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Sælger af landbrugsejendom, hvor der var en forurening,
tilpligtet at erstatte køber udbedringsomkostninger på
447.750 kr. Køberen havde ikke pligt til at acceptere, at
sælgeren fik adgang til ejendommenmed henblik på opryd-
ning.

Køb 5.1, 52.1, 523.1 og 523.2 - Miljøret 1.3.

I 2008 købte K en landbrugsejendom af S. Det blev efterfølgende
konstateret, at der flere steder var nedgravet depoter med affald
på ejendommen. K påstod herefter S dømt til at betale 447.750
kr. i erstatning svarende til udbedringsomkostningerne ifølge en
skønsrapport. Det blev lagt til grund, at affaldet var nedgravet i
den periode, S havde ejet ejendommen. S havde i forbindelse med
handlen oplyst K om noget synligt plastik ved en plansilo.
Landsretten lagde til grund, at S som ejer af ejendommen havde
været bekendt med de senere konstaterede affaldsdepoter, og at
han ikke havde oplyst K herom. K havde haft en undersøgelses-
pligt, men han havde ikke haft anledning til at foretage udgravning
i et sådant omfang, som ville have været nødvendigt for at kon-
statere affaldsdepoterne. På denne baggrund og under hensyn til
et påbud, som kommunen havdemeddelt i henhold til jordforure-
ningsloven, og til omfanget af forureningen, var forureningen en
retlig relevant mangel ved ejendommen. S burde have oplyst K
om affaldet, og da han ikke havde oplyst om forureningen, havde
han tilsidesat sin loyale oplysningspligt. S var herefter erstatnings-
ansvarlig for udbedringsomkostningerne, der blev fastsat til
447.750 kr. Kommunen havde i 2013meddelt S - som den ansvar-
lige for forureningen - et påbud efter jordforureningsloven om at
fjerne affaldet, jf. jordforureningslovens § 41. Efter lovens § 44,
stk. 1, kan en forurener meddeles et påbud om oprydning, uanset
om forureneren har rådighed over ejendommen.Miljømyndighe-
derne kan efter bestemmelsens stk. 2 meddele ejeren af ejendom-
men et påbud om bl.a. at tåle oprydning på ejendommen ved
forurenerens foranstaltning. Landsretten anførte, at ejeren af en
forurenet ejendom uanset bestemmelsen i jordforureningslovens
§ 44, stk. 2, ikke har pligt til at acceptere, at en forurener får ad-
gang til ejendommen med henblik på oprydning. Bestemmelsen
forudsætter således, at ejeren af ejendommen giver samtykke til,
at forureneren foretager oprydning. Da K ikke ville give
samtykke til, at S foretog oprydning, og da den omstændighed,
at der verserede en sag ved miljømyndighederne på S' foranled-
ning, ikke kunne medføre, at K var afskåret fra privatretligt at få
sagen behandlet, tog landsretten ikke en subsidiær påstand fra S
om frifindelse for tiden til følge.(2)

V.L.D. 23. maj 2013 i anke 14. afd. B-2457-11
(John Lundum, Erik P. Bentzen, Mia Grosen Skovbo (kst.)).

Sape Harmen Van der Veen (adv. Mogens Olesen, Aalborg)
mod
Mattheus van de Water (adv. Mette Bandsholm Hansen, Billund
(prøve)).

Kolding Rets dom 28. september 2011, BS 5-3085/2009(1):
Stævning er modtaget af retten den 5. november 2009.
Påstande og tvisten:
Sagsøgeren, Mattheus van der Water, har nedlagt påstand om, at
sagsøgte, Sape HaremVan der Veen, tilpligtes at betale sagsøgeren

447.750,00 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens an-
læg, til betaling sker.
Sagsøgeren, har i forhold til et af sagsøgte fremsat modkrav ned-
lagt påstand om frifindelse.
Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse i forhold til kravet
på 447.750,00 kr.
Sagsøgte har, som selvstændigt krav, nedlagt påstand om, at
sagsøgeren tilpligtes at betale sagsøgte 72.250,00 kr. med tillæg af
sædvanlig procesrente.
I år 2008 købte sagsøgeren af sagsøgte en landbrugsejendom. Ved
et senere afholdt syn og skøn blev det konstateret, at der flere steder
var nedgravet affald på ejendommen. Tvisten under sagen angår
herefter spørgsmålet, om sagsøgeren, i anledning af de fundne de-
poter med affald, er berettiget til erstatning eller afslag i købesum-
men.
Kravet på 447.750,00 kr. fremkommer således:

