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Exclusive	summary		

This Master Thesis has revolved around the  legal challenges and the economic consequences for 

society that the insurance company TopDanmark experienced as a result of flood or cloudburst in 

Danish called 'skybrud' that happened in July 2011. This issue has been dealt with in two different 

parts consisting of a section about the economic and legal challenges respectively. 

The legal issue about whether the insurance company TopDanmark has the right to make a claim 

against the municipalities and the municipal supply companies has been dealt with in four types of 

flood damages. The analysis assumes that the insurance company TopDanmark has compensated 

the people insured and it now has to be decided, whether there can be made a claim against the 

municipalities  and  the  municipal  supply  companies.  The  four  types  of  flood  damages  I  have 

worked with  is; damages on supply or sewer pipes as a result of material failure, clogged supply 

pipes, inadequate sewer pipes as a result of cloud burst, as well as flooding from streams, seas or 

the ocean. 

The  analysis  has  shown  that  the  insurance  company  TopDanmark  in  some  cases  has  a  larger 

opportunity  to make a claim  than  in other cases. For some  types of  flooding damages  the  legal 

basis are fault whereas it is an objective responsibility in other types. In the fault assessment the 

key criteria is about whether there exists causation between the liable behaviour and flooding that 

happened. This  includes whether the flooding would not have happened  if the specific municipal 

supply  company  had  constructed  the  sewer  pipes  with  a  greater  sizing  degree  or  sizing 

opportunity. 

If there is damage on the sewer wires or on a supply wire due to failure of the material and if this 

results in flood damages, the specific municipal supply company is liable on an objective basis. The 

main view  is that the burden of proof  is about whether the flooding  is due to materiel failure on 

sewer or supply wires. In the legal analysis there is mainly applied law since the rules in tort to a 

great extent are derived of case law. 

The  result  of  the  legal  analysis  has  given  rise  to  a  consideration  about which  socio  economic 

consequences  the  law  causes.  The  economic  problem  has  been  divided  into  two  problem 

formulations.  First,  I have examined whether municipal  supply  companies’  liability  for damages 
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occurs as a result of  inadequate sewer wires and whether  this  is efficient  for  the economy. This 

problem  formulation  has  been  dealt  with  by  the  making  of  a  graphical  model.  The  model 

illustrates  the efficient  resource allocation  in  the economy by comparing  transaction costs  (that 

has happened as a result of flood damage) to resource allocation costs  in order to prevent these 

floods for occurring. In light of the increase in climate change it can be expected that there will be 

more  cloud  bursts  in  the  future, which may  result  in  flood  damages  and  cause  great  loss  of 

resources as well as substantial transaction costs for society. 

An analysis of the graphical model has shown that society's  'efficient' resource allocation can be 

achieved when  transaction costs equal  the  resource allocation costs.  In  the  time before climate 

change  it has not been necessary  to build better  and more  efficient  sewer  systems.  Since  it  is 

expected that cloud bursts will occur more frequently as a consequence of climate change  it can 

be  predicted  that  the  transaction  costs  caused  by  flood  damages  will  exceed  the  resource 

allocation costs, herein  including  investing costs  in order to build up a better and more efficient 

sewer systems. This is due, to the fact, that the municipal supply companies ought to be imposed 

the risk of non‐sized sewer systems as it will create an incentive for investing in better and more 

efficient sewer systems. 

The other legal economic problem formulation is about whether there should be applied a Kaldor‐

Hicks optimal consideration instead of the fault rule in the case of floods that is caused by clogging 

of the supply wires. This has been examined by the creating an analysis model. The model shows 

which liability basis (fault or objective liability) that is adding value to the economy. Furthermore 

the  analysis  emphasizes  that  the municipal  supply  companies'  level  of  vigilance  has  a  crucial 

importance  in  the clogging of supply wires.  In order  to provide  the municipal supply companies 

with a significant  level of vigilance and do maintenance and regular controls of the supply wires, 

the liability for clogging of the supply wires ought to be fault.  This will eventually promote Kaldor‐

Hicks optimal condition. 
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Del	1:	Afhandlingens	fundament		

1.1	Indledning		

Skybruddet,  der  opstod  den  2.  juli  2011  over  dele  af  Sjælland,  har  forårsaget  store  tab  for 

samfundet. Tabet har været  størst hos københavnerne og  ikke mindst har begivenheden kostet 

forsikringsselskaberne  store  beløb.  Sådanne  begivenheder  vil  befolkning  sikre  sig  imod.  For  at 

undgå store tab, vil de fleste på forhånd overdrage risikomængden til forsikringsselskaberne mod 

betaling af en løbende forsikringspræmie.  

Grundet  den  aktuelle  klimaændring må  forsikringsselskaberne  være  forberedt  på  endnu  flere 

omkostningskrævende skybrud  i nær  fremtid. Dette giver anledning  til, at  forsikringsselskaberne 

må tænke strategisk og på forhånd bearbejde de  juridiske udfordringer, som et skybrud kan give 

anledning  til.  Endvidere  er  det  i  et  samfundsmæssigt  perspektiv  oplagt  at  undersøge  de 

samfundsøkonomiske konsekvenser, som er forbundet med oversvømmelsesskader, i betragtning 

af den aktuelle klimaændring.  

Med udgangspunkt  i udvalgte oversvømmelsesskader vil  jeg bearbejde de  juridiske udfordringer 

som  forsikringsselskabet TopDanmark kan møde  i  forbindelse med der opstår et skybrud.  Jeg vil 

herunder undersøge  TopDanmarks  regresmuligheder overfor  kommunerne  eller de  kommunale 

forsyningsselskaber.  

Yderligere  vil  jeg  belyse  de  retsøkonomiske  konsekvenser  som  samfundet  vil  være  præget  af  i 

forbindelse med at der opstår oversvømmelser. Desuden er det oplagt at undersøge, hvorledes 

ansvarsfordelingen  mellem  kommunerne  samt  de  kommunale  forsyningsselskaber  og 

forsikringsselskabet TopDanmark bør være,  således at det  skaber en  samfundsmæssigt efficient 

tilstand i samfundsøkonomien. 
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1.2	Case	beskrivelse	
		
Skybruddet den 2.  juli 2011 har,  som  før nævnt, haft økonomiske  konsekvenser  for  samfundet 

som helhed og i høj grad hos forsikringsselskaberne. TopDanmark A/S, som er et af landets største 

forsikringsselskaber,  har  i  alt modtaget  ca.  14.000  skybrudsskader.  Heraf  er  ca.  2.500  skader 

anmeldt af erhvervskunder. De øvrige ca. 11.500 skader er anmeldt af privatkunder. De samlede 

udgifter ventes at løbe op i 660 mio. kr., endvidere er der en del mere komplicerede skader, som 

endnu ikke er afsluttet. Begivenheden anses for at være en såkaldt 100‐års begivenhed1. Grundet 

den  meget  sjældne  forekomst,  mener  TopDanmark,  at  det  ikke  har  været  et  skybrud,  som 

selskabet vil kunne prissætte sig ud af. En forhøjelse af præmien, menes  ikke at være oplagt, da 

dette vil have konsekvenser i form af frafald af kundeantallet.  

 

Udgifterne fra skader anmeldt af erhvervskunder har været en del højere end fra privatkunder, på 

trods  af,  at  TopDanmark  har  flest  privatkunder. Dette  skyldes,  at  erhvervskunderne  har  større 

formuer  at  skulle  have  dækning  for,  eftersom  den  største  del  af  deres  varelager  er  placeret  i 

kældre, hvor der er større sandsynlighed for, at oversvømmelser kan opstå. Desuden er det ofte 

svært  at  begrænse  tabet  hos  erhvervskunder,  da  der  er  tale  om  store  skader. Overordnet  set 

vedrører de fleste anmeldte skader huse og kældre.  

  

Endvidere  har  forsikringsselskabet  haft  store  administrations‐,  afhjælpnings‐  og 

udredningsomkostninger,  samt  omkostninger  i  forbindelse  med  udsendelse  af  agenter  for  at 

afværge tabet. Disse omkostninger er også en del af de samlede udgifter. Selskabet har været god 

til på forhånd at give nogle dygtige medarbejdere kompetence til at handle hurtigt og foretage de 

løbende  beslutninger  efter  de  enkelte  skadesanmeldelser.  Redningsmændene  har  været  godt 

forberedt på, at skybruddet skulle opstå, og har haft de nødvendige reservedele til rådighed.    

 

Genforsikringsselskaberne hos TopDanmark har måttet bære 535 mio. kr. af de samlede udgifter 

på 660 mio. kr. Dette har medført konsekvenser for TopDanmark i form af en prisstigning på en ny 

genforsikringsaftale. Prisstigningen,  ligesom  forholdet mellem  TopDanmark og deres  kunder,  er 

                                                            
1 100‐års begivenhed kan defineres som en begivenhed som regnes med at opstår en gang hvert 100. år. Dette 
begrundes efter regnintensitet for skybruddet. 
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afhængig  af,  hvorvidt  og  i  hvilke  omfang  den  sikrede  har  forsøgt  at  begrænse  tabet  og  dettes 

følgeskader.2              

 

1.3	Begrundelse	af	valg	af	emne	
 

I  afhandlingen  vil  jeg  i  væsentlig  omfang  bearbejde  problemstillinger  som  forsikringsselskabet, 

TopDanmark  A/S  har mødt,  i  forbindelse med  skybruddet  den  2.  juli  2011,  yderligere  vil  jeg 

foretage en retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader forårsaget af skybrud.  

 

Emnet  skybrud  er  valgt,  dels  fordi  dette  anses  for  at  være  et  meget  aktuelt  problem  i 

forsikringsbranchen,  og  dels  fordi  problematikken  har  sammenhæng  med  klimaændringerne, 

hvilket må forventes at give anledning til endnu flere kraftige skybrud i den kommende tid. For at 

håndtere  disse  kommende  begivenheder  bedst muligt  er  det  oplagt  for  TopDanmark  at  være 

forberedt på de eventuelle  juridiske udfordringer  i  forbindelse med et skybrud. Ligeledes er det 

væsentligt  for  samfundsøkonomien,  at  undersøge  om  det  er  muligt  at  opnå  en  bedre 

ressourceallokering  i  forbindelse med oversvømmelsesskader. Dette  synes  jeg kunne være,  ikke 

blot spændende, men også meget relevant at undersøge til gavn for samfundet som helhed.   

 

Eftersom  klimaændringen  er  et meget  aktuelt  problem  for  samfundsøkonomien,  vil  jeg  i  det 

følgende  give  en  kort  introduktion  til  klimaændringerne,  herunder  vil  jeg  gøre  rede  for,  hvad 

klimaændringen indebærer, samt belyse, hvilken rolle klimaændringerne har for samfundet. Dette 

gøres  fordi  de  eksempler  på  oversvømmelser  vi  hidtil  har  set, må  forventes  at  have  stigende 

betydning i takt med klimaændringen. Yderligere er redegørelsen relevant for de senere juridiske 

og  økonomiske  analyser,  da  den  fremhæver  baggrunden  for  emnevalget  og 

problemformuleringen. 

