsyningen til sagsøgerens
ejendom vedblivende var ubrugelig, idet der stadig forekom så megen
olie i brønden, at den gjorde vandet ganske uanvendeligt. Olietanken
blev ikke gravet helt fri, hvilket forekom skønsmændene unødvendigt.
Ved en frigravning
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af den øverste overflade konstaterede de, at det drejede sig om en al-
mindelig jordtank, således som oliefirmaerne normalt leverede dem,
isoleret med 1 gang asfalt og formentlig jute, hvilket sidste dog ville
være rådnet op efter 8 års forløb. Den var placeret bag et udhus, hvor
der normalt ikke kunne køres, men lå med dækslet ved jordoverfladen.
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På spørgsmålet om der var mangler ved olietanken, og om den bar
tegn på tæring eller overlast f. eks. ved påkørsel og lignende, har
skønsmændene udtalt:
»Isoleringen svarer ikke til kravene idag, men svarer til de krav, der

fandtes for 8 år siden. Anbringelsen så nær jordoverfladen er i strid
med justitsministeriets vejledning vedr. indretning af oliefyringsanlæg
af 25. januar 1955 pkt. 205, hvorefter lagertanke i det fri, når de er
anbragt underjordisk, skal være dækket af et jordlag på mindst 50 cm.
Dette forhold skønnes dog ikke at have betydning for lækken, der må
være opstået i nærheden af tankens bund. Det vi kunne se af tanken
bærer ikke tegn på tæring eller overlast ved færdsel, påkøring el. lign.
Det antages, at lækken skyldes tæring i olietankens bund.«
Ved skønsforretningen blev der af sagsøgtes advokat stillet krav om

bakteriologisk undersøgelse af vandet fra sagsøgerens brønd.
Det hedder herom i skønserklæringen:
»- - - En sådan har vi ladet foretage, og en kopi af analysen fra Steins

laboratorium vedlægges. Denne prøve viser, at brønden foruden af olie
også er inficeret af forrådnelsesbakterier, og da der findes en samle-
brønd med afløb fra septictank og køkkenvask i ca. 5 m afstand fra
brønden, er dette, hvad man kunne forudse. Det må dog siges, at være
en ikke usædvanlig foreteelse ved ejendomme på landet, og man ville
normalt ikke have fundet nogen gene derved, og ikke have fundet an-
ledning til at lade vandet analysere.
- - -«
Af den nævnte erklæring fra Steins Laboratorium, dateret 3. septem-

ber 1968 fremgår bl. a., at der i vandet fandtes coliforme bakterier
svarende til 1600 pr. 100 ml vand - blandt disse påvistes fæecale coli-
bakterier.
Laboratoriets konklusion lyder:
»Vandet er herefter i bakteriologisk henseende så stærkt forurenet,

at det er sundhedsfarligt at anvende som drikkevand.
Da der er påvist »ægte« colibakterier i vandet, og disse stammer fra

menneskers eller varmblodede dyrs tarmudtømmelser, er det sandsyn-
ligt, at forureningen stammer fra utæt septic-tank, kloak, latrin, mødding
el. lign.«
Fra sagsøgtes side blev skønsmændene endvidere spurgt om, hvorvidt

et nærmere angivet svensk specialprodukt mod olieforurening kunne
sættes ind for at rense sagsøgerens brønd og ledningsanlæg. Skønsmæn-
dene har i den anledning indhentet nærmere oplysninger fra det svenske
firma, men har udtalt, at man ikke tør »gå ind for, at det på denne måde
er muligt at rense jordlagene omkring brønden. Derimod kan lednings-
systemet og beholderen måske renses med disse midler. En udskiftning
af disse var i vor skønsforretning anslået til 2.500 kr., og da midlerne
er ret kostbare, må man gå ud fra, at besparelsen næppe bliver væsent-
lig.«
Endelig har sagsøgtes advokat anmodet skønsmændene om at under-

søge, om der måtte være andre og mindre bekostelige muligheder for
at skabe en ny vandforsyning end de i skønsforretningen under punkt
8 angivne.

Hertil har skønsmændene svaret:
»Dette vil måske være muligt, hvis det lykkes at finde vand på naboe-
jendommene noget nærmere end vi har anslået, eller hvis klippespræng-
ning kan undgås i større omfang. Det er dog ikke muligt at give noget
som helst nøjagtigt skøn herover, og vi mener derfor, at man må hen-
holde sig til vore overslag, indtil arbejdet kommer igang, ogman derved
får konstateret disse forhold.
En undersøgelse der giver sikkerhed for overslaget kan blive så be-

kostelig, at det får væsentlig betydning for udgifterne til færdige anlæg.«
Statseksamineret ejendomsmægler Spanner Hansen har i sin skønser-

klæring af 10. december 1968 ansat værdien i handel og vandel af
sagsøgerens ejendom før olieforureningen til 62.000 kr. Efter forure-

ningen har han skønnet, at ejendommens handelsværdi ligger på 48.000
kr.
Under skønnets afhjemling for den forberedende ret har skønsmanden