520.000,00 kr.Fjernelse af affaldsdepoter

- 72.250,00 kr.
Andel af registreringsafgift (deponerings-
konto)

447.750,00 kr.I alt

Parterne har oplyst, at de er enige om posten »andel af registrerings-
afgift«.
Modkravet på 72.250,00 kr. vedrører registreringsafgiften af
deponeringskontoen.
Sagens oplysninger:
Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens § 218a, stk.
2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.
Med overtagelsesdag den 30. oktober 2008 købte sagsøgeren
landbrugsejendommen Refshøjvej 7, Broager, 7200 Grindsted, af
sagsøgte.
Af skødet fremgår bl.a., at ejendommens areal var ca. 112 ha., og
at købesummen var aftalt til 27.750.000 kr.
I skødet hedder det endvidere:
». . .
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Køber overtager ejendommen i den stand, hvori den er og forefin-
des og beset af køber.
. . .
Sælger oplyser . . .
at der ikke forefindes forurening på ejendommen, jfr. oplysninger
fra Region Syddanmark,
. . .
at der sælger bekendt, ikke forefindes affaldsdepoter på ejendom-
men,
. . .
Sælger og sælgers ejendomsmægler har opfodret køber til at
gennemgå ejendommen grundigt inden købet. Køber har forinden
haft adgang til hele ejendommen, herunder dens jorde, alle bygning,
disses tagrumm.v. Køber er opfordret til at gennemgå ejendommen
med fagfolk udpeget af køber. I det omfang, der er ældre bygninger,
må køber tolerere disses tilstand.
. . .«
Efter overtagelsen begyndte sagsøgeren at anlægge en plansilo.
I forbindelse med udgravningsarbejdet til siloen konstaterede
sagsøgeren, at der var forskelligt affald på udgravningsområdet.
Parterne samt Harlev Thesbjerg og Mogens Nielsen, begge fra
LandboGruppen Syd, afholdt den 2. marts 2009 et møde på ejen-
dommen. Mødet drejede sig bl.a. om »affaldsdepot«.
Mødet resulterede ikke i en aftale, der førte til en løsning af sagen,
hvorefter sagsøgeren udtog stævning mod sagsøgte.
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Cand.scient., biolog Jens Jørgen Nielsen, Risskov, har som ud-
meldt syns- og skønsmand afgivet en skriftlig erklæring, dateret
den 24. november 2010, vedrørende fund af affaldsdepoter 4 steder,

benævnt A, Bl, B2 og B3, samt priser for håndtering og bortskaf-
felse af affald.
Jens Jørgen Nielsen har i en tabel sammenfattet den skønnede
konstaterede affaldsmængde således:

Affaldsvolumen
m3

Volumen (total)
m3

Tykkelse, total mAreal m2Område

1501.2002,5-3,0440A
1008001,4-2,0560Bl
503002,8100B2
--01-0,210 (skøn)B3
3002.3001.110I alt