  	

                                                            
2 Case‐oplysningen er modtaget fra forsikringsselskabet TopDanmark, se bilag 1. 
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1.3.1	Klimaændringer	

En  undersøgelse  fra  Arktisk  Råds  ekspertgruppe  AMAP  viser,  at  vandstanden  i  havet  omkring 

Danmark  vil  stige  med  0,9‐1,6  meter  frem  til  år  2100.3  Sådanne  vandstigninger  vil  have 

konsekvenser for Danmark  i form af oversvømmelser navnlig  i kystnært område. Desuden har de 

seneste mange års voldsomme skybrud i sommersæsonerne givet os borgere og myndigheder, et 

indtryk  af, at  tiden  går  imod  klimaændringer.  Siden  år 1873 er  temperaturen  i Danmark  steget 

med halvanden grad, ligesom nedbøren er steget med 15 %.4  

Problemerne  med  bortledning  af  disse  voldsomme  mængder  nedbør,  med  efterfølgende 

oversvømmelser af kældre, huse mv. har skabt udfordringer for det danske samfund. Det ser ud 

til,  at  problemstikken  hidtil  har  været  undermineret,  dog  har  de  voldsomme  oversvømmelser 

tydeliggjort konsekvenserne af den aktuelle klimaændring.     

Klimaændringen er en del af den globale opvarmning, hvilket er et udtryk  for en stigning af den 

gennemsnitlige  temperatur  ved  jordoverfalden.5  Stigningen  af  temperaturen  er  blandt  andet 

forårsaget  af  den  øgede  koncentration  af  drivhusgasser  i  atmosfæren.6 Hvor meget  klimaet  vil 

ændre  sig  i  fremtiden, afhænger af, hvor mange drivhusgasser der  i  fremtiden vil blive udledt  i 

atmosfæren.  

Konsekvenserne  af  klimaændringerne  i Danmark er blandt  andet problemer med håndtering  af 

forøgede mængder regn, grundvandsstigninger og havvandsstigninger. 

Overordnet  set  bør  der  fra  samfundets  side  foretages  klimatilpasninger.  Klimatilpasninger  bør 

vedrøre  de  mest  hyppige  oversvømmelsesudsatte  områder.  Eksempelvis  bør  der  foretages 

massive  investeringer  i  kloaksystemerne  og  i  lavtliggende  kystområder.  Yderligere  bør  der 

foretages klimatilpasninger vedrørende beskyttelse af faste ejendomme og anlæg som regnes med 

at blive brugt i op til 50‐100 år, herunder veje, afløbssystemer og broer.  

 

                                                            
3 http://politiken.dk/klima/klimakloden/ECE1269741/havet‐stiger‐hurtigere‐end‐ventet/  
4 http://www.klimatilpasning.dk/DA‐DK/SERVICE/KLIMA/Sider/Forside.aspx  
5 Hannibal, Marlene, m.fl., 1. udgave, 2011, Klimaændringer i juridisk perspektiv, side 15. 
6 Dette kan beregnes med relativt simple energibalance‐modeller.  
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1.4	Synsvinkel		

I  forbindelse med  den  juridiske  analyse,  vil  jeg  påtage mig  rollen  som  en  konsulent  ansat  hos 

forsikringsselskabet TopDanmark. Jeg vil belyse regresmulighederne  for  forsikringsselskabet mod 

kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber.  

I  den  økonomiske  analyse  vil  synsvinklen  ikke  være  forsikringsselskabet  TopDanmarks,  men 

snarere  samfundets.  Jeg  vil,  for  samfundet,  analysere  retsreglerne  samt 

ressourceallokeringsmulighederne, med sigt på at skabe en samfundsøkonomisk efficient tilstand. 

Yderligere  vil  jeg  belyse,  hvorledes  det  samfundsøkonomiske  tab,  som  er  forbundet  med 

oversvømmelsesskader, kan begrænses bedst muligt.  

 

1.5	Problemformulering		

 Jeg vil foretage en erstatningsretlig og retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader 

forårsaget af skybrud med udgangspunkt i en forsikrings case, herunder vil jeg bearbejde 

følgende delspørgsmål;  

 

o Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod 

kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber? 

 

o Hvorvidt er erstatningsreglerne om kommunale forsyningsselskabers ansvar for 

skader, der skyldes utilstrækkelige kloakledninger, efficiente for 

samfundsøkonomien?  

 

o Hvorvidt bør der ud fra en Kaldor‐Hicks optimal betragtning gælde objektivt ansvar, 

ved oversvømmelsesskader der skyldes tilstoppelse af forsyningsledninger? 
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1.6	Afhandlingens	struktur		

Jeg  vil  tage  udgangspunkt  i  problematikken  omkring  skybruddet,  herunder,  hvilke  juridiske 

udfordringer skybruddet har givet anledning til hos forsikringsselskabet TopDanmark samt, hvilke 

samfundsøkonomiske konsekvenser kan oversvømmelsesskader frembringe og hvorledes kan der 

opstilles en efficient ressourceallokering.   

Problematikken  vil  blive  behandlet  ved  hjælp  af  en  todelt  problemformulering,  med  tre 

delspørgsmål;  henholdsvist  et  juridisk  og  to  økonomiske  spørgsmål. Opgaven  afsluttes med  en 

endelig konklusion, hvor resultaterne fra de  juridiske og økonomiske analyser vil blive drøftet ud 

fra en samfundsmæssig efficient betragtning.  

	

1.6.1	–	Del	2:	Juridisk	analyse		

I  denne  del  af  opgaven  vil  jeg  foretage  en  dybdegående  analyse  samt  bearbejde  den  juridiske 

problemstilling;  

”Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod kommunerne og de 

kommunale forsyningsselskaber?” 

Jeg antager  i analysen, at  forsikringsselskabet TopDanmark har udbetalt erstatning til de sikrede 

og  det  nu  skal  afgøres,  hvorvidt  der  er  et  regreskrav mod  kommunerne  eller  de  kommunale 

forsyningsselskaber. Med  andre  ord  skal  det  afgøres,  om  det  er  et  erstatningsansvar mellem 

TopDanmarks  skadelidte  kunder og  kommunerne eller de  kommunale  forsyningsselskaber,  som 

TopDanmark kan indtræde i.  

Dette giver anledning til en redegørelse for de kommunale forsyningsselskabers virksomhed samt 

de  mest  iøjnefaldende  oversvømmelsesskader,  som  en  kommune  eller  et  kommunalt 

forsyningsselskab vil kunne blive stillet til ansvar for. De fire typer af oversvømmelsesskader som 

jeg har valgt at bearbejde er; brud på  forsynings‐ eller kloakledninger på grund af materielsvigt, 

tilstoppede forsyningsledninger, utilstrækkelige kloakledninger ved skybrud samt oversvømmelser 

fra vandløb, søer eller havet. Disse redegørelser skal bidrage til en konstatering af, hvilken aktør 

TopDanmark i givet fald kan rette et regreskrav imod.  
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Efterfølgende  vil  jeg  gennemføre  en  retsdogmatisk  analyse  af  hver  enkelt  type  af  disse 

oversvømmelsesskader. Dette  gøres med  henblik  på  fastsættelse  af  gældende  ret  på  området. 

Den  retsdogmatiske  analyse  baseres  hovedsagligt  på  de  relevante  reguleringer  samt  de  i 

retspraksis udviklede principper og  regler. Desuden  vil  retspraksis på området blive  analyseret. 

Inden  for hver enkel oversvømmelsesskade vil de relevante domme blive  inddraget med henblik 

på en vurdering af, hvad domstolene særligt har lagt vægt på i sine afgørelser.   

Den juridiske analyse afsluttes med en sammenfatning og bearbejdning med henblik på at belyse, 

hvorvidt forsikringsselskabet TopDanmark er berettiget til at gøre regres mod kommunerne eller 

de  kommunale  forsyningsselskaber.  Yderligere  vil  jeg  perspektivere  klimaændringen  med 

resultaterne fra den retsdogmatiske analyse, ligesom jeg vil belyse, hvilke initiativer der foretages 

fra regeringens side for at begrænse virkningerne af klimaændringerne i form af oversvømmelser. 

 

1.6.2	–	Del	3:	Økonomisk	analyse		

I den økonomiske analysedel vil jeg foretage en retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader 

forårsaget  af  skybrud.  Retsøkonomien  beskæftiger  sig  med  undersøgelse  af  retsreglernes 

virkninger.7  I forlængelse af den juridiske analyse, vil jeg i den økonomiske analyse, bearbejde og 

analysere følgende retsøkonomiske problemstillinger;  

”Hvorvidt er erstatningsreglerne om kommunale forsyningsselskabers ansvar for skader, der 

skyldes utilstrækkelige kloakledninger, efficiente for samfundsøkonomien?” 

og 

”Hvorvidt bør der ud fra en Kaldor‐Hicks optimal betragtning gælde objektivt ansvar, ved 

oversvømmelsesskader der skyldes tilstoppelse af forsyningsledninger?” 

Jeg har valgt at bearbejde to ud af de fire typer af oversvømmelsesskader, som bliver behandlet i 

den  juridiske  analyse.  Disse  vil  bearbejde  i  et  retsøkonomisk  perspektiv.  Dettes  gøres,  fordi 

resultaterne  på  netop  disse  oversvømmelsesskader  giver  anledning  til  samfundsøkonomiske 

konsekvenser. 

                                                            
7 Eide, Erling & Stavang, Endre, 3. oplag, 2009, Rettsøkonomi, side 24 
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Sondringen mellem disse to delspørgsmål er således, at  i det første delspørgsmål er der tale om 

manglende kapacitet. Idet kloakledningerne ikke er gode nok, kan det give anledning til investering 

i nye kloaksystemer. I det andet delspørgsmål er der tale om manglende vedligeholdelse. Idet der 

er tale om momentane uheld, hvor forsyningsledningerne i selv sig er gode nok, men hvor der dog 

opstår oversvømmelser  grundet manglende udførelse  af  vedligeholdelsespligten. Disse  aspekter 

skaber sondringen mellem delspørgsmål et og delspørgsmål to, som vil blive behandlet individuelt 

i den økonomiske analyse. 

Det  første  delspørgsmål  vil  blive  behandlet  med  udgangspunktet  i  Coase‐teoremet,  eftersom 

Coase fremhæver betydningen af transaktionsomkostninger for samfundsøkonomien. Der vil være 

en analyse af de transaktions‐ og ressourceallokeringsomkostninger, som er forbundet med selve 

oversvømmelsens opståelse samt de efterfølgende regreskrav.  

Afsnittet  afsluttes  med  en  sammenlignende  analyse  af  transaktionsomkostninger  overfor 

ressourceallokeringsomkostninger.  Denne  sammenligning  vil  blive  søgt  grafisk  illustreret  med 

udvikling  og  opstilling  af  en  grafisk model  for  efficient  ressourceallokering.  Yderligere  vil  dette 

bidrage til konstatering af, hvorledes der kan en skabes samfundsøkonomisk efficient tilstand. 

Det andet delspørgsmål vil blive behandlet med udgangspunkt  i Kaldor‐Hicks kriteriet, eftersom 

kriteriet bygger på, hvornår en retstilstand anses for at være samfundsmæssig efficient. Desuden 

vil erstatningsrettens formål blive analyseret, med udgangspunkt i Shavells teori om det optimale 

ansvarsgrundlag.  

