
VESTRE LAN DSRET
DOM

afsagt den 3. oktober 2019

(1. afdeling)

IKommune
(advokat Jacob Fenger)

mod

I
(advokat Søren Christian Christensen)

Retten i Horsens har den 15. januar 2018 afsagt dom i f . instans (sag BS-

Landsdommerne Hanne Harritz Pedersery Eva Staal og Cecilie Kabel Revsbech
(kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellant"'',-Kommung.-ba1ggrtagetfrifindelsespåstandenoghar
subsidiærtned1agtpåstando-,utftilkendesetmindrebeløbendpå-
stået.

Indstævnt",Iar påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsf remstilling
Der har til brug for ankesagen været foretaget syn og rkrn rr"df

der har afgivet erklæring den 6. november 2018 og supplerende
erklæringer den 11. januar 2019 og den 12. juni201,9
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Skønsmanden er i spørgsmåI3 blevet spurgt, om skønsmanden kan oplyse, om
grøfterenseren kan grave sig ind i siden af grøften, eller under arbejdet slå et
" svir:rg" og i givet fald redegøre herfor. Skønsmanden har oplyst, at en grøfte-
renser maksimalt kan grave sig 80 mm ind i siden på en grøft, at grøftens side
mest består af jord, som giver klippearmen stor modstand, hvorved klippear-
men vil svinge tilbage, og at grøfterenseren ikke kan slå et sving, da den er fast
monteret på klippearmen. Skønsmanden har endvidere i forbindelse med be-

svarelse af spørgsmål SS1 oplyst, at "Klippearmen hvorpå grøfterenseren er
monteret er ikke beregnet til at trykke/grave ned."

vet su
rende forklaring. Endvidere har
vet forklaring.

Inar forklaret, at grøften var ved en asfaltvej, og mellem grøften og
vejen var der en jordrabat. Grøften var ved en skovkant, og jorden var blød ef-
ter regnvejr. På fotoet i ekstrakten side 98 ser man en forhenværendelmed-
arbejder, der deltog i fejludbedringen. Stokken, medarbejderen står med, mar-
kerer, hvor kablet har været nedgravet. Han husker ikke, om grøften slog et
sving på stedet, men på fotografiet kan man se grøftens forløb, og efter hans op-
fattelse ses der et sving. På oversigtskortet i ekstrakten side 100 kan man se, at
der er mål på tegningen. De sorte bokse kan være samlinger på kablet. Telefon-
kasserne er over jorden og viser, at der er en kabeltrace i nærheden. På fotoet si-
de 102 kan man øverst til venstre se en søjle, der er markeret på oversigtskortet.
Man kan ved hjælp af kortet se, hvor der er kabler i jorden. Man kan hos!
bestille en kabelsøger, der kan påvise, hvor ledningerne er placeret. Da han
kom ud på stedet, så han markeringspinde, der markerede, hvor skaden var
sket. Kablet er på fotoet side 98 stukket op i en markeringspind, og han mener,
at kablet var placeret på den måde, da han kom. Han kan ikke huske, orn grøf-
ten og kablet så ud som på fotografierne side 101 og 102. Han tog nogle billeder
på sin mobiltelefon, men de findes ikke mere. På side 101 kan man se, at kablet
ligger i venstre side af grøiten.llægger i ciag typisk ikke kabler i grøfter.
For 30 ar siden var han ikke ansat ilHan ved, at kablerne tidligere blev
gravet ned, og har set, at der enkelte steder blev lagt dæksten ovenpå for at
markere et kabel. Han kan ikke forestille sig, at man tidligere har lagt kabler
ned i en grøft, der kan blive fugtig.