Jens Jørgen Nielsen har videre skønnet, at omkostninger til afhent-
ning/bortkørsel af affaldet vil udgøre ca. 200.000,00 kr., og at ud-
giften til bortskaffelse af det nedgravede affald skønsmæssigt vil
udgøre ca. 520.000,00 kr. excl. moms.
Forklaringer:
Under hovedforhandlingen er der afgivet partsforklaringer af
Mattheus van deWater og Sape Van der Veen samt vidneforklarin-
ger af Harlev Thesbjerg, Mogens Nielsen, Pieter Visser og Hartvig
Hansen.
Mattheus van de Water har forklaret, at han besigtigede ejendom-
men på Refshøjvej 7 flere gange før købet.
Ved siloen lå der synligt på jorden lidt plastik, der havde været
brugt til afdækning af noget ensilage. Han spurgte sagsøgte, om
der også var gravet affald ned, men fik det svar, at der kun lå lidt
murbrokker under plansiloen. Sagsøgte oplyste også, at han havde
gravet lidt sand på ejendommen, og at han havde fyldt hullet med
jord og trærødder.
I forbindelsemed ejendomshandlen blev der afholdt et skødemøde,
hvor købsaftalen blev gennemgået punkt for punkt. På mødet oply-
ste sagsøgte ikke noget om, at der var gravet affald ned på ejendom-
men.
Efter at han havde overtaget ejendommen, begyndte han at grave
ud til en ny silo, ved siden af den eksisterende plansilo. Der skulle
graves ned til sandlaget. Entreprenøren, der stod for gravearbejdet,
fandt først lidt plastik, der blev sorteret fra og lagt ved siden af
graveområdet. Efterhånden som gravearbejdet skred frem, fandt
entreprenøren mere og mere affald. Der var så store mængder, at
de sammen besluttede at stoppe den videre gravning. Herefter ret-
tede han henvendelse til Landbogruppen Syd, der havde formidlet
handlen som ejendomsmægler.
Den 2. marts 2009 havde han et møde med sagsøgte samt Harlev
Thesbjerg ogMogens Nielsen fra Landbogruppen Syd på ejendom-
men. Sagsøgte erkendte, at der skulle findes en løsning på affalds-
spørgsmålet, og at der skulle ryddes op på siloområdet. Sagsøgte
lovede at undersøge, hvordan der kunne findes en løsning, men
efterhånden som tiden gik, skete der ikke noget, og pludselig ville
sagsøgte ikke medvirke til noget som helst.
Den opgravede jord lagde entreprenøren i en jordvold rundt om
graveområdet. Han har ikke selv henlagt affald ved siloen, eller
fået skubbet affald ud over en skrænt ved siden af siloen.
I efteråret 2009 opdagede han, at område B, der var lagt ud med
græs, var meget blødt. Da han spurgte sin maskinstation, om der
kunne pløjes, fik han det svar, at han skulle tænke sig godt om, og
at det nok ikke var en god ide. Da han forhørte sig nærmere hos
maskinstationen og hos en tidligere ansat på gården, fik han at vide,
at der havde været gravet på området, og at der var fyldt byggeaffald
i hullet.
Den 24. august 2010 blev der afholdt syn og skøn. På det tidspunkt
havde han sorteret det synlige affald fra område A fra, fordi han