Der vil derfor blive foretaget en sammenlignende analyse af culpareglen overfor objektivt ansvar, 

med  det  formål  at  undersøge  og  vurdere,  hvilket  ansvarsgrundlag  der  opretholder 

erstatningsrettens formål.    

Afslutningsvis vil der blive søgt, udviklet og opstillet en analysemodel med henblik på fastlæggelse 

af, om culpareglen eller objektivt ansvar kan skabe en Kaldor‐Hicks optimal tilstand.  
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1.6.4	–	Del	4:	Konklusion	

Endelig vil der være en fyldestgørende konklusion af afhandlingens resultater.  

 

1.7	Afgrænsning		

I den  juridiske analyse vil  jeg afgrænse mig fra bearbejdning af følgende  juridiske emneområder. 

Begrundelsen for disse afgrænsninger er af hensyn til opgavens omfang. Dertil synes disse emner 

ikke at være det centrale i forbindelse med et skybrud. Grunden til, at jeg nævner disse er, at det 

kunne være naturligt at komme nærmere  ind på dem  i opgavebesvarelsen, men af pladsmæssig 

grund vil jeg udlade dem.  

 

 Kun skybruddet den 2. og 3. juli 2011 vil blive behandlet, derfor vil de løbende små 

skybrud, som kan opstå gennem sommersæsonen, ikke blive behandlet. 

 Dækningsforholdet mellem forsikringsselskabet TopDanmark og dettes kunder. 

 Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven; fastlægger nærmer regler om vand‐ og 

spildvandsforsyningsvirksomhed, disse love er nævnt i opgaven med hensyn til belysning af 

de kommunale forsyningsselskabers ansvar, dog ville disse love ikke blive behandlet 

yderligere.  

 Selskabsloven; bliver nævnt i forbindelse med definition af de kommunale aktieselskaber. 

Loven vil ikke blive behandlet yderligere.   

 Vandløbsloven; ifølge denne lov er kommunalbestyrelsen vandløbsmyndighed, og er 

hermed forpligtiget til vandløbs vedligeholdelse. Denne lov vil kun blive nævnt i forbindelse 

med belysning af kommunalbestyrelsens ansvar og vil ikke blive behandlet yderligere.  

 Beredskabsloven; forpligter kommunerne i akutte tilfælde til at stå parat med 

beredskabsmuligheder. Denne lov er nævnt til belysning af kommunernes ansvar i 

forbindelse med et skybrud. Loven ville ikke blive behandlet yderligere.   

 I den juridiske analyse har jeg valgt at beskæftige mig med fire typer af 

oversvømmelsesskader. De øvrige typer af oversvømmelsesskader, eksempelvis, 
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oversvømmelse pga. fejl ved drift af kloaksystem, bassiner m.m., vil jeg afgrænse mig fra at 

bearbejde. 

 De øvrige bestemmelser i Erstatningsansvarsloven og Forsikringsaftaleloven, som ikke er 

nævnt i opgaven.  

 I den juridiske analyse vil jeg kun fokusere på to grundlæggende erstatningsbetingelser, 

nemlig ansvarsgrundlaget, herunder culpa eller objektivt ansvar og årsagssammenhængen. 

De fire øvrige grundlæggende erstatningsbetingelser, nemlig, adækvans, tab, 

erstatningsretligt værnet interesse og tabsbegrænsningspligten, vil kun blive nævnt 

eftersom det er relevant, men de vil ikke blive inddraget nærmere. 

 

Endvidere vil følgende økonomiske emneområder ikke blive bearbejdet: 

 Under bearbejdningen af ressourceallokeringsomkostninger, vil der blive set bort fra 

driftsøkonomiske investeringskalkuler for opbygning af et bedre og mere effektivt 

kloaksystem. 

 

1.8	Juridiske	metode	

Jeg  vil  i  det  følgende  beskrive  måden,  hvorpå  problemformuleringen  vil  blive  bearbejdet  og 

nærmere om, hvordan regresproblematikken vil blive belyst. Der vil gøres rede for de forskellige 

retskilder  til benyttelse af den  senere  juridiske analyse  i opgaven. Dette vil give en afklaring på 

hjemler  og  deres  indhold,  hvilket  er  retskildelæren. Desuden  vil  der  være  en  afklaring  på  den 

retsdogmatiske analyse, der bruges til at finde gældende ret. Den juridiske problemformulering vil 

blive behandlet ved anvendelse af følgende juridiske metode. 

 

1.8.1	Retskildelæren	

Retskildelæren, også kaldet retsgrundlaget, består af hjemlen, som benyttes til at finde gældende 

ret. I dansk ret findes der fire retskilder; regulering, retspraksis, retssædvane og forholdets natur. 

Til besvarelsen af problemformuleringen vil jeg hovedsagligt benytte de relevante bestemmelser i 
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Erstatningsansvarsloven, EAL,8 dansk rets almindelig regler om erstatning uden for kontrakt samt 

retspraksis på området.   

Retspraksis omfatter  tidligere domsafgørelser,  som  kan benyttes  som  retskilde  i  aktuelle  sager. 

Værdien  af  retskilden  afhænger  dog  af  dets  præjudikatsværdi,  da  det  har  betydning,  hvilken 

instans retsafgørelsen er afsagt af. Jo højere instans desto større præjudikatsværdi. Endvidere skal 

der  lægges vægt på, hvor  stort et antal  sager der  findes med  samme  resultat og hvor nye eller 

gamle retsafgørelserne er. Der skal foretages en konkret vurdering af formulering af dommen og 

det  konkrete  forhold  til  den  aktuelle  sags  omstændigheder,  for  at  undersøge  om  der  gives 

generelle udsagn om den anvendte retssætning.  

 

De overnævnte retskilder vil danne grundlaget for at finde gældende ret vedrørende de bestemte 

typer af oversvømmelsesskader, og komme frem til den endelig løsning på problemformuleringen.  

 

1.8.2	Retsdogmatisk	analyse	

I den retsdogmatiske analyse vil jeg tage udgangspunkt i relevante reguleringer på området samt 

bestemte domsafgørelser.  I erstatningsretten har  retspraksis en  særlig betydning,  fordi de mest 

grundlæggende regler, eksempelvis culpareglen, er udledt af retspraksis. Opgaven vil i højere grad 

være baseret på domspraksis og de af retspraksis udviklede erstatningsregler.           

Til bevarelsen  af de  juridiske problemstillinger  anvendes hovedsagligt  regulering og  retspraksis. 

Indledningsvis vil der benyttes den relevante primære regulering, nærmere bestemt EAL § 22, da 

den regulerer regreskravet mellem et  forsikringsselskab og den ansvarlige skadevolder. Dertil vil 

de retspraksisudviklede erstatningsretlige principper blive analyseret og inddraget.  

Efterfølgende  vil  jeg  foretage  domsanalyse  af  fem  udvalgte  afgørelser.  Gammel  kongevej‐

dommen,9  Aulum‐dommen10  Trærødder‐dommen,11  Aalborg‐dommen12  samt  Greve‐dommen.13  

                                                            
8 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar, LBK nr. 885 af 20/09/2005. 
9 Gammel Kongevej‐dommen: Kommunal vandforsyning var objektiv ansvarlig for skader forårsaget ledningsbrud, 
doms nr. U.1983.866 H, Københavns Vandforsyning mod Lindgreen Uniformer ApS. 
10 Aulum‐dommen: Kommune ansvarlig for skade efter brud på kloakledning, doms nr.: U.2000.1779 H, Aulum‐
Haderup kommune mod forsikringsselskabet Allianz Nordeuropa.    
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Dommene er valgt ud fra at være de mest relevante at inddrage, da disse belyser gældende ret på 

området. Jeg har valgt at beskæftige mig med netop disse domme, fordi de belyser situationen  i 

de  oversvømmelsesskader,  som  jeg  har  valgt  at  bearbejde. Desuden  er  de  fleste  af  dommene 

højesterets afgørelser, som har stor præjudikatværdi.  

Dommene  relaterer  sig  til,  hvorvidt  en  kommune  eller  et  kommunalt  forsyningsselskab  kan 

pålægges et erstatningsansvar på henholdsvis objektivt grundlag eller efter culpareglen, alt efter 

hvilken  type  oversvømmelsesskade  der  er  tale  om.  Yderligere  vil  der  inddrages  de  relevante 

artikler, til støtte for min påstand.14  

 

1.9	Økonomisk	metode	og	teori	

I forbindelse med den økonomiske analyse har der været mangel på konkrete kilder, som direkte 

ville kunne finde anvendelse til analyse af problemstillingen. Af den grund har jeg måtte foretage 

modifikationer i og tilpasninger af de anvendte teorier og metoder.  

Den økonomiske problemformulering vil blive behandlet ved anvendelse af følgende metoder og 

teorier. 

	

1.9.1	Økonomisk	metode	

I den retsøkonomiske analyse vil jeg lægge hovedvægt på forholdet mellem aktørerne; på den ene 

side de kommunale forsyningsselskaber og på den anden side forsikringsselskabet TopDanmark.  I 

analysen  vil  der  gøres  rede  for,  hvad  anses  for  at  være  samfundsmæssig  efficient  og  hertil 

anvendes kriteriet om Pareto‐optimalitet og Kaldor‐Hicks kriteriet. Dette gøres i betragtning af at 

                                                                                                                                                                                                     
11 Trærødder‐dommen: Ikke objektivt ansvar for kloakoversvømmelse, der skyldtes rødder indtrængning i 
ledningsnettet, U.2002.1320 V, Viborg kommune mod Lars Dalsgaard og Joan Andersen.     
12 Aalborg‐dommen: Kommune ansvarlig for undladt mod tilstoppelse af kloakledning, U.2002.639V, Aalborg 
kommune mod Roger og Birthe Lauridsen.   
13 Greve‐dommen: Kommune ikke ansvarlig for oversvømmelser som følge usædvanligt regnskyl, som kommunens 
kloakanlæg ikke var dimensioneret til at klare; doms nr. U.1987.258H; Greve kommune mod Forsikrings‐ 
Aktieselskabet Dansk Minerva.   
14 U.2008B.93 – Jens Andersen Møller – Kommunernes ansvar for afledning af overfladevand afsnit 2.2. Samt; 
U.1987B.288 – Mogens Hornslet – Højesterets dom af 12. feb. 1987. Kommuners ansvar for kloakanlæg. 
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skabe  en  retstilstand,  som mindsker  de  samfundsmæssige  omkostninger  i  forbindelse med  et 

skybrud.  

De  relevante  retsøkonomiske  teorier  vil  finde  anvendelse  for  fastlæggelse  af,  hvorledes  der  i 

samfundet  kan  skabes  bedre  ressourceallokeringer,  i  tilfælde  af  der  opstår  et  skybrud. Der  vil 

opstilles  figurer  og  grafer  samt  en  analysemodel,  der  kan  illustrere  løsningsforslaget  på  de 

økonomiske problemstillinger.    