GarforklaretsupplerendeomgrøfterenserenF50,somkom-
munen anvender. Propellen foran vil slå fra, hvis den rammer noget hårdt. Der
fjernes græs og grene fua grøfterne hvert andet år, for at det ikke skal formulde
og fylde grøften op, men der fjernes ikke jord. Skaden, der skete samme dag på
den anden side af vejen, skete med samme maskine og på samme måde. Det vil-
le betyde ekstra arbejde, hvis kommunen skulle indhente LER-oplysninger og
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bede en kabelsøger om at komme ud og påvise kabler. Hvis grøfteoprensning
sidestilles med gravearbejde, vil der skulle indhentes gravetilladelser, der gæl-
der i en måned. Hvis grøfteoprensningen f.eks. på grund af dårligt vejr ikke er
afsluttet inden fristens udløb, skal der indhentes en ny tilladelse. Han er med-
lem af en arbejdsgruppe med deltagelse af 79 ud af landets 98 kommuner, og
denne sag er blevet drøftet i gruppen. Andre kommuner løser grøfteoprens-
ningsopgavenpåSammemåde'o.'.-Kommune,detvilsigeudenat
indhente oplysninger i LER og uden at søge gravetillad"tr".IKom-
mune har løst opgaven på denne måde i mindst 1.6 ån. Grøfterne i kommunen er
40 cm brede i bunden, men bredden i toppen varierer. Jo større vejen er, jo stør-
re skal grøfterne være. Dybden varierer også. Efter hans opfattelse viser foto-
grafiet på side 98, at der ikke er gravet jord af, men kun "snadder" fra grøfte-
bunden. Hvis grøften havde været fyldt op, skulle man have haft en gravema-
skine ud først. De 5-7 årlige skader, der opstår i forbindelse med grøfteoprens-
ningerne, skyldes, at kablerne er gravet forkert ned.

Ear forklaret, at han sidder inde i traktoren og styrer
grøfterenseren med et joystick. Når han skal rense en grøft, starter han ved en
overføring over grøften, hvor der er ettØr, og han kører så væk fra røret. Den
pågældende dag havde han kørt nogle timer ""dlHan havde ikke be-
mærket noget særligt ved grøften. Lige pludselig så han kablet, der var rykket
over. Han tog fat i kablet, der lå i bunden af grøften, og kunne rykke det op, for-
di det ikke lå dybt. Han tog nogle fotografier. Fotografiet på side 102 viser ka-
belstumperne og den lange del, han hev op. Han orienterede sin formand om,
at han havde revet et kabel over, og formanden ringede så tillHan fortsat-
te med grøfteoprensningen ved den næste overkørsel. Grøfterenseren følger
bunden af grøften, og han styrer den ikke. Han følger bunden af grøften. På fo-
toet side 101 kan man se, at den højre kant er lige, og man kan se slam op ad si-
den. Grene og blade er kastet op i den modsatte side. Der er ingen instrukser
vedrørende ledninger.

Skønsmand-harforklaret,atgrøfterenserenbeståraf
et hjul, der kan have forskellig diameter. Hjulet bliver drevet rundt af en olie-
motor, og der er nogle knive. Grøfterenseren er monteret på en hydraulisk arm.
Grøfterenseren skal $erne det humusmateriale, der er for meget i grøften. Gli-
deskoen giver armen modstand, og hvis der ligger en stor sten i grøften, vil ar-
men gå tilbage. Hvis den roterende del rammer noget, den ikke kan løfte op, vil
den stoppe. Gravefunktionen er beregnet til at tage det humusmateriale, der lig-
ger nede i bunden af grøfterne. Dette har han også beskrevet i sine erklæringer.
Hvis et kabel ligger i sædvanlig dybde i en grøft, vil kablet ikke blive skåret
over, men hvis det ikke ligger dybt nok, kan det blive skåret over af knivene.
Grøfterenseren har ikke kræfter nok til at grave ned i jorden. En grøfterenser
som model F50 er et godt værktøj for kommunerne til at løse grøfteoprens-
ningsopgaven på en billig og effektiv måde. Maskinen har ikke kræfter til at
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ændre grøfternes profil. Man kan ikke bruge en for stor grøfterenser i forhold til
grøftens diameter. Hvis kommunen gjorde det, ville grøfterenseren ikke holde
længe. I Vestjylland er der ofte sand i bunden af grøfterne på grund af sandfyg-
ning, og maskinen kan godt fjerne sandet. Det samme gælder mudder, men
normalt er jorden i bunden af grøfterne hård. Grøfterenseren vil kunne tage no-
get af grøftesiden hver gang og derrned ændre grøftens profil.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

I.rar for landsretten yderligere anført,at arbejdet er omfattet af lovbe-
kendtgørelse 66212003 om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruk-
tur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af
forsyningssektorer med senere ændringer.

IKommune har heroverfor anført, at kommunens grøfteoprensning
ikke er omfattet af denne lov, idet loven omhandler muligheden for tvangs-
mæssig ekspropriation til nye anlæg eller udvidelse af kabler til brug for tele-
kommunikationsf ormåI.