ikke ville have problemer med miljøkontrollen. Den opgravede
jord var lagt tilbage, ind mod den nye silo.
Sape Harmen Van der Veen har forklaret, at han flyttede fra Hol-
land til Danmark i år 2000, hvor han købte ejendommen på
Refshøjvej. Han solgte ejendommen videre til sagsøgeren i år 2008.
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I hans ejertid fik han opført en plansilo. Området ved siden af
plansiloen brugte han kun til oplagring af ensilage, der var overdæk-
ket med plastik. Han har ikke gravet affald ned på område A, og
han kender derfor ikke noget til det affald, der er fotograferet af
sagsøgeren (bilag 3). Skrænten ved siloen har sagsøgeren flyttet
længere væk fra siloområdet.
På område Bl hentede han sand til plansiloen. Hullet fyldte han
opmed jord og træ fra en bevoksning, som han fældede. Det øvrige
affald i område Bl må stamme fra bevoksningen.
Han havde ikke kendskab til eller haft mistanke om, at der var
gravet affald ned på område B2. Arealet brugte han til græs og
ærtedyrkning. Han har ikke deponeret byggeaffald på sine marker.
I forbindelse med ejendomshandlen fortalte han sagsøgeren, at
der var noget plastik ved siloen. Sagsøgeren spurgte ikke om, hvor
meget det drejede sig som, og de talte ikke videre om emnet.
Harlev Thesbjerg, Landbogruppen Syd, Aabenraa, har forklaret,
at han deltog i ejendomshandlen som ejendomsmægler.
Før der blev underskrevet købsaftale, besigtigede han ejendommen
med parterne. Der lå ikke synligt affald af betydning.
Det er rutine i ejendomshandler med landbrugsejendomme at
spørge sælgeren og miljømyndighederne, om der er forurening på
ejendommen. Forurening kan blandt andet være nedgravet affald.
Sagsøgte oplyste, at der ikke var forurening på ejendommen, og
ejendommen var ikke registreret som forurenet hosmyndighederne.
Så vidt han erindrer, deltog han ikke i skødemødet.
Mødet den 2. marts 2009 blev arrangeret med henblik på at finde
en mindelig løsning. De var rundt på ejendommen, og han kunne
se, at der lå noget plastik ved siloområdet. På mødet kom det frem,
at parterne, i forbindelse med ejendomshandlen, selv havde talt
om, at der var lidt affald eller plastik på ejendommen. Han husker
ikke længere, hvordan område A så ud på det tidspunkt, men der
lå en jordvold, der vistnok gik ud til en skrænt.
Mogens Nielsen har forklaret, at han har assisterede Harlev Thes-
bjerg med ejendomshandlen. I år 2008 var han endnu ikke færdig
med sin uddannelse som ejendomsmægler. Før handlen var han
med rundt på ejendommen, hvor der ikke lå affald, som han hæftede
sig særligt ved. Sagsøgte oplyste, at der ikke var forurening på
ejendommen.
Mødet den 2. marts 2009 kom i stand, efter at sagsøgeren var stødt
på noget plastik ved plansiloen. På mødet kom det frem, at sagsø-
geren og sagsøgte, uden om Landbogruppen, havde haft et møde
forud for handlen, og at parterne her blandt andet havde talt om
plastik. Konklusionen på mødet blev, at der skulle foretages nogle
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yderligere undersøgelser, fordi parterne var usikre på, hvor meget
det ville koste at rydde op. Han husker ikke, hvem der skulle under-
søge hvad.
Pieter Visser har forklaret, at han kender sagsøgeren og sagsøgte,
og at han selv er landmand. I årene 2000-2008 kom han af og til
på ejendommen. Sagsøgte havde en gravemaskine. Han har ikke
kendskab til, om sagsøgte gravede affald ned, men det er meget
almindeligt på landbrugsejendomme, at der ligger lidt plastik rundt
omkring. Han mener, at der ikke var mere plastik på ejendommen
end på mange andre landbrugsejendomme.
Han var på ejendommen, 2-3 uger efter at sagsøgeren havde
overtaget denne. På det tidspunkt så han ikke noget affald, som
han hæftede sig ved.
Hartvig Hansen har forklaret, at han bor som nabo til Refshøjvej
7. Han har boet samme sted siden 1977, hvor han overtog ejendom-
men efter sin far.
I sagsøgtes ejertid fremstod ejendommen altid meget opryddet. I
oktober, november eller december måned før handlen så han, at
der øst for plansiloen var skubbet noget plastik hen mod en skrå-
ning. Han er ikke klar over, om plastikken senere blev fjernet.
I forbindelse med at sagsøgte gravede noget træ og nogle rødder
ned i område B, fik han selv lov til at aflevere et læs træ. Han så
ikke, om der blev gravet andre materialer end træ og rødder ned.
Procedure (parternes argumentation):
Sagsøgeren har til støtte for sin påstand navnlig anført, at ejen-
dommen blev solgt med mangler, fordi der var nedgravet affald
som konstateret ved det afholdte syn og skøn. Sagsøgte er erstat-
ningsansvarlig, fordi sagsøgte i skødet tilsikrede, at der ikke var
forurening eller nedgravede affaldsdepoter. Han (sagsøgeren) har
ikke selv nedgravet affald, eller skubbet affald ud over en skråning
ved område A.
Sagsøgeren har i anden række gjort gældende, at han er berettiget
til afslag i købesummen, da affaldsdepoterne udgør en væsentlig
mangel.
Erstatningen eller afslaget bør udmåles til den udgift til bortskaf-
felse, som skønsmanden har anslået. Det bestrides, at beløbet skal
nedsættes på grund af sagsøgerens egne forhold, herunder at ud-
gravningen til en silo har betydning for udgiften til bortskaffelse
af affald.
Sagsøgte har til støtte for sin påstand navnligt anført, at ejendom-
men ikke blev solgt med retlige relevante mangler. I forbindelse
med handlen talte parterne om, at der var noget plastikaffald på
ejendommen, og sagsøgeren blev opfordret til at foretage en grundig
undersøgelse af ejendommen. Affaldet på område A, bortset fra
noget plastik, der lå på jorden, kan henføres til det arbejde, som
sagsøgeren har ladet foretage, i forbindelse med opførelse af en
silo. Træaffaldet i område Bl er

2457
ikke en forurening eller et deponi, som berettiger til erstatning. Han
(sagsøgte) var ikke bekendt med, at der var nedgravet affald på
områderne B2 og B3, da handlen blev indgået, og han har derfor
ikke kunnet oplyse herom.
Det bestrides, at han er erstatningsansvarlig efter et garantisyns-
punkt eller efter reglerne om oplysningspligt i forbindelse med
ejendomshandler. Det bestrides endvidere, at ejendommen er solgt
med værdiforringende mangler, og at sagsøgeren er berettiget til
afslag i købesummen, størrelsen af salgsprisen taget i betragtning.
Hvis sagsøgeren måtte være berettiget til erstatning eller afslag i
købesummen, kan beløbet højst udgøre den udgift på ca. 200.000,00
kr., som skønsmanden har anslået til afhentning/bortkørsel af affald.

