
 
 

 

VESTRE LANDSRET 
DOM 

afsagt den 13. november 2020 
 
 
 

 
 

 

Sag BS-39452/2019-VLR 

(1. afdeling) 

 

Udlejer 

(advokat Tom Jensen) 

 

mod 

 

Lejer A  

og 

Lejer B 

(begge advokat Nicholas Farsø) 

 

 

Retten i Viborg har den 15. august 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS- 

35233/2018-VIB). 

 

Landsdommerne Hanne Harritz Pedersen, Jens Røn og Stig Glent-Madsen har 

deltaget i ankesagens afgørelse. 

 

Påstande 

Appellanten, Udlejer, har gentaget sin påstand for byretten om, at Lejer A og B 

skal betale 56.620,39 kr. med procesrente fra sagens anlæg. 

 

De indstævnte, Lejer A og B, har påstået dommen stadfæstet. 



2 
 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Der er for landsretten fremlagt yderligere fotos af altanen. 

 

Forklaring 

Lejer B har afgivet supplerende forklaring. 

 

Lejer B har forklaret, at altanen ved deres indflytning var beskidt og fyldt med 

alger. På skadestidspunktet var den stadig beskidt, og der lå blade på altanen. 

Tagrenden over altanen var fyldt med blade og grene. Han blev ikke inden 

skadestidspunktet kontaktet af udlejer om rensning af tagrenderne. Der løb 

vand ned fra tagrenden, som gik hen over altanen. Han havde sat vasketøjs- 

kurven på altanen modsat afløbet. Det var en plastikkurv, som var blød og fold- 

bar, og som han brugte til at opbevare tomme flasker. Han havde tidligere 

reklameret over vand på altanen, men der skete ikke noget. Han måtte selv ord- 

ne det, så han rensede tagrenden og hældte vand ud fra altanen. Han mindes 

ikke, om der var problemer med vand på altanen efter den 23. juli 2017. Han så 

ikke, hvad M foretog sig, da han var på altanen. Han kan derfor hverken be- 

eller afkræfte M’s forklaring. 

 

Foreholdt foto af altanen, ekstrakten side 103, har han forklaret, at det godt kan 

passe, at der ligger en øl-etiket ved afløbet. Det var den grønne plastikkurv på 

fotoet, som han brugte til emballage, og den var fyldt med vand. Han ved ikke, 

hvor de runde aftegninger omkring afløbet kommer fra. Der har på et tidspunkt 

stået en ølkasse på altanen, ligesom de havde et bord og en stol på altanen. 

 

Anbringender 

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter almenlejelovens § 78, der svarer til lejelovens § 25, skal lejeren behandle 

det lejede forsvarligt, og lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes 

ved uforsvarlig adfærd af lejeren selv eller lejerens husstand mfl. 

 

Det er anført i den udarbejdede fugtrapport, at skaden skyldes et tilstoppet af- 

løb på altanen, hvorefter vand har fundet vej forbi en utæt gummifuge til etage- 

adskillelsen. Skaden opstod den 23. juli 2017 efter et skybrud, og landsretten 

lægger til grund, at der ikke var vandindtrængen andre steder i boligafdelingen 

efter skybruddet, og at der ikke før eller efter skybruddet har været problemer 

med vandindtrængen fra den pågældende altan. 

 

Landsretten lægger efter forklaringerne afgivet af M og C til grund, at der – da 

de indfandt sig på altanen – stod 3-4 cm vand på altanen, og at plastikkurven 

stod på afløbet. Kurven var fyldt med vand, og da den blev løftet, løb vandet 

ud gennem afløbet. Det er imidlertid efter bevisførel- 
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sen ikke nærmere afklaret, hvornår og under hvilke omstændigheder plastik- 

kurven blev placeret på afløbet. 

 

På denne baggrund finder landsretten efter en samlet vurdering, at det ikke er 

bevist, at Lejer A og B har handlet på en sådan måde, at de har pådraget sig et 

erstatningsansvar over for Udlejer. 

 

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom. 

 

Efter sagens udfald skal Udlejer i sagsomkostninger for landsretten betale i alt 

15.000 kr. til Lejer A og B til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. 

Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens 

omfang og forløb. 

 

 

THI KENDES FOR RET: 

 

 

Byrettens dom stadfæstes. 

 

I sagsomkostninger for landsretten skal Udlejer inden 14 dage betale i alt 

15.000 kr. til Lejer A og B. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.



 

 