Landsrettens begrundelse og resultat
Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at kablet i eller ved grøften har lig-
g"t lu.rg"Jsiden 1,975, og at kommunen i år har oP-
rensning af kommunens grøfter, herunder den måde,
som det bl.a. er beskrevet kan endvidere lægges
til grund, at kommunen ikke har opfattet grøfteoprensning som gravearbejde i
ledningsejerlovens forstand, men som en vedligeholdelsesopgave for at sikre en
forsvarlig afvanding af de offentlige vejarealer.

-ar 

forklaret, at han den pågældende dag anvendte og
styrede grøfterenseren på sædvanlig måde, og at han ikke forinden havde be-
mærket noget særligt i eller omkring grøften, og at skaden på kablet skete et
stykke tid, efter at han var gået i gang med grøfteoprensningen.

Man kan på oversigtskortet se, at der er et kabel i området ved grøften, men der
er efter det oplyste ikke tidligere i forbindelse med grøfteoprensning ved

-opstå|tskaderpåkablet.Deterikkemuligtatfastslå,omdeterfor|ø-

bet af grøften ved siden af kommunevejen, der har ændret sig, eller om det er
placeringen af kablet, der har ændret sig siden sidste grøfteoprensning, således
at en del af kablet nu lå placeret på en sådan måde, at grøfterenserens knive
kunne få fat i det.

Det kan efter skønsmandens besvarelser af de stillede spørgsmål og forklaring
under hovedforhandlingen lægges til grund, at grøfterenseren F50 er et veleg-
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net værktøj for kommunerne til at rense grøftet med, og at maskinen er kon-
strueret til at fjerne blade, græsafklip samt andre bløde materialer fra grøften,
således at vandet kan løbe frit, og at klippearmen ikke er beregnet til at grave,
men at den dog kan bevæge sig ind i grøftesiden og ned i bunden.

Efter ledningsejerlovens $ 9 skal enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravear-
bejder, indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om ledningsejere i grave-
området. Kommuners oprensning af grøfter langs kommunale veje med en
grøfterenser af den type, F50, der blev anvendt af kommunens medarbejder,
kan imidlertid ikke betegnes som gravearbejde omfattet af ledningsejerloven.
Kommunen havde således ikke pligt til at undersøge ledningsejerregistret
(LER), før medarbejderen gik i gang med grøfteoprensningen.

Kommunen skal herefter kun betale erstatning tillhvis kommunens med-
arbejder i forbindelse med grøfteoprensningen har handlet culpøst, f.eks. ved at
fejlbetjene grøfterenseren, således at den slog et sving og bevægede sig væk fra
bunden af hvor der skulle oprensning. Der er ikke grundlag
for at klaring om, at han den pågælden-
de dag betjente grøfterenseren, som han plejede, og som han skulle, og det er
derfor ikke bevist at kommunen har handlet ansvarspådragende.

Landsretten tager derfor kommunens frifindelsespåstand til følge

udfald sagsomkostninger for begge retter betale
40.000 kr.af beløbet er til dækning af ud-

gifter til advokatbistand inkl. moms,750 kr. er til retsafgift og 8.592,50 kr. er til
dækning af udgifter til syn og skøn. Ud over sagens værdi er der ved fastsættel-
sen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb og sagens be-
tydning.

THI KENDES FOR RET:

Efter sagens

49.342,50kr.

-Kommune 

frifindes.

r bagsornKosmllgeljgl legge rerrer r*urJrn.'en 14 dage oerale

49.342,501q1. 6llrommune. Beløbet forrentes efter rentelovens $ 8 a





RETTEN I HORSENS
DOM

afsagt den 15. januar 2018

s"ess-

(advokat Søren Christian Christensen)
mod

Denne afgørelse er truffet af dommer Henrik Gjørup.

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen er anlagt den 29. marts 2017. Sagen vedrører spørgsmålet om erstatning
for en skade pafurt].lekommunikationskuu"t urfKommune i
forbindelse med kommunens oprensning af en vejgrøft.

Sug,,g",,Jharfremsatpåstando*,u.-KommunetilI
A/S skal betale 23.639,82kr. med procesrente af 23.439,82kr. fra den 10. juni
2016.

Sugrrg,"IKommune, har påstået frifindelse.

Der er enighed om den talmæssige opgørelse.