	

1.9.2	Økonomisk	teori			

Problemformuleringerne vil bearbejdes ved hjælp af retsøkonomiske aspekter. De retsøkonomiske 

teorier, der vil  finde anvendelse  til besvarelsen af de økonomiske problemstillinger er  følgende; 

Coase‐teorien  vil  finde  anvendelse  i  forbindelse med  belysning  af  transaktionsomkostningernes 

betydning  for  samfundsøkonomisk  efficiens.  Yderligere  vil  Steven  Shavells  teori  om 

erstatningsrettens  formål  benyttes  til  fastlæggelse  af,  hvilket  ansvarsgrundlag,  henholdsvis 

culpareglen eller objektivt ansvar, der er mest værdiskabende for samfundsøkonomien.    
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Del	2:	Juridisk	analyse		

2.1	Den	juridiske	problemstilling		
 

En af de juridiske udfordringer forsikringsselskabet TopDanmark har været stillet over for, er;  

 

”Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod kommunerne og de 

kommunale forsyningsselskaber?” 

 

Historikken  viser,  at  det  hidtil  har  været  svært  for  forsikringsselskaber  at  stille  de  offentlige 

myndigheder til ansvar for oversvømmelsesskader som følge af et skybrud. Dansk rets almindelig 

erstatningsregel  er  den  ulovbestemte  culparegel.  Ansvarsgrundlaget  culpa  kan  kun  lægges  til 

grund  i  tilfælde  af,  at  de  offentlige myndigheder  har  tilsidesat  deres  forpligtigelse  og  der  er 

handlet  culpøst,  hvilket  afleder  spørgsmålet  om,  der  er  handlet  som man med  rimelighed  kan 

forvente.   

Jeg forudsætter  i den  juridiske analyse, at forsikringsselskabet TopDanmark har betalt erstatning 

til de sikrede, hvilke er de skadelidte, der har lidt et tab som følge af en oversvømmelse, forårsaget 

af et skybrud. Jeg skal derfor bearbejde, hvorvidt forsikringsselskabet kan indtræde i de adskillige 

erstatningskrav,  som  dets  kunder  måtte  have  mod  kommunerne  eller  de  kommunale 

forsyningsselskaber.  Dette  giver  anledning  til  et  grundlæggende  problem,  hvilket  er,  om 

forsikringsselskabets kunder, der allerede har opnået dækning gennem forsikringsselskabet, har et 

erstatningskrav mod kommunen eller de kommunale forsyningsselskaber. Spørgsmålet er således, 

om der er et erstatningskrav, som forsikringsselskabet er berettiget at indtræde i.       

Jeg  vil  i  det  følgende  foretage  en  retsdogmatisk  analyse  for  at  fastlægge  den  gældende  ret på 

området. Inden den retsdogmatiske analyse, er det oplagt at få redegjort for retsforholdet mellem 

kommunerne  og  de  kommunale  forsyningsselskaber. Denne  redegørelse  er  væsentlig,  da  disse 

aktører på området anses  for at være en del af den statslige virksomhed, yderligere vil  jeg gøre 

rede  for  visse  former  for  relevante  oversvømmelsesskader.  Dette  vil  belyse,  hvilken  aktør 

forsikringsselskabet  i givet fald skal rette et regreskrav  imod og hvem det påhviler at foretage de 

nødvendige vedligeholdelser og sørge for at kloaksystemerne er dimensioneret korrekt. Herefter 
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vil der kunne fastsættes rammer for et potentielt regreskrav, der er gældende over for hver enkelt 

aktør i forhold til hver type af oversvømmelsesskade. 

 

2.2	De	kommunale	forsyningsselskaber		

Folketinget  vedtog  i  år 2009 den  såkaldte  vandsektorlov15.  Loven  sigter på en effektivisering  af 

vand‐ og spildevandssektoren, samt at aktiviteter med vandforsyning og spildevandsforsyning skal 

drives i selskabsform.16 Dette bevirkede, at alle kommuner måtte etablere forsyningsselskaber på 

blandt  andet  vand  og  spildevandsområdet.  Lovens  §  1  indeholder  formålet med  loven,  hvilke 

blandt andet er at sikre adskillelse af drifts‐ og myndighedsansvar ved at adskille kommunalt ejede 

forsyninger  i  selvstændige  selskaber.  Alle  kommunalt  ejede  vandforsyninger  er  omfattet  af 

vandsektorloven,  jf.  lovens  §  2.  Vandforsyningsvirksomheder  er  nærmere  reguleret  i 

vandforsyningsloven,  mens  spildevandsforsyningers  virksomheder  er  reguleret  i 

miljøbeskyttelsesloven.       

Selskabsloven indeholder ikke nogen definition af kommunale aktieselskaber. Af praktiske grunde 

defineres et kommunalt aktieselskab, der driver  forsyningsvirksomhed, som et aktieselskab hvor 

kommunen  har  den  samme  forbindelse  til  aktieselskabet,  som  et  moderselskab  har  til  et 

datterselskab efter  selskabsloven. De opgaver  forbundet med drift  af en  forsyningsvirksomhed, 

som de kommunale forsyningsselskaber varetager, betragtes som faktisk forvaltningsvirksomhed, 

hvilket er det en kommune  traditionelt har kunnet udføre  for sine borgere uden  lovhjemmel og 

alene med hjemmel  i kommunalfuldmagten. Den kommunale forvaltningskultur er således flyttet 

ind i en privatretlig organisationsform.17  

Vand‐ og spildevandsforsyningsselskaber skal  levere forsyninger til kunden på den mest effektive 

måde  og  kommuner  skal  sørge  for,  at  dette  sker  inden  for  retsgrundlagets  rammer,  jf. 

vandforsyningsloven  §  65.  Der  gælder  dog  et  ”hvile  i  sig  selv‐princip”,  hvilket  indebærer,  at 

forsyningernes økonomi  ikke må  sammenblandes med kommunernes økonomi, hverken ved, at 

                                                            
15 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov nr. 469 af 12/06/2009  
16 Hannibal, Marlene mfl., 1. udgave, 2010, Kommunale forsyningsselskaber, side 106.   
17 Hannibal, Marlene mfl., 1. udgave, 2010, Kommunale forsyningsselskaber, side 19. 
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overskud  i forsyningen anvendes til kommunernes drift eller ved at kommunen yder økonomiske 

bidrag til forsyningen.  

Det kan hermed konstateres, at de kommunale  forsyningsselskaber er private selskaber, som er 

100 %  ejet  af  kommune.  Den  primære  opgave  hos  spildevandsforsyningsselskaber  er  drift  og 

vedligeholdelse  af  kloaksystemerne.  Som  et  aktieselskab  er  et  spildevandsforsyningsselskab  en 

selvstændigt økonomisk enhed og anses hermed  for at være ansvarlig  for  selskabets drift og er 

forpligtiget  til  at  hæfte  herfor.  Desuden  er  vandforsyningsselskaberne  ansvarlige  for 

vandledningernes drift og vedligeholdelse.  

	

2.2.1	Ansvarsfordeling	mellem	kommunerne	og	de	kommunale	
spildevandsforsyningsselskaber	

I  forhold  til  ansvarsfordelingen  mellem  kommunerne  og  de  kommunale  forsyningsselskaber 

indbefatter IDAs Spildevandskomités skrift nr. 27, at kommuner har ansvaret for udarbejdelsen af 

en spildevandsplan  for kommunens eksisterende og planlagte spildevandshåndtering. Derudover 

bør kommunerne sikre, at der er overensstemmelse mellem de kommunale planer og angive i en 

spildevandsplan, hvilke krav borgeren kan gøre gældende overfor kommunen.  

Derimod  er  det  spildevandsforsyningsselskaber,  der  som  udgangspunkt  er  ansvarlige  for,  at  et 

spildevandsafløbssystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt således, at det ikke kan 

give  anledning  til oversvømmelser. Dog  kræves det  ikke, at et  afløbssystem  skal dimensioneres 

således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold.18 Skriftet er blot et udsagn 

som  indikerer,  at  selvom  al  forsyningsvirksomhed  er  rykket  over  til  de  kommunale 

forsyningsselskaber, så bærer kommunerne fortsat ansvaret for spildevandsplanlægning.  

	
  	

                                                            
18 http://ida.dk/netvaerk/fagtekniskenetvaerk/energimiljooguland/spildevandskomiteen/Sider/skrifter.aspx  
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2.3	De	forskellige	oversvømmelsesskader			

Skybruddet den 2.  juli 2011 har givet anledning  til  forskellige oversvømmelser og dertil  knyttet 

skadestyper.  Jeg  vil  i  det  følgende  gøre  rede  for  de  mest  iøjnefaldende  årsager  til 

oversvømmelsesskader. Dette gøres  for at  fastlægge ansvarsfordelingen blandt kommunerne og 

de kommunale  forsyningsselskaber og de dertil gældende erstatningsretlige regler. Endvidere vil 

redegørelsen frembringe et billede af, hvilke områder  inden for vand‐ og spildevandsforsyninger, 

der  typiske  kan  påføre  samfundet  store  skader  i  tilfælde  af  et  ekstrem  skybrud.  De  mest 

iøjnefaldende oversvømmelsesskader er følgende;19     

 Brud på forsynings‐ eller kloakledninger på grund af materielsvigt. 

 Tilstoppede forsyningsledninger. 

 Utilstrækkelige kloakledninger ved skybrud. 

 Oversvømmelser fra vandløb, søer eller havet.  

 

Grunden  til  sondring mellem  disse  fire  typer  af  oversvømmelsesskader  er,  at  der  forefindes  to 

aktører  på  området  henholdsvis,  kommunerne  og  de  kommunale  forsyningsselskaber,  som  er 

relevante aktører  i vurderingen af, hvem  forsikringsselskabet kan gøre de eventuelle  regreskrav 

gældende  overfor.  Nogle  af  skaderne  hænger  sammen  med  driften,  og  hvis  det  er  et 

forsyningsselskab,  som  står  for driften, kan de mulige erstatningskrav gøres gældende mod det 

pågældende  forsyningsselskab.  Hvis  oversvømmelsesskaden  er  forårsaget  af  andre  elementer, 

som kommuner har ansvaret for, vil regreskravet kunne foretages hos en kommune.   

Som  udgangspunkt  tyder  det  på,  at  kommunale  vand‐  og  spildevandsforsyningsselskaber  står 

umiddelbart  til  ansvar  for  de  tre  førstnævnte  oversvømmelsesskader,  fordi  der  er  tale  om 

oversvømmelser  forårsaget  af  forsyningsledninger  eller  kloaksystemer,  som  forsyningsselskaber 

hovedsagligt  står  til  ansvar  for.  Forsyningsvirksomheden  er  videregivet  til  de  kommunale 

                                                            
19 Konstatering af hvilke oversvømmelsesskader er iøjnefaldende er de mest fremkommet via et møde med advokaten 
Christian Werenberg hos TopDanmark, suppelerede med de relevante retspraksis på området.   
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forsyningsselskaber,  dog  bærer  kommunerne  fortsat  ansvaret  for  skader  forårsaget  af 

oversvømmelser fra vandløb, søer eller havet.20  

I forbindelse med oversvømmelsesskader er det relevant at præsentere forsikringsdækningen hos 

TopDanmark, hvilket vil bliver gjort som følge TopDanmarks vilkår for hjem‐ og husforsikring.21   

	

2.3.1	Dækningsområdet	hos	TopDanmark	

Det fremgår af dækningsskemaet i TopDanmarks hjem‐ og husforsikring, at forsikringerne dækker 

direkte  skader  som  følge  af  skybrud,  hvor  vandet  ikke  har  normalt  afløb.  Yderligere  har 

forsikringsselskabet  afgrænset  sig  fra  dækning  af  skader  forårsaget  af  oversvømmelser  fra 

vandløb,  søer  og  havet.  Dækningsbegrænsningerne  giver  anledning  til  diskussioner,  om  det 

praktisk er muligt at skelne  imellem, hvorvidt vandskaderne er  forårsaget af skybruddet eller på 

grund af en oversvømmelse af vandløb, søer eller havet. Dette følger af, at en oversvømmelse fra 

eksempelvis  et  vandløb  kan  forekomme  som  følge  af  et  skybrud  og  disse  to  begivenheder 

tilsammen kan forårsage vandskader.  

