
 
 

 

RETTEN I VIBORG 
DOM 

afsagt den 15. august 2019 
 
 
 

 
 

 

Sag BS-35233/2018-VIB 

 

 

Udlejer 

(advokat Tom Uglsø Jensen) 

mod 

Lejer B 

(advokat Laura Funch Kragh) 

og 

Lejer A  

(advokat Laura Funch Kragh) 

 

 

Denne afgørelse er truffet af dommerfuldmægtig Nadine Mogensen. 

 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen, der er anlagt den 20. september 2018, vedrører spørgsmålet, om lejerne i 

lejligheden [adresse 1] er ansvarlige over for udlejeren for en vand- skade 

opstået i lejemålet [adresse 2] i samme ejendom. 

 

Sagsøgeren, Udlejer (udlejeren), har fremsat følgende påstand: 

 

De sagsøgte, Lejer B og A, skal solidarisk betale 56.620,39 kr. til sagsøgeren med 

tillæg af procesrente fra sagens anlæg. 
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De sagsøgte, Lejer B og A (lejerne), har fremsat endelig påstand om 

frifindelse. 

 

Oplysningerne i sagen 

 

Lejer A og B indgik den 11. marts 2014 en lejeaftale med udlejer om lejemålet 

[adresse 1] i Silkeborg fra 1. juni 2014. 

 

Parterne var enige om, at der den 23. juli 2017 var skybrud i Silkeborg. 

 

Udlejeren rekvirerede SSG, der udarbejdede fugtrapport på baggrund af besig- 

tigelse den 24. juli 2017. Af rapporten fremgår, at årsagen til vandskaden i leje- 

målet [adresse 2] var ”tilstoppet afløb på altan 2th, vand er fundet vej ind forbi 

utæt gummifug til etageadskillelse”. 

 

Parterne var enige om, at bilag 1 er et foto, der viser lejernes altan med afløb og 

den omtalte vasketøjskurv. 

 

I et brev af 28. marts 2018 afviste lejernes forsikringsselskab udlejerens påståede 

krav. 

 

Bilag 3 er udlejerens opgørelse af kravet, der er udlejerens påstand. Kravets op- 

gørelse er ikke bestridt. 

 

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af Lejer B, M, R og C. 

 
Lejer B har forklaret, at han studerer på pædagogseminariet i Ikast. Han bor 

ikke længere i lejligheden [adresse 1] i Silkeborg. Lejligheden var ikke i god 

stand, da han flyttede ind. Væggene skulle spartles, og det var svært at åbne 

vinduer. I badeværelset var vandlåsen ødelagt, og han og hans samlever stod 

med vand til anklerne, når de gik i bad. Han kontaktede en vicevært, der 

ordnede det. 

 

Lejlighedens altan var ikke i god stand. Den tagrende, der lå over altanen var 

stoppet med skidt og blade. Den 23. juli 2017 var der skybrud, og der faldt over 

15 mm regn. Han var først hjemme kl. 17 den dag. Hans samlever, Lejer A, var 

ude at spise med en veninde. Der stod en vasketøjskurv på altanen i den mod- 

satte ende af afløbet. Hverken han eller Lejer A havde placeret vasketøjskurven 

på afløbet. De brugte vasketøjskurven til at opbevare tomme plasticflasker. Han 

havde ikke fyldt kurven med vand. Vasketøjskurven er let og kan nemt flyde, 

hvis der kommer vand under. Udlejeren havde alene vedligeholdt badeværel- 
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set. Afløbet var ikke afrenset, og der var ikke plan om vedligeholdelse i lejlighe- 

den. 

 

Det var svært at få vand til at synke, fordi der var skidt både i tagrenden og i af- 

løbet. Vandet løb ned fra tagrenden på altanen. Bilag C er et billede taget fra al- 

tanen. Bilag B viser en utæt gummifuge, som er nævnt i den udarbejdede fug- 

trapport. Han sagde 2-3 gange til M, at det var irriterende at skulle skovle vand 

fra altanen. Han sagde det under en telefonsamtale og til M personligt. 