Retten har besluttet, at sagen behandles efter de almindelige regler for civile sa-

ge9 jt. retsplejelovens $ 402, stk.1, nr. L.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens $
218 a, stk.2.

une

Forklaringer
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Der er under hovedforhandlingen den 8. januar 2018 afgivet følgende forklarin-
ger:

Inar som vidne forklaret bl.a., at han har været ansat ili ca.19

år og er servicetekniker. Han installerer internet m.v. hos forbrugerne og retter
fejl. Han har en bibeskæftigelse med teknikersupport og har også telefonisk
kundekontakt. Han fik meddelt fejlen af en abonnent, der var blevet afbrudt.

Bilag 2, fotonr. L, viser teltene, d.er er rejst afltl fejlrettelsery hvor kablet
skal samles. Kablet var helt gennembrudt. Foto nr. 2 viser kobberkablet, der var
rykket over og stritter op af jorden. Han var første mand på stedet og han me-
ner, at kun den ene ende af kablet kunne ses stikke op, da han ankom. Han ved
ikke, om kommunens entreprenør har trukket kablet op for at markere, hvor
der skal arbejdes. Der var vådt og mudret stedet. Han kender ikke til jordar-
bejdet efter samling af kablet. Det arbejdede med det.
Han så l-11/zm af kablet ligge frilagt; det var den ene ende, svarende til det, der
var trukket op. Han husker ikke at have set den anden ende og mener derfor, at
kablet har været nedgravet. Typisk er et sådant kabel nedgravet i 35 cm's dyb-
de. Han husker ikke, om han så dækbån4 der normalt lægges i sand over kab-
let.

Foreholdt kabelplan, bilag 3, har vidnet forklaret, at der godt kan ligge to paral-
lelle kabler på stedet.

som vidne forklaret bl.a., at han har været ansat i
32 år. Han er kabeltekniker og retter bl.a. kabelfejl

Vidnet har optaget fotografierne i bilag 2. Foto nr. 2 viser ddt, vidnet kom ud til
Han husker ikke, om det var kommunery der meldte, at kablet var beskadiget.
Det var et 200-tråds aluminiumskabel fra ca. 7975. Dengang gravede man kab-
lerne ned i de ønskede dybder; i dag bliver der i større omfang "snydt" med
dybden. Der har sikkert været brugt en drænspade til at nedgrave kablet med.

Der var meget fugtigt og nærmest bundløst på stedet, idet vidnet trådte 5-10 cm
ned i jorden. Det var værre i vejrabatten end i grøften. Kablet var flået over over
ca. 1 m's længde, som det ses på bilag A, foto nr. 1. Det kunne let ses, at der
havde været en grøfterenser, der så ud til at have slået et sving på15-20 cm ind
mod grøftens side og derved ramt kablet og trukket det ud af skrænten. Svinget
ses lidt utydeligt på bilag 2, foto nr.2. Han husker ikke, om han trak kablet op,
som det ses på fotoet. Han husker ikke, orr,!"ller kommunen satte de røde
afmærkningscylindre op.

Foreholdt kabelplan, bilag 3, har vidnet forklaret, at der er to kabeltrac6er langs
vejen. Den grønne linje viser kabelrendeme. Han har markeret skadestedet på
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planen. Planen viser ikke præcis, hvor kablerne ligger i forhold til grøftery idet
den ikke er målsat, hvilket planeme er i bymæssig bebyggelse.lkan med
udstyr måle præcist, hvor kablet ligger. Kablet er ikke gravet ned i bunden af
grøften eller lagt d6r. Han målte på stede! at kablet i øvrigt lå i 30 cm's dybde.

som vidne forklaret bl.a., at han har været ansat i
une i 3'1. år, heraf 25 fu i den tekniske afdeling, og er kommu-

nens forsikringskonsulent. Kommunen ville klart ikke anerkende to krav fra

!.ruatørende kabelskad"t påIsamme dato. Kommunen afviste kra-
vene, fordi der ikke var tale om gravearbejde, men om grøfteoprensning l
anerkendte afslaget vedrørende det ene krav, men ikke vedrørende det andet,
der er omfattet af denne sag. Kommunen hørte ikke noget om denne sags krav,
førend der så dukkede en regning op, som kommunen også afviste. Efter noget
dialog om et stævningsvarsel, hvorefter vidnet kontaktede kommunens forsik-
ringsselskab.