Rettens begrundelse og resultat:
Efter erklæringen fra skønsmanden, Jens Jørgen Nielsen, lægger
retten til grund, at der 3 steder på ejendommen (områderne A, B1
og B2) er nedgravet store mængder affald.
Jens Jørgen Nielsen har i område A fundet affald, der er påtrykt
årstal fra den periode, år 2000-2008, hvor sagsøgte var ejer af
ejendommen, og sagsøgte har forklaret, at han i område Bl nedgra-
vede affald fra en træbevoksning, som han fik skovet.
Jens Jørgen Nielsen har på baggrund af historiske flyfoto fundet
tegn på jordarbejder eller opfyldninger/terrænregulering på område
A i årene 2002, 2004, 2006 og 2008, samt graveaktiviteter i område
B i årene 2002 og 2004.
Retten finder på den baggrund, at sagsøgte på handelstidspunktet
var bekendt med, at der var nedgravet store mængder affald.
Det er ubestridt, at affaldet er nedgravet i strid med Billund
Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Retten finder herefter,
mængden af nedgravet affald taget i betragtning, at det må betragtes
som en retlig mangel, at der var nedgravet affald.
Oplysningerne i skødet om, at »der ikke findes forurening på
ejendommen, jfr. oplysninger fra Region Syddanmark« og »at der
sælger bekendt ikke forefindes affaldsdepoter på ejendommen«,
kan ikke betragtes som en garanti eller tilsikring af, at der ikke var
nedgravet affald på ejendommen.
Derimod findes sagsøgte at have tilsidesat sin oplysningspligt ved
ikke at have oplyst om, at der var nedgravet affald. Det er ikke af-
gørende for vurderingen heraf, om sagsøgte var bekendt med den
totale mængde affald.
Sagsøgeren er herefter berettiget til erstatning, svarende til udgiften
til bortskaffelse af affaldsdepoterne.
Erstatningen udmåles til 520.000,00 kr., jf. Jens Jørgen Nielsens
skøn over omkostninger til bortskaffelse.
Der er ikke grundlag for at nedsætte erstatningen ud fra en betragt-
ning om, at sagsøgeren har skubbet affald ud over en skråning ved
område A, eller som følge af at sagsøgte ikke har opfyldt sin under-
søgelsespligt i forbindelse med købet.
Der afsiges derfor dom efter sagsøgerens påstande.
- - -