  

2.4	Hvad	er	et	skybrud?	

Et skybrud defineres som usædvanlige store vandmængder, der falder med en nedbørintensitet på 

over 15 millimeter på højst 30 minutter. Tilsvarende når vandmængden er så stor, at den ikke kan 

få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb.22      

Skybruddet den 2.  juli 2011 anses  for at være en 100 års begivenhed, hvilket gør begivenheden 

særskilt fra de øvrige opstående skybrud. Begrebet 100 års begivenhed indebærer, at skybrud som 

dette kun kan  forekomme hvert 100. år. Dette har eksperterne kommet  frem  til ud  fra  regnens 

højeste intensitet på 22 millimeter på 10 minutter.23   

                                                            
20 Dette gøres rede for nærmere, under den retsdogmatiske analyse på hver enkelt type af oversvømmelsesskader.  
21 Dækningsvilkårene for Hjem‐ og Husforsikringen er vedlagt, se bilag 2.  
22 http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/meteorologisk_leksikon/meteorologisk_leksikon‐s.htm.  
23 Tallet bygger på Rikke Sjølin Thomsens rapport – http://www.dmi.dk/dmi/tr12‐03.pdf  
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2.5	Retsdogmatiske	analyse			

Jeg  vil  nu  opstille  den  retsdogmatiske  analyse  indenfor  erstatningsretten  vedrørende  de 

regreskrav som TopDanmark kan gøre gældende mod kommunerne eller de kommunale vand‐ og 

spildevandsforsyningsselskaber.  Indledende  i  analysen  vil  der  blive  gjort  rede  for  de  relevante 

reguleringer  på  området,  herunder,  hvad  lovgivning  har  fastsat  vedrørende  pålæggelse  af  et 

erstatningsansvar,  reglerne om  regreskrav  samt de ulovbestemte principper, der er  fastslået  af 

retspraksis. Efterfølgende vil der blive foretaget en analyse af retspraksis på området.      

	
	
2.5.1	Regulering	 

Forsikringsaftaleloven regulerer forsikringsaftalen mellem et forsikringsselskab og den sikrede. Et 

forsikringsselskab  er  forpligtiget  til  at  dække  den  sikredes  tab  efter  de  vilkår,  der  er  fastsat  i 

policen  ved  forsikringsaftalens  indgåelse.  Den  sikrede  er  defineret  som  den,  hvis  en 

forsikringsydelse kommer til udbetaling, har ret til ydelsen, jf. FAL § 2 stk. 3. Efter at have dækket 

tabet  indtræder  forsikringsselskabet  i  den  skadelidtes  retsstilling  og  kan  dermed  gøre  et 

regreskrav gældende hos den endelig ansvarlig af skadens opståen, jf. EAL § 22. Hvorvidt der er et 

erstatningskrav  mellem  forsikringsselskabet  TopDanmarks  kunder  og  en  kommune  eller  et 

kommunalt forsyningsselskab, skal afgøres efter de erstatningsretlige regler.  

 

2.5.1.1	Retsgrundlaget	for	et	erstatningsansvar	

I  forbindelse  med  de  offentlige  myndigheders  erstatningsansvar,  bør  der  sondres  mellem  to 

former for aktiviteter som de offentlige myndigheder kan udøve24 nemlig; myndighedsudøvelse25 

og  andre  aktiviteter.  Med  andre  aktiviteter  menes  de  aktiviteter  som  en  privat 

erhvervsvirksomhed  ligeledes  vil  kunne  have  udøvet.  Det  kan  være  i  tilfældet  af  en  offentlig 

myndighed  agerer  bygherre  eller  udøver  forsyningsvirksomhed.  Erstatning  for  tab  forårsaget  af 

                                                            
24Ulfbeck, Vibe, 2. udgave, 2010, Erstatningsretlige grænseområder, side 249. 
25 Med myndighedsudøvelse menes, stillinger som politibetjente, dommere, sagsbehandlere mv. i forbindelse med 
disse aktiviteter foretages der en mildere culpavurdering end ellers, dette begrundes i, at samfundet har besluttet at 
opgaven bør behandles af fællesskabet samt grundet begrænsede økonomiske ressourcer.   
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disse  aktiviteter,  skal  som  klar  hovedregel  behandles  efter  almindelige  civilretlige 

erstatningsregler. 

Det  erstatningsretlige  ansvar  for  oversvømmelsesskader  forårsaget  af  de  kommunale 

forsyningsselskaber er  ikke nærmere  reguleret  ved  lov eller bekendtgørelser. Der er heller  ikke 

angivet  vejledninger  om,  hvad  der  må  anses  for  forsvarlig  vedligeholdelse  og  udbygning  af 

kloaksystemerne  og  bassiner m.m.  Det  er  således  dansk  rets  almindelige  regler  om  erstatning 

uden for kontrakt, der finder anvendelse.  

Erstatningsretten  er  som  udgangspunkt  ulovbestemt  og  er  hovedsagligt  udviklet  gennem 

domstolspraksis.26 De grundlæggende betingelser for at pålægge et erstatningsansvar er følgende; 

der skal foreligge et ansvarsgrundlag, den skadelidte skal have lidt et økonomisk tab, der skal være 

kausalitet,  altså  årsagssammenhænge mellem  den  skadevoldende  handling  eller  undladelse  og 

selve den opståede skade og der skal være påregnelighed. Hvilket betyder, at skaden skal være en 

mere eller mindre påregnelig følge af den skadevoldende handling eller undladelse. Dertil skal der 

foreligger  erstatningsretligt  værnet  interesse  og  som  den  sidste  betingelse,  skal  den  skadelidte 

have opfyldt tabsbegrænsningspligten.27  

Før at en kommune eller et kommunalt forsyningsselskab kan pålægges et erstatningsansvar over 

for  forsikringsselskabet TopDanmarks  kunder,  skal  alle de  seks ovennævnte betingelserne  være 

opfyldt.28  Jeg  vil  nu  antage,  at  alle  de  øvrige  grundlæggende  erstatningsbetingelser  er  opfyldt, 

bortset  fra betingelserne om ansvarsgrundlag og årsagssammenhæng. Dette gøres eftersom, at 

alle de øvrige erstatningsbetingelser  ikke kan knyttes op på et grundlag, da de afhænger af hver 

enkelte kunde som person og er knyttet til den enkelte sag.  

Betingelserne om ansvarsgrundlag og årsagssammenhæng vil blive bearbejdet, fordi disse i højere 

grad  er  afgørende  for  forsikringsselskabets  regreskrav.  Det  centrale  er,  om  der  er  et 

ansvarsgrundlag,  altså  culpa  eller  objektivt  ansvar,  dernæst  om  der  er  en  årsagssammenhæng 

mellem den ansvarspådragende adfærd og den opståede oversvømmelsesskade, samt om skaden 

er en påregneligt følge af oversvømmelsen.  

                                                            
26 Eyben, Bo von og Isager, Helle, 7. udgave, 2011, Lærebog i erstatningsret, side 41.  
27 Eyben, Bo von og Isager, Helle, 7. udgave, 2011, Lærebog i erstatningsret, side 23. 
28 Gomard, Bernhard, 1. udgave, 2002, Moderne Erstatningsret. 
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Blandt de ovennævnte grundlæggende betingelser for pålæggelse af et erstatningsansvar, opstår 

der  i  praksis  oftest  et  bevismæssigt  problem  i  forbindelse  med,  om  erstatningsbetingelsen 

årsagssammenhæng er opfyldt. Eksempelvis opstår problemet om, hvorvidt den opståede skade 

ville have været hindret, hvis det kommunale  forsyningsselskab  ikke havde undladt at bygge et 

bedre og mere effektivt kloaksystem. Endvidere kan det diskuteres om, hvorvidt skaden, som følge 

af eksempelvis overbelastede afløbsledninger, i almindelighed må anses for at være påregneligt.29   

Der  vil  blive  gjort  nærmer  rede  for  erstatningsbetingelsen  årsagssammenhæng  under  punkt 

2.5.3.3 om ”Utilstrækkelige kloakledninger ved skybrud”, fordi betingelsen  i højere grad har haft 

en afgørende betydning i denne type af oversvømmelsesskade. 

 

2.5.2	Retspraksis		

Efter  at  have  analyseret  reguleringen  vedrørende  den  bestemte  oversvømmelsesskade,  vil  jeg 

analysere retspraksis på området. Der er blevet afsagt en del domme omhandlende kommunernes 

og de kommunale forsyningsselskabers ansvar for oversvømmelsesskader som følge af et ekstrem 

skybrud eller anden naturbegivenhed. Der vil  i det  følgende blive gennemgået udvalgte domme, 

som  har  dannet  ansvarsgrundlag  for  erstatningskrav  i  tilfælde  af  de  forskellige  ovennævnte 

oversvømmelsesskader.  

Dommene  har  nærmere  fastlagt  principper  inden  for  pålæggelse  af  et  ulovbestemt 

erstatningsansvar.  Dommene  er  udvalgt  ud  fra  at  være  de  mest  oplagte  i  den  pågældende 

oversvømmelsestype  og  har  dannet  præcedens  for  netop  disse  oversvømmelsesskader.  Disse 

domme  vil  jeg  analysere  i  lyset  af  problematikken  om,  hvorvidt  der  kan  statueres  et 

erstatningsansvar mellem  forsikringsselskabet  TopDanmarks  kunder  og  eventuelt  en  kommune 

eller et kommunalt forsyningsselskab.  

 

                                                            
29 Hannibal, Marlene mfl., 1. udgave, 2010, Kommunale forsyningsselskaber, side 239. 
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2.5.3	Erstatningsansvaret	mellem	TopDanmarks	kunder	og	kommunerne	eller	de	kommunale	
forsyningsselskaber	

I det omfang forsikringsselskabet TopDanmarks kunder har et erstatningskrav mod en kommune 

eller et kommunalt forsyningsselskab, indtræder TopDanmark i dette retskrav. Af den grund vil jeg 

nu vurdere, om bestemmelsen  i EAL § 22 stk. 1 er opfyldt og dermed, om der er et ansvar hos 

eventuelt  kommunerne  eller  kommunale  forsyningsselskaber.  Det  grundlæggende  problem  er 

derfor;  

Har TopDanmarks kunder et erstatningskrav mod kommunerne eller de kommunale 

forsyningsselskaber, som TopDanmark kan indtræde i? 

For at afgøre, hvorvidt forsikringsselskabet TopDanmark kan gøre et regreskrav gældende mod en 

kommune  eller  et  kommunalt  forsyningsselskab,  er  det  nødvendigt  at  få  fastlagt,  hvilken 

oversvømmelsesskade der er tale om.  

