
Forureneren betaler
– princip eller praksis?

Udvalgte sager fra Guldborgsund Kommune



Oftest giver vi påbud til virksomheder 
og sjældent til privatpersoner – men det 
forekommer
Jordforureningslovens § 41 stk. 3, nr. 2

Stk. 3. Som forurener anses:
2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt 
forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, 
der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden 
lovgivning.









Andre – privatperson

Personbilens tank for mortorbrændstof 
sprang læk

Uforsvarlig adfærd – kunne ikke påvises

Omfattet af strengere ansvarsregler – nej

Hændeligt uheld – intet påbud





Hjemmebygget tankvogn med en kapacitet
på omkring 3 x 1200 l



Tre tanke fastgjort med 2 stropper



Omfattet af strengere lovgivning?
Færdselsloven:

§ 82 stk. 3  Gods skal være anbragt således, at det 
ikke kan frembyde fare for personer eller medføre 
skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne 
slæbe eller falde af på vejbanen….



Omfattet af strengere lovgivning?
Bekendtgørelse om vejtransport af 
farligt gods
§ 3. Stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, 
der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt 
stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller 
fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af 
lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til 
hinanden eller til køretøjet under normale 
transportforhold.



og
§ 9. Stk. 2. Ved transport af brandfarlige væsker 
emballeret i genopfyldelige beholdere påfyldt af eller 
for private personer, må den samlede mængde ikke 
overskride 60 liter pr. beholder og 240 liter pr. 
transporterende enhed.

§ 29. Førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods 
samt andet personale, som er involveret i 
vejtransport af farligt gods, skal opfylde de 
uddannelseskrav, som følger af ADR*

*den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej



Det går godt med hjemtransporten

Hvordan går det med påfyldningen?



Tankvognen med påfyldningsudstyr i indkørslen



Pejlestok til olietanken – inddelt i liter



Påfyldning af olie – nedgravet olietank



Konkurrerende hjemler til påbud?

Handlede ikke som bonus pater? - Påbud efter § 41 
stk. 3 nr. 2

Som tankejer - påbud efter § 48 stk. 1 



Stjålet havareret bil under bugsering



Stjålet bil kører galt med tyven bag rattet

Omfattet af strengere ansvarsregler?

Straffeloven?

Færdselsloven - § 101 Den, der er ansvarlig for et 
motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som 
køretøjet volder ved færdselsuheld……..

Påbud efter § 41 stk. 3 nr. 2



Beredskabet orienterer om slukning af bilbrand



Jfl. § 41 stk. 2 ..ikke påbud hvis 
forureningen er opstået på grund af brand

Forholdet omfattet af strengere 
ansvarsregler?

Straffelov – tyveri / afbrænding?

Færdselsloven? 



Var bilen i brug som trafikmiddel? Kørte den på offentlig vej?



Ringe mulighed for at finde bevismateriale





Jfl. § 41 stk. 2 ..ikke påbud hvis forureningen er 
opstået på grund af brand

men bilen er omfattet af strengere ansvarsregler



Færdselslovens §101
Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal 
erstatte skader, som køretøjet volder ved 
færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der.....



Forsikringsselskabet spørger kan kommunen påvise at 
branden: 
…… hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet?

Forsikringsselskabet som bilens ansvarsforsikring er 
tegnet hos afviste, at bilen var omfattet af 
færdselsloven –

Ingen påbudsmulighed



I sager der dækkes af Jfl § 41 st. 3 nr. 1

”Den der erhvervsmæssigt eller i offentligt øjemed 
driver…”
Gælder alt overvejende – praksis er at forureneren 
betaler

I sager der dækkes af Jfl § 41 st. 3 nr. 2

”Andre der har forårsaget en  forurening”
Er det mere fremherskende – et princip at 
forureneren betaler



Tak for opmærksomheden