 

Da M kom den dag efter skybruddet, var han hjemme og stod i døråbningen til 

altanen. Underboen, C, stod der også. Vasketøjskurven er lavet af blød plast og 

kan foldes, når den er tom. Det er en 30 liters vasketøjskurv. Han satte ikke 

spande på afløbet, hvor man kan se et rundt mærke. Vasketøjskurven var fyldt 

med regnvand. 

 

M har forklaret, at han har været ansat som ejendomsinspektør hos udlejeren i 

22 år, og han har været tilknyttet afdelingen [afdeling] i 20 år. Udlejeren er en 

almen boligorganisation med 2.600 lejemål og 52 afdelinger. I afdelingen 

[afdeling] var der 2 fuldtidsansatte og en fastansat, R, der var sæsonansat. 

 

Hans primære opgaver var at sørge for istandsættelser af lejligheder, koordine- 

ring af håndværkere og service til beboere. Han modtog ikke klager fra lejerne 

om altanen. Han husker ikke, at lejerne rettede henvendelse til ham. Han hu- 

sker, at vandlåsen blev renset. Han ved ikke, om en anden modtog klager fra le- 

jerne. Der skete vedligeholdelse regelmæssigt. Der løb mos ned med regnvand. 

Han modtog ikke reklamation fra lejerne om, at tagrenden var stoppet. 

 

C ringede til ham den 23. juli 2017, fordi der var vand i hans soveværelse. Han 

var inde hos C, og de gik sammen op til lejerne. Der stod 3-4 cm vand ude på 

lejernes altan. Han gik ud på altanen og så, at der lå en vasketøjskurv på afløbet. 

Han løftede kurven, og vandet løb. Vandskaden skete, fordi der trængte vand 

ind i etageadskillelsen. Der var fuge under altandøren og fuge i bunden af 

altanen. Det er hans opfattelse, at kurven blokerede afløbet, der ikke var 

tilstoppet. C så, da han løftede kurven, der var lavet af blød plast. Vand i 

kurven havde lukket kurven tæt, fordi kurven  var tung. Der er noget fald ved 

afløbet, og kurven vil kunne flyde. Han er ikke enig i, at fugen var utæt. I så 

fald ville vandet være trængt ind igennem altandøren. Vandet var løbet under 

altandøren, men ikke under fugen langs altanen. Fugtrapporten er først lavet 

dagen efter. Han er ikke enig i, at afløbet var tilstoppet. 
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Reparation efter vandskade kostede 56.000 kr. Det var ikke nok med en affug- 

ter. Loftet og gulvet blev pillet ned og reetableret. Bilag 6 viser, at det er regn- 

vandsbrønde, der blev tømt eller spulet. Det var hverken afløbet eller tagren- 

den. Der var 141 boliger i afdelingen [afdeling]. Der var ikke vandindtræn- 

gen andre steder. 

 

Der har været løbende vedligeholdelse i 15 år. I 80’erne blev altaner udskiftet. 

De kommer ud, når kloak ikke virker. Han har ikke oplevet lignende vandska- 

de. 

 

R har forklaret, at han har været ansat som ejendomsfunktionær hos udlejeren 

siden 2007, og han var tilknyttet afdelingen [afdeling] i perioden 2014 - 2017. M 

var hans overordnede. I lejernes lejlighed blev afløbet i badeværelset og i 

køkkenet lavet. Han modtog ikke reklamation fra lejerne om lejlighedens kloak. 

Der var ikke indtruffet andre vandskader, da han mødte på arbejde om 

mandagen. 

 

Han husker, at han rensede et afløb, der var stoppet, i en flyttelejlighed. 

 

C har forklaret, at han den 23. juli 2017 boede på [afdeling], hvor der trængte 

vand ind i hans lejlighed. Han kom først hjem sidst på eftermiddagen den dag, 

og vandet kom igennem loftet i hans soveværelse. Overboen var ikke hjemme. 

Han ringede til udlejeren, og M kom ud. Der stod vand på altanen tilhørende 

overboens lejlighed. Der stod en tønde i venstre hjørne. Den blev flyttet, vandet 

løb hurtigt, og problemet var løst. Der kom nye lofter, og vandskade blev 

repareret. 

 

Han boede i lejligheden i 8 år. Det var en ældre lejlighed, der var sat i stand. 

Der var ikke vandindtrængen efter den 23. juli 2017. Han bor dér ikke længere. 