Jeg  vil  i  det  følgende  foretage  adskillige  retsdogmatiske  analyser  i  forhold  til  hver  enkelt 

oversvømmelsesskade som er nævnt under punkt 2.3. Dette foretages, fordi der gælder forskellige 

regelsæt  inden  for hvert ansvarsområde  i erstatningsretten. Eksempelvis har retspraksis  fastlagt, 

at der gælder et objektivt ansvar for oversvømmelsesskader som følge af brud på kloakledninger 

grundet  materielsvigt,  mens  der  er  statueret  culpa  for  oversvømmelsesskader  som  følge  af 

tilstoppelse  af  en  kloakledning.  Derudover  vil  en  retsdogmatisk  analyse  af  hvert  enkelte 

oversvømmelsesskade  belyse,  om  hvorvidt  det  er  en  kommune  eller  et  kommunalt 

forsyningsselskab som kan være erstatningsansvarlige overfor TopDanmarks kunder og på hvilket 

ansvarsgrundlag.  

 

2.5.3.1	Brud	på	forsynings‐	eller	kloakledninger	pga.	materielsvigt		

Som  udgangspunkt  påhviler  det  ejere  af  forsyningsledninger  at  vedligeholde 

forsyningsledningerne.  For  brud  på  vandledninger  har  retspraksis  fastlagt,  at  der  gælder  et 

objektivt ansvar, hvis bruddet skyldes materielsvigt.30 Eksempelvis i tilfældet hvor en hovedledning 

                                                            
30 Jævnfør U.1983.866 H – Gammel Kongevej dommen. 
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sprænger grundet materielsvigt og  forvolder oversvømmelser og vandskader.   Forholdsvis nyere 

retspraksis  har  yderligere  statueret,  at  der  gælder  objektivt  ansvar  for  skader  forårsaget  af 

materielsvigt ved kloakledninger.31 Hvis der  ikke kan konstateres et materielsvig, kan der  rettes 

krav mod den ansvarlige skadevolder, hvilket vil være baseret på culpareglen.  

Objektivt  ansvar  vil  sige,  at  enhver handling  eller undladelse,  som  resulterer  i  skade, medfører 

erstatningsansvar.  Ansvarsgrundlaget  skaber  en  øget  tryghed  hos  borgere  eller  i  så  fald  den 

skadelidte. Et objektivt ansvar er ensbetydende med, at ansvaret påhviler et objektivt grundlag og 

derved kan et erstatningsansvar gøres gældende  for  skader,  som hverken er  forvoldt  forsætligt 

eller uagtsomt.32 

Objektivt ansvar kan statueres på enten  lovbestemt eller ulovbestemt grundlag. Det  lovbestemte 

objektive ansvar er selvsagt, det som er  fastsat ved  love, eksempelvis Miljøeansvarsloven33 som 

pålægger  kommunerne og  forsyningsselskaber et objektivt ansvar  for  skader, der  forvoldes  ved 

forurening af miljøet jf. lovens § 1.   

Det ulovbestemte objektive ansvar er udledt af retspraksis34 og er et strengt ansvar. Dette skyldes, 

at  de  udløsende  begivenheder  ofte  er  påregnelige,  selvom  de  statistisk  set  ikke  ofte  måtte 

forekomme, og idet de dermed skete skader kan indgå i den tekniske og økonomiske planlægning 

af driften.  

I tilfælde af en oversvømmelsesskade som tilregnes at være  følge af et brud på  forsynings‐ eller 

kloakledninger på  grund  af materielsvigt,  gælder der  et ulovbestemt objektivt  ansvar, netop  jf. 

U.1983.866 H – Gammel Kongevej dommen og U.2000.1779 H – Aulum‐dommen,  som  vil  i det 

følgende blive analyseret nærmere.  

Baggrunden  for  denne  praksis  er,  at  i  de  grupper  af  sager  hvor  skaden  ikke  er  omfattet  af  et 

lovbestemt objektivt ansvar, tager domstolen stilling til skadevoldernes virksomhed og  forholdet 

mellem  den  skadelidte  og  skadevolderen.  Eksempelvis  har  Højesteret  i  en  sag  omhandlende 

skader  forvoldt  ved  brud  på  forsyningsledninger,  fundet  frem  til,  at  der  under  henvisninger  til 
                                                            
31 Jævnfør U.2000.1779 H – Aulum‐dommen. 
32 Eyben, Bo von og Isager, Helle, 7. udgave, 2011, Lærebog i erstatningsret, side 24. 
33 Lov nr. 225 af 6.4. 1994. 
34 Jævnfør U.1968.84H Aalborg Kloster.  
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tidligere skader af samme karakter hos andre skadelidte var tilvejebragt en formodning for, at den 

i sagen foreliggende skade skyldtes forhold som kommunen måtte være ansvarlig for.35 På dette 

grundlag kan dommere i bestemte typesager fastlægge, at ansvarsgrundlaget for den pågældende 

skadestype er et objektivt ansvar.36        

Efter at have konstateret, at oversvømmelsen er forårsaget af et materielsvigt på vandforsynings‐ 

eller kloakledningen, kan det  lægges  til grund, at det pågældende  forsyningsselskab er objektivt 

ansvarligt for oversvømmelsesskaden.  

 

2.5.3.1.1	–	Analyse	af	Gammel	Kongevej‐dommen,	U.1983.866	H37	

Der  er  blevet  afsagt  domme  omhandlende  brud  på  forsynings‐  og  kloakledningerne  grundet 

materielsvigt. Gammel Kongevej‐dommen blev afsagt af Højesteretten den 18. aug. 1983. I sagen 

blev det statueret, at den kommunale vandforsyning var objektiv ansvarlig for skader forårsaget af 

ledningsbrud. Dommen var  indanket fra Østre Landsret. Den 15. marts 1982 kom Østre Landsret 

frem til et tilsvarende resultat for sagen. 

 

Kendsgerninger og anbringender 

Kendsgerninger  (faktum):  En  vinternat  med  stærk  frost  sprængtes  en  ca.  90  år  gammel 

hovedvandledning  under Gammel  Kongevejen. Vandet  strømmede  ud  i  en  nærliggende  kælder 

ejet af Lindgreen Uniformer ApS og forårsagede et tab på 330.000 kr.   

Anbringender i sagen (retsfaktum): Årsagen til bruddet mentes at være, at ledningen på grund af 

materialetræthed  ikke kunne modstå  tryk eller bevægelser  i de omgivende  jordlag  fremkaldt af 

temperaturændringer og trafikpåvirkninger.   

                                                            
35 Eyben, Bo von og Isager, Helle, 7. udgave, 2011, Lærebog i erstatningsret, side 182. 
36 Jævnfør dommene; U.1983.895 H og U.1983.866 H – Gammel Kongevej‐dommen. 
37 Gammel Kongevej‐dommen: Kommunal vandforsyning var objektiv ansvarlig for skader forårsaget ledningsbrud, 
doms nr. U.1983.866 H, Københavns Vandforsyning mod Lindgreen Uniformer ApS.  
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Parterne  i  Højesteretssagen  var  appellanten  Københavns  Vandforsyning  mod  indstævnte 

Lindgreen  Uniformer  ApS.  Lindgreen  Uniformer  ApS  påstod  blandt  andet,  at 

vandforsyningskontrolsystemet havde været uforsvarligt og der var udvist uforsvarlige forhold.  

Endvidere bemærkede indstævnte, at Vandforsyningen som enebestemmende med hensyn til valg 

af rørledning, nedlægning og tilsyn af  ledningerne, burde være objektivt ansvarlig for materialets 

risiko  og  dermed  erstatningspligtige  for  det  forårsagede  tab.  Vandforsyningens  påstand  var,  at 

årsagen til  ledningsbruddet  ikke med sikkerhed kunne fastslås, men at det måtte antages, at den 

usædvanlig  lange  frostperiode havde medvirket hertil, eftersom der  i denne vinter havde været 

betydelig flere ledningsbrud end normalt.      

 

Højesterettens vigtigste præmisser for afgørelsen 

I pådømmelsen deltog elleve dommere. Syv dommere stemte imod, at appellanten burde frifindes 

og havde følgende begrundelser: 

‐ Årsagen til ledningsbruddet var materieltræthed.  

‐ Skader som følge af sådanne brud på forsyningsledningen anses for at være en påregnelig 

vandforsyningsudgift.  

‐ Vandforsyningen som ejer det pågældende vandforsyningsværk, har mulighed  for at tage 

risikoen for sådanne ikke upåregnelige skaders opståen i betragtning.  

 

Det  ses,  at  dommerne  ligger  vægt  på,  at  bruddet  på  forsyningsledningen  kunne  have  været 

undgået ved en bedre planlægning. Det er således planlægningssynspunkt, der er afgørende  for 

om det pågældende kommunale forsyningsselskab kan drages til ansvar.  

 

De resterende fire dommere stemte for appellantens frifindelse og mente, at: 

‐ Der havde været tale om en hændelig begivenhed, som ramte Lindgreen Uniformer ApS.  

‐ Vandforsyningen  havde  ikke  udvist  noget  uforsvarligt  forhold  i  forbindelse  med 

nedlægningen  af  ledningen  eller  i  forbindelse  med  eftersyn  og  vedligeholdelse  af 

vandforsyningsledningen.   
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Afgørelsen blev truffet efter stemmeflertallet, hvor der var syv mod fire dommere. 

Ved afgørelsen i sagen havde de syv dommere lagt hovedvægten på parternes indbyrdes forhold. 

Som ejer af vandforsyningsværket var Vandforsyningen den stærke part i sagen og derfor tilregnes 

virksomheden at skulle have godt kendskab  til vandforsyningsværkets drift og dettes  forbundne 

risici. Som ejer burde Vandforsyningen have  større  indblik  i udefrakommende  ikke upåregnelige 

risici og havde derfor været bedre i stand til at afværge en eventuel oversvømmelsesskade.  

	

2.5.3.1.2	–	Analyse	af	Aulum‐dommen	U.2000.1779	H	38	

Dommen  er  afsagt  af  Højesteret  den  23.  maj  2000,  og  er  en  forholdsvis  nyere  dom,  som 

viderefører  linjen  fra  Gammel  Kongevej‐dommen,  desuden  indeholder  dommen  også  en 

interessent dissens fra  landsdommeren Poul Holm. Dette giver grundlag for en nærmere analyse 

af dommen. Dommen omhandler brud på en 50 år gammel kloakledning.  

Kendsgerninger og anbringender 

Kendsgerninger  (faktum): Natten mellem  den  6.  og  7.  februar  1995  opstod  der  et  brud  på  en 

kommunal kloakledning. Som  følge heraf opstod der en opstigning af kloakvand  i en kælder og 

forårsagede et samlet tab på ca. 49.000 kr.    

Anbringender  i  sagen  (retsfaktum):  Det  menes,  at  ledningsbruddet  skyldes  materielsvigt,  og 

forsikringsselskabet  som  havde  dækket  den  sikredes  tab,  gjorde  et  regreskrav  gældende mod 

Aulum‐Haderup kommune, som var ejer af kloakledningen.  

Parterne i sagen var appellanten, Aulum‐Haderup kommune mod indstævnte, Forsikringsselskabet 

Allianz Nordeuropa.  