Fotografieme i bilag A har kommunens folk taget på skadetidspunktet. De er
kommunens dokumentation for, at kablerne ikke har været gravet ned. Kom-
munen betragter ikke grøfteoprensning som gravearbejde, idet grøfterenseren
ikke kan grave i jorden, men kun slynger den løse slam op. Det er ikke menin-
gery at grøfteme skal uddybes/udvides. Før graaearbejder indhenter kommunen
oplysninger fra Ledningsejerregistret (LER). Grøfterenseren kan efter hans op-
lysninger kun 3 cm ned i jorden. Der er måske årligt 5-7 tilsvarende sager om
kabelbrud

som vidne forklaret bl.a., at han har været ansat iI
une i 8 år og er driftschef for materielgruppen. Han har ansvaret

for bl.a. LER-forespørgsler og det praktiske om grøfteoprensning. Kommunen
indhenter ikke LER-forespørgsler før grøfterensnin& idet grøfterenseren ikke
anses for en gravemaskine.

Grøfterenseren er monteret på en arm, der monteres på en traktor. Grøfterense-
rens form giver grøften dens profil. Forrest sidder en propel, der renser grøften
i siden og bunden. Renseren drives hydraulisk fra traktoren. Slammet hvirvles
op på skræntery væk fra vejen. Renseren slår selv fra og armen bø1er af, hvis
maskinen møder noget fast - f.eks. hvis armen trækkes ind i skrænten langs
grøften. Maskinen kan ikke tvinges direkte ned i noget fast. Traktoren kan
indstilles til af sig selv at køre fremad med 3 km/t, mens chaufføren betjener
grøfterenseren med et joystick. Renseren kan kun tage 3 cm af det organiske
materiale i grøften. Hvis der er faldet/skredet jord eller sten i grøIten, skal det

$emes med en gravemaskine.

De 402km vejgrøfter i kommunen oprenses nu typisk hvert andet a..I
er ca. 4 km lang og har derfor ca. 8 km grøIt. Vidnet har i anledning af sagen fo-
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retageten LER-forespørgsel på de 8 km, hvilket tog ham ca. 1 time og kostede
154 kr. Det er ikke praktisk muligt at foretage arbejdet anderledes, end marl gØr,
heller ikke selv om man forinden får oplysninger fra LER.

som vidne forklaret bl.a., at han i 4 år har været
traktorfører une. Han renser grøfter, slår vejrabatter, laver

førte traktoren den pågældende dag og rensede grøften
renses hvert andet år, hvor man tager de ca. 3 cm mate-

riale, der har lagt sig i grøfteme siden seneste oprensning.

Hvis der kommer en vis modstand på armen med grøfterensererL vipper den
tilbage. Man kan derfor ikke grave ned i grøften. Den pågældende grøfterenser
gav grøften en diameter på 40 cm i grøftens bund.

Vidnet har taget fotografierne i bilag A lige efter, at han opdagede skaden. Han
sendte fotografieme til sin formand. Der var kun 6t sted, hvor kablet stak ud;
det var d6r, skaden skete. Nogle steder var kablet således dækket af jord. På fo-
to nr. 2 ses, at grøften længere fremme endnu ikke var oprenset, da fotografiet
blev taget.

skiltearbejde m.v. Han

-ro-*,rØrrerne

Parternes svnspunkter

|!når i ,it påstandsdokument anførtbl.a. følgende

"Skøden

Det gøres gældende, at skaden blev forvoldt af sagsøgte i forbindelse
med grøfterensning, der foregik ved anvendelse af maskine. Den øde-
lagte ledning var beliggende under jordoverfladen. Sagsøgtes maskine
fik under arbejdet i den mudrede grøft fat i ledningen, der blev trukket
op til overfladen og revet over.

Ansoarsgrundlag
Det gøres gældende, at sagsøgte har pådraget sig erstatningsansvar ef-
ter culpareglen ved i skadestilfældet at have udført gravearbejde uden
at sikre sig, at arbejdet kunne udføres uden risiko for skader på sagsø-
gerens telekommunikationsledninger.

Sagsøgte arbejdede som professionel aktør under professionsansvar.

Sagsøgte havde pligt til at forespørge i ledningsejerregisteret forud for
arbejdet, jf. bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere (LBK
nr.578 af 0610612011), S 9 stk. 1, idet gravearbejdet er udført erhvervs-
mæssigt. Pligten gælder uanset omfanget af det gravearbejde, der skal
udføres.