Vestre Landsrets dom.
Retten i Kolding har den 28. september 2011 afsagt dom i 1. instans
(- - -).
Påstande
For landsretten har appellanten, Sape Harmen Van der Veen,
principalt påstået frifindelse, subsidiært påstået frifindelse for tiden.
Sape HarmenVan der Veen har endvidere gentaget sin selvstændige
påstand for byretten om, at indstævnte, Mattheus van de Water,
skal betale 72.250 kr. med procesrente fra den 13. november 2009.
Mattheus van de Water har påstået dommen stadfæstet.
Supplerende sagsfremstilling
Sape Harmen Van der Veen har den 11. januar 2012 anmeldt
jordforureningen på ejendommen til miljømyndighederne i Billund
Kommune. Den 27. april 2012 varslede Billund Kommune påbud
om fjernelse af affaldet i medfør af jordforureningslovens § 41, og
påbuddet blev meddelt ved afgørelse af 7. marts 2013. I afgørelsen
står bl.a.:
». . .
Krav om fjernelse af affald
Kommunen vurderer, at affaldet er ulovligt nedgravet på ejendom-
men.
Kommunen vurderer endvidere, at affaldet giver anledning til en
forurening af jorden, som begrænser arealanvendelsen af de pågæl-
dende områder.
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Kommunen finder samtidig ikke at kunne udelukke, at forurenin-
gen vil kunne give anledning til forurening af grundvandet.
Kommunen vurderer på denne baggrund, at der bør meddeles
påbud om oprensning af affaldet. Det er på baggrund af føromtalte
luftfotos fra ejendommen kommunens vurdering, at den væsentligste
del af forureningen er sket efter 1. januar 2001, hvilket er kriteriet
for at jordforureningslovens § 41 kan anvendes. Kommunen vil på
denne baggrund meddele varsel om påbud om oprensning efter
jordforureningslovens § 41.
For så vidt angår deponeringen af trærødder mm fra skovning af
læhegn mv. vurderer kommunen af denne fraktion vil kunne efter-
lades på lokaliteten idet denne fraktion i løbet af en relativ kort
tidsperiode ikke længere vil udgøre et anvendelsesmæssig begræns-
ning af arealet. De øvrige fraktioner, plast metal, imprægneret træ,
beton mv. vurderes at have en lang levetid og vil
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udgøre en varig anvendelsesmæssig begrænsning af arealerne.
Område B3 kan er undtaget af påbudet, pga. størrelsen og det affald
der forefindes her.
Adressat for påbuddet
Det vurderes, at rette adressat for et påbud efter jordforurenings-
loven er den tidligere ejer, idet det af luftfotos vurderes som godt-
gjort, at nedgravningen har fundet sted i perioden 2000-2008.
Deponeringens arealmæssige udstrækning vurderes at være af et
ikke ubetydeligt omfang og det vurderes at den tidligere ejer ikke
har været uvidende om deponeringenmens den stod på. Der henvi-
ses i øvrigt også her til byrettens vurdering i dombogen, som er
medsendt anmeldelsen.
Proportionalitetsvurdering:
Kommunen vurderer, at forureningen udgør en begrænsning for
anvendelsen af ejendommen. Der er tale om et areal som i udstræk-
ning udgør ca. 1.100 m2,- heraf er de 440 m2 beliggende i område
A, i umiddelbar forbindelse med den nuværende bebyggelse på
ejendommen. Kommunen vurderer ikke at den i skønsmandsrap-
porten angivne pris for fjernelse af depoterne er uproportional, og
kan i øvrigt henvise til dombogen fra byretten som har vurderet at
værdien af ejendommen er reduceret tilsvarende som følge af af-
faldsdeponeringen.
Kommunen vil i påbuddet give mulighed for at efterlade trærød-
der/affald fra skovning af træ.
. . .
Påbuddet
Påbuddet vil blive meddelt i medfør af jordforureningslovens §
41, stk. 1, og vil have følgende indhold:
Sape Harmen Van der Veen, Virksundvej 111, 8831 Løgstrup
påbydes hermed at foranstalte en fjernelse af de omtalte affaldsde-
poter på ejendommen og genoprette hidtidig tilstand i overensstem-
melse med nedenstående.
1. Affaldet skal være fjernet og den hidtidige tilstand være
genoprettet senest 1. oktober 2013.
2. Senest 14 dage inden oprydningen iværksættes - dog senest 3
måneder efter påbuddet er meddelt skal der indsendes en projekt-
beskrivelse til kommunen med oplysninger om affaldsbortskaffel-
sen, herunder en beskrivelse af hvordan affaldet vil blive håndteret
og bortskaffet i overensstemmelsemed gældende regler og hvordan
retablering af hidtidig tilstand vil blive foretaget. Endvidere skal
det oplyses, hvordan det vil blive dokumenteret at alt affald er
fjernet.
3. Ved afgravning af affaldet, kan affald bestående af træaffald
fra skovning af f.eks. læhegn efterlades. Område B3 kan efterlades
som det er.
4. Såfremt forudsætningerne for påbuddet ændres, dvs. hvis der
i forbindelsemed oprensningen konstateres en væsentlig anderledes