 

Parternes synspunkter 

Udlejer har under hovedforhandlingen gjort gældende, at lejerne er 

erstatningsansvarlige for den vandskade, der er indtruffet. Vandindtrængen er 

sket fra lejernes altan, fordi lejerne har placeret en vasketøjskurv på altanen 

over afløbet og dermed blokeret afløbet. Der er tale om fejlagtig brug af 

lejemålet altan. Afløbet var ikke tilstoppet. Lejer B’s forklaring om, at 

vasketøjskurven ikke stod på afløbet, skal tilsidesættes. Lejerne har handlet 

culpøst, og det er i øvrigt uden betydning, om der er tale om ansvar i eller uden 

for kontrakt. Lejerne har ikke godtgjort, at fugen var medvirkende årsag til 

vandskaden. Det er i øvrigt ikke godtgjort, at lejerne har reklameret for, at aflø- 

bet var tilstoppet. Fugtrapporten, der først er udarbejdet dagen efter skadens 

indtræden, skal forkastes, idet regnvandet løb ud, da vasketøjskurven blev løf- 

tet. 
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Lejer B og A har under hovedforhandlingen gjort gældende, at udlejeren ikke 

har godtgjort, at lejerne er ansvarlige for den indtrufne vandskade. Lejer B har 

forklaret, at vasketøjskurven stod på altanen i den modsatte ende af afløbet. At 

stille en vasketøjskurv på en altan er i øvrigt ikke en culpøs handling. Der er 

tale om en hændelig begivenhed. Det fremgår i øvrigt af fugtrapporten, at 

tagrenden var tilstoppet. Lejerne har reklameret herfor over for udlejeren. 

Udlejeren har ikke godtgjort, at erstatningsbetingelserne er opfyldt. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Efter forklaringerne afgivet af vidnerne M og C lægger retten til grund, at 

vasketøjskurven, der stod på altanens afløb, var årsagen til, at der var 3 - 4 cm 

vand på altanen, idet vasketøjskurven har forhindret regnvandet i at løbe ud 

igennem afløbet. 

 

Lejer B har forklaret, at vasketøjskurven stod på altanen i den modsatte ende af 

afløbet, og at hverken han eller hans samlever havde placeret kurven på 

afløbet. Det er rettens opfattelse, at det i øvrigt ikke kan anses som culpøst at 

placere en vasketøjskurv ude på en altan. Da udlejeren ikke har godtgjort, at 

lejerne er erstatningsansvarlige for vandskaden, frifindes lejerne. 

 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 

af advokatudgift og af udgifter til vidne med i alt 15.000 kr. inklusive moms. 

Vidneudgifter udgør i alt 234 kr. Det er oplyst, at de sagsøgte ikke er momsregi- 

strerede. 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T : 

 

Lejer B og A frifindes. 

 

Udlejer skal til Lejer B og A betale sagens omkostninger med 15.000 kr. 

 

Beløbet skal betales inden 14 dage. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 



 

 
 

Vejledning 
 

 
 

 

 

Retten har afsagt dom i sagen. 

 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke dommen 

til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse om sagsom- 

kostninger, kan du kære denne del af afgørelsen til landsretten. 

 

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres 

Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat, 

du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, 

skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke. 

 

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at 

der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten. 

 

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 

fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 

skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 

20.000 kr. I andre situationer kan omkostningsafgørelsen kun kæres, hvis du får 

tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. 

 

Frister for at anke og kære 

Fristen for at anke er 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis du ikke kan anke uden 

en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til Pro- 

cesbevillingsnævnet inden 4 uger. 

 

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens afsigelse. 

Hvis du ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, 

skal du indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger. 

 

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære 

Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret ap- 

pel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen der. Hvis du vil kære om- 

kostningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen der. 

 

Hvis du ønsker at søge tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, 

skal du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indle- 

http://www.minretssag.dk/
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vere ansøgningen på minretssag.dk. Du kan få mere vejledning om, hvordan du 

søger tilladelse hos Procesbevillingsnævnet på domstol.dk. 
 

Du kan få mere vejledning blandt andet om retsafgift på domstol.dk.

http://www.minretssag.dk/
http://domstol.dk/
http://www.domstol.dk/


 

 