Dommen var  indanket fra Vestre Landsretten, hvor to ud af tre dommere pålagde kommunen et 

erstatningsansvar på objektiv  grundlag. Ansvaret blev pålagt på baggrund  af,  at  situationen  var 

sammenlignelig med situationen i Gammel Kongevej‐dommen. Dommerne lagde principperne fra 

                                                            
38 Aulum‐dommen: Kommune ansvarlig for skade efter brud på kloakledning, doms nr.: U.2000.1779 H, Aulum‐
Haderup kommune mod forsikringsselskabet Allianz Nordeuropa.    
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Gammel Kongevej‐dommen til grund og fastsatte, at ansvaret for den ikke upåregnelige skade som 

en driftsomkostning, må bæres af Aulum‐Haderup kommune, som er ejer af kloakanlægget.   

Dommer  Poul  Holm  udtalte  derimod,  at  der  ikke  i  retspraksis  er  fastslået  objektivt  ansvar  for 

skader som følge af  ledningsbrud  i forbindelse med driften af kloakanlægget,  jf. Greve‐dommen. 

Dommeren påstod, at situationen i dommen ikke er helt identisk med oversvømmelsen i Gammel 

Kongevej‐dommen,  hvorfor  Aulum‐Haderup  kommunen  ikke  bør  pålægges  objektivt  ansvar. 

Dommeren havde følgende argumenter til sin påstand; 

”Et objektivt ansvar uden  lovhjemmel uden for de tilfælde, hvor det hidtil er blevet fastslået, må 

enten  forudsætte,  at  skadetilfældet  ligger  meget  tæt  på  disse  tilfælde,  eller  at  der  i  øvrigt 

foreligger tungtvejende grunde herfor. Det må antages, at risikoen for, at der indtræder betydelige 

skader, er væsentlig større ved brud på vand‐ og gasforsyningsledninger, som er under tryk, end 

ved brud på kloakledninger, hvor følgerne af et brud må antages lettere at kunne afværge (…).”39  

Dommeren sondrer således imellem situationen i Gammel Kongevej‐dommen og oversvømmelsen 

i den omhandlende dom, hvor årsagen til oversvømmelsen er brud på en kloakledning og ikke en 

vandforsyningsledning.  Dommerens  sondring  er  begrundet  i,  at  skader  som  følge  af  brud  på 

vandforsyningsledninger  er  langt  større,  Dertil  antages  det,  at  skadernes  afværgelse  er 

vanskeligere, eftersom der er et kraftigt tryk til stede. Dette taler imod, at oversvømmelsesskader 

som følge af brud på kloakledninger sammenlignes med oversvømmelsesskader som følge af brud 

på vandforsyningsledningerne, netop  fordi situationen  ikke er helt ens. Desuden bør situationen 

sammenlignes med Greve‐dommen, hvor udfaldet var, at der  ikke forelå et objektivt ansvar som 

følge ledningsbrud i forbindelse med drift af kloakanlægget.        

Dommer Paul Holms argumenter er bemærkelsesværdige, eftersom der synliggøres nye elementer 

i  forbindelse  med  oversvømmelser  grundet  ledningsbrud  som  følge  af  materielsvigt.  Ved 

afgørelsen  af  sager  omhandlende  sådanne  ledningsbrud,  bør  trykket  på  oversvømmelsen  samt 

skadens  afværgelsesmuligheder  tages  i  betragtning.  Ved  en  sammenligning  af 

oversvømmelsesskader  som  følge  af  brud  på  kloakledninger med  oversvømmelsesskader  som 

følge af brud på forsyningsledninger vil det vise sig, at oversvømmelsesskaden er væsentlig større i 

                                                            
39 Præmisse 1782 
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forbindelse med brud på forsyningsledninger i forhold til kloakledninger.  Der således er forskel på, 

hvor  kraftig en oversvømmelse et brud på  kloakledninger  kan  give  anledning  til  i  forhold og et 

brud på vandforsyningsledninger.  

Dommerens argumenter peger i retning af, at der i sager omhandlende et ledningsbrud på grund 

af  materielsvigt,  skal  der  ikke  umiddelbart  statueres  objektivt  ansvar.  Sagens  nærmere 

omstændigheder  bør  dog  tages  i  betragtning,  herunder  oversvømmelsens  størrelse  og 

afværgelsesmulighederne. Dommeren gør det  således  til et problem, om der  i  forbindelse med 

ledningsbrud,  altid  er  de  samme  hensyn  ind  i  billedet  og  hvordan  kan man  sondre  i mellem 

oversvømmelsesskader grundet et brud på kloakledning og et brud på forsyningsledninger.  

Sagen blev anket til højesteret, hvor sagens nærmere omstændigheder blev bearbejdet.    

I  pådømmelsen  deltog  syv  Højesteretsdommere.  Der  blev  stillet  26  spørgsmål  til  Civilingeniør 

Erling  Holm.  Erklæringen  fra  Erling  Holm  gav  dommerne  grundlag  for  at  fastsætte  årsagen  til 

ledningsbruddet.  Det  blev  vurderet,  at  ledningsbruddet  har  været  en  følge  af,  at  der  over  en 

længere periode er foregået en revneudvikling, fordi jord‐ og trafikbelastning har oversteget, hvad 

rørende kunne modstå. Det blev hermed konstateret, at der er tale om materielsvigt, værende en 

udgift ved kloaksystemet og bør bæres af kommunen. Princippet i Gammel Kongevej‐dommen om, 

at  en  skade  anses  for  at  være  en  udgift,  hvis  kommunen  ved  sin  tekniske  og  økonomiske 

planlægning  af  driften  har  mulighed  for  at  tage  risikoen  for  sådanne  påregnelige  skader  i 

betragtning, jf. Gammel Kongevej‐dommen.        

Det  kan  således  konkluderes,  at  TopDanmark  ved  brud  på  vandforsyningsledningerne  og 

kloakledninger som følge af et materielsvigt, som udgangspunkt har gode muligheder for regres. 

Muligheden for regres er større, når der er tale om brud på vandforsyningsledninger i modsætning 

til  et brud  kloakledninger. Dette begrundes  i,  at brud på  vandforsyningsledningerne  antages  at 

forårsage større oversvømmelsesskader. Det kommunale forsyningsselskab eller anden ejer af den 

pågældende forsyningsledning kan således godt stilles til ansvar over for TopDanmarks kunder.      
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2.5.3.2	Tilstoppede	forsyningsledninger	

I  forbindelse med oversvømmelsesskader  forårsaget af  tilstoppede  forsyningsledninger,  kan der 

ikke  føres  samme  argumenter  som  er  gældende  for  oversvømmelsesskader  forårsaget  af 

ledningsbrud på vandforsynings‐ og kloakledningerne. Der  foretages  ikke de samme overvejelser 

som  der  blev  gjort  under  Gammel  Kongevej‐dommen  og  Aulum‐dommen.  En  tilstoppelse  af 

forsyningsledning  tilregnes  ikke,  at  kunne  have  været  undgået,  ved  en  bedre  tekniske  og 

økonomiske planlægning af driften.  

Flere  domme  afviser  et  objektivt  ansvar  for  oversvømmelsesskader  grundet  en  tilstoppelse  af 

forsyningsledninger.40 Hvis årsagen eksempelvis har været trærødder eller sten, der er trængt ind i 

ledningsnettet41  og  forårsager  tilstoppelse  af  forsyningsledninger.    Ansvaret  for  tilstopning  og 

blokering  af  kloakledningerne  skal herfor bedømmes  efter  et  almindeligt  culpaansvar, hvor det 

bærende  synspunkt  oftest  vil  være manglende  vedligeholdelse  af  ledningerne,42  fra  enten  en 

kommune  eller  den  pågældende  ledningsejer.  I  disse  typer  af  sager  foretages  der  en  konkret 

culpavurdering  af, om det pågældende  forsyningsselskab har  forsømt  at  vedligeholde eller  ikke 

jævnligt har foretaget eftersyn af forsyningsledningen. 

Culpa er som nævnt dansk rets almindelige erstatningsregel og er den subjektive ansvarsregel. Der 

findes  ingen  lovgivning  i  Danmark,  der  angiver,  hvornår  man  er  erstatningsansvarlig  for  sine 

handlinger  eller  undladelser.  Culpareglen  er  således  udledt  gennem  retspraksis.43  Reglen  er  i 

princippet  for så vidt altid en minimumsregel og  fastslår, at man er ansvarlig  for den skade man 

forvolder  ved  retsstridige  handlinger,  der  kan  tilregnes  én  for  at  være  enten  forsætlige  eller 

uagtsomme. Ved en retsstridig handling menes, at handlingens skadeevne overstiger handlingens 

nytteevne.44 Ved uagtsomt menes, at  forsyningsselskabet har undladt at udvise den  forsigtighed 

og omhu, som med sikkerhed kan tilregnes dennes virksomhed.       

Der sondres mellem to forskellige handlemåder, hvilket er hændelige uheld og uagtsomhed. Der 

er tale om et hændeligt uheld, når ingen med rimelighed kan gøres ansvarlig for en tilstopning af 

                                                            
40 U.2008B.93 – Jens Andersen Møller – Kommunernes ansvar for afledning af overfladevand, afsnit 2.2. 
41 Jævnfør dommene; U.1979.380 H og U.2002.1320 V – Trærødder dommen.  
42 U.2008B.93 – Jens Andersen Møller – Kommunernes ansvar for afledning af overfladevand, afsnit 2.2.  
43 Jævnfør dommene; U.1989.155V Stenen i mejetærskeren og U1985.425V Hammeren og finsnitteren 
44 Eyben, Bo von og Isager, Helle, 7. udgave, 2011, Lærebog i erstatningsret, side 69 ff.   



Erstatning	for	skybrud	skader	og	efficient	ressourceallokering	i	et	forsikringsmæssigt	
perspektiv	

 

Side 34 af 93 
 

forsyningsledningen.  Det  vil  sige  en  pludselig  og  uafhængig  begivenhed,  der  blokerer 

forsyningsledningen uden, at  forsyningsselskabet har haft en negativ effekt på hændelsen, eller 

ville  have  været  i  stand  til  at  forhindre  blokeringen.  Uheldet  kan  opstå  uden,  at 

forsyningsselskabet har kunnet forudse dette.  

Før  at  en  tilstoppelse  af  forsyningsledningen  kan  antages  at  være  et  hændeligt  uheld,  skal  det 

vurderes, hvorvidt det pågældende  forsyningsselskabs handling eller udeladelse har haft positiv 

virkning på oversvømmelsen.  

Når det er konstateret, at  forsyningsselskabet har udvist en  form  for  forsømmelse, eksempelvis 

manglende vedligeholdelse, skal der foretages en culpavurdering af, om denne forsømmelse kan 

medføre  et  erstatningsansvar.  Et  forsyningsselskab  kan  drages  til  ansvar  for  tilstoppede 

forsyningsledninger, når der er handlet uagtsomt.  Ved uagtsomhed menes, at forsyningsselskabet 

har forvoldt en skade ved almindelig skødesløshed, hvilket betyder, at skaden kunne have været 

undgået, hvis den almindelige vedligeholdelsespligt var overholdt.  

Hvis det  kan  konstateres,  at  forsyningsselskabet burde have  indset,  at der,  grundet manglende 

vedligeholdelse  af  forsyningsledningen,  ville  opstå  en  oversvømmelse  og  dertil  knyttet 

oversvømmelsesskade, anses det, at der er handlet culpøst.45  

 

2.5.3.2.1	–	Analyse	af	Trærødder‐dommen,	U.2002.1320	V46	

Vestre Landsret har afsagt dommen den 26. marts 2002. Dommen omhandlede tilstoppelse af en 

kloakledning  grundet  indtrængende  trærødder,  der  var  vokset  i  et  60  år  gammelt  ledningsnet. 