forureningsudbredelse eller forefindes affaldstyper, der ikke fremgår
af den omtalte skønsmandsrapport, skal kommunen kontaktes inden
retablering gennemføres. Et ny påbud med klageadgang kan i så
fald blive aktuelt.
5. Senest 1 måned efter affaldet er bortskaffet og områdernes
hidtidige tilstand er genskabt, skal der indsendes en afsluttende
rapport til kommunen. Rapporten skal ledsages af den under pkt.
2 omtalte dokumentation og dokumentationen for den endelige
bortskaffelse af affaldet.
. . .«
Region Syddanmark har den 21. marts 2013 meddelt Mattheus
van de Water, at ejendommen muligvis senere vil blive kortlagt
som forurenet.
Sape HarmenVan der Veen har den 4. april 2013 påklaget Billund
Kommunes påbud til Natur- og Miljøklagenævnet.
Forklaringer
Sape Harmen Van der Veen ogMattheus van deWater har afgivet
supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet
forklaring af Gerard van Dolder.
Sape Harmen Van der Veen har supplerende forklaret, at luftfotoet
fra 2004, ekstrakten side 161, bl.a. viser den gamle plansilo. De
mørke områder er majsensilagestakke, som er dækket med plastik.
Han dækkede ensilagenmed to lag plastik. Skitsen, som er udarbej-
det af skønsmanden, ekstrakten side 88, viser bl.a. den nye plansilo,
som Mattheus van de Water har opført. På salgstidspunktet lå der
ensilagestakke uden for plansiloen, og de var også var dækket af
plastik. Plastikken fra ensilagen blev skubbet til side, når der blev
taget af stakkene. En del af det gamle plastik blev anvendt til det
ene lag plastik på nye ensilagestakke. Han har ikke gravet gammelt
plastik ned på ejendommen. Det blev blot skubbet til side og var
synligt. Det var også tilfældet på salgstidspunktet. Plastikken kunne
ses. Det plastik, som skønsmanden konstaterede i område A, havde
han ikke gravet ned. Under sin drøftelse med Mattheus van de
Water forud for handlen viste han Mattheus van de Water det
plastaffald, som han havde skubbet til side, og som lå det sted, hvor
Mattheus van de Water senere etablerede den nye plansilo.
Han afhentede sand i det område, som skønsmanden har betegnet
område B1. Hullet blev fyldt opmed jord og trærødder. Han omtalte
ikke dette for Mattheus van de Water, da han ikke tænkte over, at
der var tale om affald. Han kender ikke noget til forurening i område
B2. Da han i sin tid overtog ejendommen, var der også meget affald
rundt omkring, men det gav ham aldrig problemer. Hvis Natur- og
Miljøklagenævnet fastholder påbuddet om oprydning på ejendom-
men, vil han efterkomme dette. I den periode, han ejede ejendom-
men, opført han en ny stald, og han ombyggede en gammel
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stald til værksted. Han har bl.a. dyrket ærter i område B1.
Mattheus van de Water har supplerende forklaret, at der var nogle
mindre ensilagestakke uden for plansiloen, da han besigtigede
ejendommen før handlen. Sape HarmenVan der Veen nævnte ikke,
at der var affald i område B. Inden han påbegyndte anlæggelsen af
plansiloen, fjernede han alt synligt plastik. Gravearbejdet foregik
fra vest mod øst. Der skulle graves mere og mere væk for at komme
ned til sandlaget. Ingen del af jordvolden, som fremgår af billedet
på ekstrakten side 55, blev skubbet ud i område A. Jorden blev
renset for affald og skubbet tilbage mod bagvæggen af den nye
plansilo. Det er den jordvold, som kan ses på billedet på ekstrakten
side 86. Det fjernede affald blev kørt på den offentlige affaldsplads.
Det affald, som skønsmanden konstaterede i område A, har ikke
noget med det affald at gøre, som kom frem i forbindelse med an-
læggelsen af siloen, og som han fjernede. Han rettede ikke selv
henvendelse til kommunen, da han konstaterede affaldet ved ud-
gravningen til plansiloen. Han ønsker selv at fjerne de konstaterede
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affaldsdepoter, således at han er sikker på, at alt er fjernet. Han vil
derfor ikke acceptere, at Sape Harmen Van der Veen forestår op-
rydningen, selv om miljømyndighederne måtte træffe afgørelse
herom.
Gerard van Dolder har forklaret, at han tidligere har været ansat
hosMattheus van deWater. Ansættelsen ophørte den 14. november
2011. Fotoet på ekstrakten side 55 viser anlæggelsen af den nye
plansilo. Der var affald i jorden, som blev gravet af området. Affal-
det bestod bl.a. af plastik. Jordvolden blev renset for affald. Det
var alle de store affaldsdele, der blev fjernet. Han deltog i arbejdet,
der blev udført med håndkraft. Affaldet blev smidt i en container
og kørt væk. Den oprensede jord blev skubbet tilbage og op ad
endevæggen af plansiloen. Entreprenøren, der gravede ud til plan-
siloen, deltog også i oprensningen af jordvolden. Ingen del af den
oprensede jord blev skubbet væk fra siloen og ned ad skrænten
mod område A. Fotoet på ekstrakten side 86 viser den jordvold,
som blev skubbet op ad endevæggen af plansiloen.
Procedure
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for by-
retten og har procederet i overensstemmelse hermed.
Sape Harmen Van der Veen har til støtte for den subsidiære på-
stand om frifindelse for tiden gjort gældende, at Natur- ogMiljøkla-
genævnet skal færdigbehandle den klage, som Sape Harmen Van
der Veen har indbragt over Billund Kommunes påbud, før der tages
endelig stilling til tvisten mellem parterne.
Mattheus van de Water har gjort gældende, at sagens behandling
af miljømyndighederne ikke har betydning for tvisten mellem par-
terne. Mattheus van de Water har i øvrigt ikke for landsretten gjort
gældende, at Sape Harmen Van der Veen er erstatningsansvarlig,
som følge af at han i skødet afgav en garanti eller tilsikrede, at
ejendommen ikke var forurenet.