Sagsøgtes arbejde var gravearbejde, jf. definitionen i bekendtgørelse om
registrering af ledningsejere (BEK nr. 1011 af 2511,012012) S 1,2 stk. 1,
hvorefter gravearbejde defineres som fysiske arbejder, der kan beskadi-
ge ledninger nedgravet i jord.
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Oprensningaf grøfter er således gravearbejde i lovens forstand, idet der
er tale om fysiske arbejder, som kan beskadige nedgravede ledninger.

Sagsøgte har ikke overholdt sin forpligtigelse i henhold til bekendtgø-
relse af lov om registrering af ledningsejere, idet sagsøgte har undladt
at rette forespørgsel i ledningsejerregisteret.

Sagsøgte har ejheller rettet direkte henvendelse tillmed henblik på
at anmelde gravearbejdet eller anmode om kabelplan for området.

Forespørgsel i ledningsejerregisteret eller direkte henvend.else till
ville have resulteret i fremsendelse af en kabelplan (bilag 3), hvorefter
sagsøgte kunne have taget hensyn til ledningen.

Sagsøgte har iværksat arbejdet uden at undersøge, om der lå ledninger i
området, og uden i øvrigt at tilrettelægge arbejdet under hensyntagen
til disse. Denne undladelse er accept af risiko samt ansvarspådragende,
særligt henset til at sagsøgte som professionel aktør burde være be-
kendt med risikoen ved at arbejde i vejareal, hvor der almindeligvis fin-
des ledninger.

Det gøres gældende, at sagsøgte under de således foreliggende om-
stændigheder har pådraget sig erstabringsansvar efter culpareglen ved
at have udført arbejde på stedet uden at sikre sig at dette kunne udfø-
res uden risiko for skader på sagsøgerens ledninger.

Rykker gebyrer o g r enter
Det gøres gældende, at rykkergebyrer kan opkræves, jf. renteloven
(LBK nr. 459 af 1.310512014) S 9.b, idet rykkerskrivelserne er fremsendt
med rimelig grund.

Rente kan kræves fra forfaldsdagery den 10. juni 2016 (bilag 1), jf. rente-
loven$3stk. 1."

IKornrn'n" har i sit påstandsdokument anførtbl.a. følgende:

''TilstøttefordennedlagtepåstandgweSdetgældende,u.-
Kommune ikke har udført gravearbejde i ledningsejerlovens forstand.
Der var tale om en sædvanlig og rutinemæssig oprensning af grøften.
Dette er i øvrigt en nødvendig vedligeholdelsesopgave for kommuner-
ne med henblik på at sikre forsvarlig afvanding af de offentlige vejarea-
ler.

Arbejdetblevudførtafenerfarenmaskinfør"'og-Kommune
har ved grøfterensningen ikke ændret grøftens form eller udseende.
Hertil kommer, at den anvendte grøfterenser ikke fjerner mere end det
organiske materiale, såsom blade og lign. i bunden af grøften.

Det gøres således gældende. u*-Kommune ikke var forplig-
tet til at indhente ledningsoplysninger i henhold til ledningsejerlovens $
9.
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Det gøres supplerende gældende, ualKommune ikke kan på-
lægges at indhente fulde ledningsoplysninger i forbindelse med pligt-
mæssig grøfteoprensning langs vejene i kommunen, idet dette er for-
bundet med uforholdsmæssige store ressourcemæssige og administrati-
ve vanskeligheder.

På skadestedet faltabel placeret i jordoverfladen/i bunden af
grøften.

Dette understøttes af, atl replikken på side 2 anført,at kablet på
skadestidspunktet ligger under jordoverfladery bortset fra den stræk-
ning, hvor skaden er sket.

IKommune bestrider. at den pågældende oprensning af grøf-
ten har medført, at kablet - som det fremgår af bilag A - blev "trukket
op" til overfladen.