udtalt, at beløbet 62.000 kr. er ansat på grundlag af husets beliggenhed,
dets bekvemmeligheder herunder, at det er udstyret med centralvarme-
anlæg, hvilket er sjældent i ejendomme på landet på Bornholm, bad,
gaskomfur, køleskab og elektrisk vaskemaskine, samt dets rummelighed
herunder, at der er 2-3 værelser i øverste etage med en smuk udsigt til
et naturskønt område, velegnede til udlejning til sommergæster. Som
sammenligningsgrundlag har skønsmanden haft de priser, der i de se-
neste år er opnået ved salget af 2 ejendomme i samme nabolag. Ingen
af disse ejendomme havde bekvemmeligheder svarende til sagsøgerens.
Ansættelsen til 48.000 kr. har skønsmanden foretaget på grundlag

af, at der ikke på ejendommen er rindende vand, og at der ikke kan
skaffes vand på anden måde fra brønd eller boring på ejendommen.
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I en erklæring af 26. september 1968 har sagsøgerens huslæge, læge

J. Korsgaard, Åkirkeby, udtalt, at der ikke i de siden 1958 forløbne år
har været mavetarmsygdomme eller andre lidelser i sagsøgerens familie,
der kunne formodes at stamme fra forurenet drikkevand.
Ifølge den af boligministeriet den 1. august 1966 udfærdigede 2.

udgave af bygningsreglement for købstæderne og landet findes som
nyt afsnit 10.1.10 indsat skærpede regler om korrosionsbeskyttelse af
olietanke m. v., der dog først vil være at anvende på tanke, der nedgra-
ves efter den 1. juni 1967. Tankene skal fra da af være forsynet med
mærke angivende bl. a. fabrikationsår og fabrikantens navn og være
beskyttet mod udvendig korrosion, som hovedregel ved isolering med
en mindst 3 mm tyk - med glasfibervæv armeret- belægning af cituman
(asfalt) og iøvrigt udført i overensstemmelse med korrosionscentralens
forskrifter. Tankene skal i udgravningen på alle sider omgives af et
mindst 15 cm tykt lag sand. Ved tildækningen i øvrigt må der ikke
anvendes slagger eller andet materiale, der kan beskadige belægningen.

Retten skal udtale:
Det må efter det fremkomne lægges til grund, at ødelæggelsen af
sagsøgerens vandforsyning er forvoldt af den fra sagsøgtes tank gennem
en utæthed udstrømmende fyringsolie, samt at sagsøgte ikke i tiden
fra han i 1961 erhvervede ejendommen med den udendørs nedgravede
olietank og indtil han den 1. oktober 1966 fik mistanke om, at tanken
var utæt, har ført tilsyn med tankens tilstand og sikret sig at tanken
stadig var tæt. Det må efter den foretagne syns- og skønsforretning
endvidere være at lægge til grund, at olien er strømmet ud i jorden fra
en ved korrosion opstået lækage i tankens bund, samt at tanken ved
nedgravningen var rustbeskyttet efter de dagældende forskrifter, men
at denne rustbeskyttelse er utilstrækkelig ved de efter den 1. juni 1967
etablerede tankanlæg. Selvom årsagen til korrosionen ikke er nærmere
oplyst, finder retten, at sagsøgte ved ikke at have ført noget tilsyn med
olietanken, som var opstillet før sagsøgtes overtagelse af ejendommen
under omstændigheder, som sagsøgte intet kendte til, har pådraget sig
erstatningsansvar for de ved lækagen opståede skader, også når henses
til, at den omstændighed, at tanken ikke, som det er sædvanligt ved
udendørs olietanke, var helt nedgravet under jordsmonnet, måtte hen-
lede sagsøgtes opmærksomhed på, at den muligt kunne stå direkte på
klippen, og at isoleringslaget dermed i særlig grad kunne have været
udsat for beskadigelser.
Idet der findes at burde gives sagsøgte medhold i, at sagsøgerens

principale påstand er for ubestemt og vidtgående til at kunne tages
under påkendelse, og idet sagsøgerens tab ved den ødelagte vandforsy-
ning ikke som sagen er oplyst findes at kunne sættes højere end til den
af statseksamineret ejendomsmægler Sanner Hansen skønnede forrin-
gelse i ejendommens salgsværdi, vil der være at give dom efter sagsø-
gerens mere subsidiære påstand. Sagsøgte vil herefter være at dømme
til at betale sagsøgeren 14.000 kr.
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Efter omstændighederne findes ingen af parterne at burde betale
sagsomkostninger til den anden part. - - -

1. Jfr. U.1958.365. U.1963.806 (U1964B.137), U.1964.59 og U.1968.84
(U1968B.333) HH, v. Eyben: Fast ejendoms regulering (2. udg.) s. 361-70,
Illum: Dansk Tingsret (2. udg.) s. 73-86, Stig Jørgensen: Erstatningsret s.
89 ff., A. Vinding Kruse: Erstatningsretten (1964) I s. 172-74 og 317-28
samt Trolle: Risiko og Skyld (2. udg.) s. 40-45, 74 ff. og 82-84.

2. Jfr. Hurwitz og Gomard: Tvistemål (4. udg.) s. 124 ff.
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