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten er enig med byretten i, at det efter skønsmandens be-
svarelse af spørgsmål 4 om dateringen af affaldet i de affaldsdepo-
ter, der blev konstateret i område A, B1 og B2, herunder de frem-
lagte luftfotos, kan lægges til grund, at affaldet er nedgravet i den
periode, hvor Sape Harmen Van der Veen ejede ejendommen. Der
er efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at nogen del af
affaldet er nedgravet eller placeret i de pågældende områder af
Mattheus van de Water.
Sape Harmen Van der Veen oplyste i forbindelse med handlen
Mattheus van de Water om noget synligt plastik ved plansiloen.
Landsretten lægger til grund, at Sape Harmen Van der Veen som
ejer af ejendommen har været bekendt med de senere konstaterede
affaldsdepoter, og at han ikke har oplyst Mattheus van de Water
herom. Mattheus van de Water har som køber haft en undersøgel-
sespligt, men han har ikke haft anledning til at foretage udgravning
i et sådant omfang, som ville have været nødvendigt for at konsta-
tere affaldsdepoterne.
På denne baggrund og under hensyn til det påbud, som Billund
Kommune har meddelt i henhold til jordforureningsloven, og til
omfanget af forureningen tiltræder landsretten, at forureningen er
en retlig relevant mangel ved ejendommen. Sape Harmen Van der
Veen burde have oplyst Mattheus van de Water om affaldet, og da
han ikke har oplyst om forureningen, har han tilsidesat sin loyale
oplysningspligt. Det tiltrædes derfor, at Sape Harmen Van der Veen
er erstatningsansvarlig.
Skønsmanden har skønnet udbedringsomkostningerne til 520.000
kr. Under hensyn til skønsmandens besvarelse af tillægsspørgsmål
2A finder landsretten ikke grundlag for at nedsætte udbedringsom-
kostningerne

Billund Kommune har meddelt Sape Harmen Van der Veen - som
den ansvarlige for forureningen - et påbud efter jordforureningslo-
ven om at fjerne affaldet, jf. jordforureningslovens § 41. Efter
lovens § 44, stk. 1, kan en forurener meddeles et påbud om opryd-
ning, uanset om forureneren har rådighed over ejendommen. Mil-
jømyndighederne kan efter bestemmelsens stk. 2 meddele ejeren
af ejendommen et påbud om bl.a. at tåle oprydning på ejendommen
ved forurenerens foranstaltning.
Uanset bestemmelsen i jordforureningslovens § 44, stk. 2, har
ejeren af en forurenet ejendom ikke pligt til at acceptere, at en
forurener får adgang til ejendommen med henblik oprydning. Be-
stemmelsen forudsætter
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således, at ejeren af ejendommen giver samtykke til, at forureneren
foretager oprydning. Da Mattheus van de Water ikke vil give
samtykke til, at Sape Harmen Van der Veen foretager oprydning,
og da den omstændighed, at der verserer en sag ved miljømyndig-
hederne på Sape Harmen Van der Veens foranledning, ikke kan
medføre, at Mattheus van de Water er afskåret fra privatretligt at
få sagen behandlet, tager landsretten ikke Sape Harmen Van der
Veens subsidiære påstand om frifindelse for tiden til følge.
Efter det anførte stadfæster landsretten dommen.
- - -

2 Dommen er anket til Højesteret. Sagen er sluttet ved Højesterets kendelse
(174/14) af den 22. december 2014 (utrykt).

1 Forklaringerne for byretten er indarbejdet i dommen.
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