Det gøres i den forbindelse gældende, at kablet ikke har været placeret
forskriftsmæssigt i relation til både dybden og placeringen (i grøftens
bund). Der er i sagen klar dokumentation for, at kablet forud for skaden
lå i bunden af grøften (jf. bilag A), og
er op tillai løfte båvisUyå"r, ror, at kablet var
mæssigt. Bilag B understøtter desuden det
placeret forskriftsmæssigt, da bilaget viser, a

det gøres derfor gældende, at det
nedlagt forskrifts-
at kablet ikke var

har
i denne

for, hvomår

Det gøres endvidere gældende. ualKommune ikke ifalder er-
statningsansvar, da der forelieser en objektiv ansvarsfrihedsgrund i
form aåccept af risiko, idetlpå skådestedet har nedlagt"kablet i
bunden af grøften.

Det gøres under alle omstændigheder gældende. at det påhviler!-
på baggrund af de i bilag A fremlagte fotos - at afkræfte formodningen
for denne forskriftsovertrædelse i relation til den udviste egen skyld.
Det gøres i den forbindelse gældende, at evghlelt erstahringsansvar

:5f, f :Jff l'"*;:l':&Ti:;::*5;:xTF."."iå:iffi*,T:XHifå,
i bunden af grøften.

Derudover gøres det eældende, at der ikke forelieeer fornøden hiem-
lllellUlucI-vKKeI*.,,,,=,],tafU.Ul(.tifV..-l\UInInune.
idet det rejste krav er et erstatningskrav uden for kontrakt.

:li.;l t: å:ff tuffi ffi.åtlm}ff"ifi ; .:år,'$åil; T åå
maj 2016 (jf. bilag 1), jf. rentelovens $ 3, stk. 2."

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse
af sagen.
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Rettens
Retten må

seo resultat
at det oåeældende
:r/75J-kabel har ligget langs den

Kommune burde have anset det for nærliggende, at der lå kabler langs vejen
nær grøften, og burde derfor have udvist større agtpågivenhed ved grøfteop-
rensning, også henset til, at kabler kan have ligget på stedet i en betydelig år-
række, hvorunder også terrænforholdene kunne have ændret sig, især som føl-
ge af jævnlig grøfteoprensning.

Der foreligger ingen oplysninger om, at kablet på det pågældende sted tidligere
har været skadet ved grøfteoprensning eller lignende, og det har også derfor
formodningen imod sig, at kablet eller dele heraf i ca.'J.975 skulle være lagt en-
ten direkte på bunden af grøfteneller i øvrigt lagt, så det svingede ind og ud
mellem den åbne grøft og dens sider. Bilag 2, foto rtr. 2, synes også snarere at vi-
se. at kabl et ikke 1å i bunden af grøften, og bilag 2, fotonr. 1, understøtr"rl
Ir"rklaring om, at grøfterenseren bane havde beskrevet en mindre, ure-
gelmæssig bue mod grøftens side, afvigende i retning fra vejen med 15-20 cm
fra grøftens hovedspor, formentlig hvorved den var kommet i kontakt med
tuut"t.JKommune har på denne baggrund ikke bevist, at kablerne
oprindeligt var placeret på en usædvanlig måde, hverken horisontalt eller verti-
kalt.

Uden at retten herefter har anledning til at tage stilling til, hvorvidt grøfteop-
rensning er "gravearbejde" i LER-lovens forstand, hurJKommune al-
lerede efter det anf.ørte handlet uagtsomt i en sådan grad, at den ifalder erstat-
ningsansvar for det skete kabelbrud. Der foreligger endvidere ikke omstændig-
heder, hnor"ft"tlhar haft egen skyld, endsige har accepteret risikoen for
kabelbruddet.

ltut ikke kræve rykkergebyrer efter rentelovens S 9 b, da der ikke forelig-
ger en forudgående aftale. Endvidere kan renter først kræves fra 30 dage efter
fakturadato, jf.lovens $ 3, stk. 2. Med disse mindre ændringe, tug"rJi ,rr-
rigt opgørelsesmæssigt ubestridte påstand til følge som anført neden for.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande fastsættes sagsom-
kostninger som anført neden for. Af beløbet er 500 kr. til dækning af retsafgift
og 14.000 kr. ekskl. moms til dækning af advokatbistand. Beløbet til advokatbi-
stand er ekskl. moms, idetler momsregistreret. Retten har ved fastsættel-
sen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi, dens forløb og dens om-
fang.

THI KENDE S FOR RET:
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Inden 1.4 d.agerkutlKommune ulla/s betale 2g.43g,82kr., der
forrentes med procesrente fra den 19. juni 20'1,6, og sagsomkosbringer med
14.500 kr., der forrentes efter rentelovens S 8 a.