Dommen  statuer,  hvorvidt  et  forsyningsselskab  eller  ejer  af  den  pågældende  forsyningsledning 

kan pålægges erstatningsansvar i sådanne tilfælde og på hvilket ansvarsgrundlag.    

 

 

                                                            
45 Eyben, Bo von og Isager, Helle, 7. udgave, 2011, Lærebog i erstatningsret, side 83 ff. 
46 Trærødder‐dommen; Ikke objektivt ansvar for kloakoversvømmelse, der skyldtes rødder indtrængning i 
ledningsnettet, U.2002.1320 V, Viborg kommune mod Lars Dalsgaard og Joan Andersen.     
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Kendsgerninger og anbringender 

Kendsgerninger  (faktum):  Den  23.  april  2000  blev  parcelhusejers  kælder  oversvømmet  af 

kloakvand og forårsagede et tab på 46.000 kr.  

Anbringender  i sagen (retsfaktum): Oversvømmelsen skyldtes, at kloakledningen var tilstoppet af 

indtrængende trærødder. Viborg kommune, som ejer af den 60 år gamle kloakledning, ansås for at 

være ansvarlig for oversvømmelsen med den begrundelse, at der var udvist forsømmelse i form af 

manglende vedligeholdelse af kloakledningen.  

Parterne  i  sagen  var,  appellanten  Viborg  kommune  mod  indstævnte  Lars  Dalsgaard  og  Joan 

Andersen.  

 

Vestre Landsrets vigtigste præmisser for afgørelsen 

Dommerne lagde til grund, at: 

‐ Denne  type  af  oversvømmelsesskade  ikke  ansås  for  at  være  opstået  på  grund  af 

materielsvigt.  

‐ Dertil fastslåede dommerne, at skaden ikke kunne anses at være påregnelig i den grad, at 

kommunen som ejer af anlægget burde have taget risikoen  i betragtning ved sin tekniske 

og økonomiske planlægning af driften.  

Med  denne  begrundelse  kunne  kommunen  ikke  pålægges  et  erstatningsansvar  på  objektivt 

grundlag, men der skulle foretages en culpavurdering.  

Ifølge sagens nærmere omstændigheder kunne der endvidere  ikke føres bevis for, at kommunen 

havde  handlet  uagtsomt,  fordi  der  ikke  havde  foreligget  forhold,  der  kunne  give  kommunen 

anledning til at foretage et eftersyn af hovedledningen.  

Det  kan  hermed  konstateres,  at  domstolene  ved  en  afgørelse  af,  hvorvidt  den  pågældende 

kommune  eller  kommunale  forsyningsselskab  kan  pådrages  ansvar  grundet  tilstoppelse  af 

kloakledninger,  lægger hovedvægten på, hvorvidt vedligeholdelsespligten er overholdt  i perioden 
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frem til oversvømmelsen. Det foretages således  i helhedsvurdering af om vedligeholdelsespligten 

er overholdt generelt.  

Dommen statuerer, at ansvaret er baseret på culpareglen  i tilfælde af en tilstoppet kloakledning. 

Sondringen  imellem hvornår der bør pålægges et erstatningsansvar efter culpareglen og hvornår 

der  bør  pålægges  ansvar  på  et  objektivt  grundlag  er  bedst  illustreret  i  Aalborg‐dommen,  som 

bliver analyseret i det følgende.        

  

2.5.3.2.2	–	Analyse	af	Aalborg‐dommen,	U.2002.639	V47		

Vestre Landsret har afsagt dommen den 20. december 2001. Dommen omhandlede kommunens 

erstatningsansvar  for  undladelse  af  sikring  mod  en  tilstoppelse  af  kloakledning.  Dommen 

fastlægger blandt andet, hvorvidt,  i givet  fald, en kommune kan pålægges erstatningsansvar på 

objektivt grundlag eller efter culpareglen. Dommen blev  indanket til Vestre Landsret fra Retten  i 

Aalborg. Den  8.  februar  2000  var  retten  i Aalborg  kommet  frem  til,  at  kommunen  skulle  være 

ansvarlig på objektivt grundlag for de forårsagede oversvømmelsesskader.  

 

Kendsgerninger og anbringender 

Kendsgerninger  (faktum):  I marts  1998  var  husejer  Roger  Lauridsens  kælder  oversvømmet  af 

kloakvand og forårsagede et tab på 94.116 kr.  

Anbringender  i  sagen  (retsfaktum): Oversvømmelsen  skyldtes en  tilstopning  af en  kloakledning, 

som var ejet og drevet af Aalborg kommune. Tilsvarende oversvømmelse var sket tidligere  i året 

1990, hvor årsagen  ikke var blevet fastlagt. Det blev konstateret  i sagen, at kommunen,  i mellem 

disse  to  oversvømmelser,  ikke  har  foretaget  de  nødvendige  vedligeholdelser  eller  andre 

foranstaltninger for at undgå tilstopning. 

                                                            
47 Aalborg‐dommen: Kommune ansvarlig for undladt mod tilstoppelse af kloakledning, U.2002.639V, Aalborg 
kommune mod Roger og Birthe Lauridsen.   
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Parterne  i sagen var appellanten Aalborg Kommune mod  indstævnte Roger og Birthe Lauridsen. 

Aalborg kommunes påstand var frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. 

Roger Lauridsen krævede kommunen dømt til at betale det nævnte økonomiske tab.      

Ifølge retspraksis på området har det hidtil været fastslået, at der er ansvar på objektivt grundlag i 

tilfælde af brud på kloak‐ og vandledninger, mens der ved tilstoppelse af kloakledninger er tale om 

almindelig  culpaansvar.  I  modstrid  hermed  pålægger  retten  i  Aalborg  kommunen  et 

erstatningsansvar  på  objektivt  grundlag  med  den  begrundelse,  at  kommunen  ejer  og  driver 

kloakanlægget  og  når  der  sker  en  tilstoppelse,  hvad  enten  denne  skyldes  fedtaflejring  eller 

fremmedlegemer  i  kloakledningerne,  kan  det  forhindres  ved  regelmæssig  gennemspuling  af 

kloakledningen.  

Retten  i Aalborg mente derfor, at kommunen har haft gode muligheder  for, ved sin  tekniske og 

økonomiske planlægning af driften, at tage risikoen for en tilstoppelse med påregnelig følgeskader 

i betragtning. En påregnelig skade anses for at være en driftsomkostning og må bæres af ejeren og 

den  der  driver  anlægget  på  objektivt  grundlag,  da  ejeren  både  har  vedligeholdelses‐  og 

tilsynspligten.  

 

Vestre Landsrets vigtigste præmisser 

Efter sagens nærmere omstændigheder blev det konstateret, at årsagen til tilstopningen har været 

den  generelt  dårlige  stand  af  kloakledningen.  Kommunen  blev  derfor  pålagt  erstatningsansvar 

efter at have handlet ansvarspådragende, ved  ikke  jævnligt at have foretaget vedligeholdelse for 

at sikre, at ledningen ikke igen blev tilstoppet. Kommunen ifalder derfor ansvar efter culpareglen.   

Ved pådømmelsen deltog tre dommer i Vestre landsret, to dommere udtalte følgende;  

‐ Årsagen  til  tilstopning  af  kloakledningen  den  29.  marts  1998  er  ikke  fastlagt,  det  må 

antages, at kommunen i perioden mellem uheldet i årene 1990 og nu igen i 1998 ikke har 

foretaget vedligeholdelse eller andet for at undgå tilstopning. 

‐ I  følge  Krügers  note,  har  kvaliteten  af  ledningerne  generelt  været  dårlige  og  der 

konstateres betydelige fejl på flere strækninger.  
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Med  udgangspunkt  i  disse  udtalelser  foretog  de  to  dommere  en  culpavurdering  af  sagens 

omstændigheder  og  lagde  til  grund,  at  kommunen  havde  handlet  ansvarspådragende  ved  ikke 

jævnligt  at  have  foretaget  vedligeholdelse,  inspektion,  spuling  eller  iværksat  andre  nødvendige 

tiltag for at sikre, at ledningerne ikke igen tilstoppes.     

Dommer Deleuran udtaler derimod,  at  kommunen bør pålægges erstatningsansvar på objektivt 

grundlag, med følgende begrundelser;  

‐ Det  fremgår  af  vidnet Bennikes  forklaring  for  landsretten,  at der  i  appellantens område 

forekommer tilstopninger 8‐10 gange årligt og at der i afdelingens budget er afsat midler til 

imødegåelse  af  sådanne  situationer  ved  indsats  fra  kommunens  egne  ansatte  eller 

selvstændige entreprenører. 

‐ Den opståede begivenhed  indtræffer med en vis  regelmæssighed, der gør det muligt og 

naturligt at tage højde for den i den tekniske og økonomiske planlægning. 

 

Dommer Deleurans argument er, at oversvømmelsesskaden kan anses for at være en påregnelig 

skade. Hertil fremhævede dommeren yderligere en bemærkelsesværdig sondring, nemlig, hvordan 

der  i disse typer af sager kan sondres mellem pålæggelse af et erstatningsansvar på henholdsvis 

objektivt grundlag eller efter  culpareglen. Det  fastlægges, at det er et  centralt element  i denne 

afvejning,  i hvilke omfang de skadevoldende begivenheder kan anses  for at være påregnelige og 

dermed kan indgå i den tekniske og økonomiske planlægning.  

Afgørelsen var baseret på flertallets stemmer og det blev fastlagt, at  i tilfældet af en tilstoppelse 

som  denne,  kan  den  pågældende  kommune  eller  kommunale  forsyningsselskab  pålægges 

erstatningsansvar efter culpareglen. Dette skyldes, at årsagerne  til oversvømmelsen både  i 1990 

og  1998  har  været  den  ringe  kvalitet  af  ledningerne,  samt  fejl  og  mangler,  som  var  blevet 

konstateret af teknikumingeniør fra Krüger A/S.  

Det  kan  diskuteres,  hvorvidt  sagens  udfald  vil  have  været  anderledes,  hvis  sagen  var  anket  til 

Højesteret. På trods af stærke argumenter hos dommer Deleuran om, at kommunen bør pålægges 
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et  erstatningsansvar  på  objektivt  grundlag,  bliver  kommunen  pålagt  erstatningsansvar  efter 

culpareglen.  

Det kan hermed konkluderes, at det pågældende kommunale forsyningsselskab eller anden ejer af 

forsynings‐ og  kloakledninger,  kan pålægges et erstatningsansvar overfor TopDanmarks  kunder, 

for  oversvømmelser  som  følge  af  tilstoppelse  af  en  kloak‐  eller  anden  forsyningsledning. 

Ansvarsgrundlaget herfor er som udgangspunkt culpa, dog kan objektivt ansvar på området  ikke 

helt udelukkes i fremtidige sager, da argumenterne for objektivt ansvar har været meget fremme i 

sagen.   

 

2.5.3.3	Utilstrækkelige	kloakledninger	ved	skybrud		

Som  tidligere anført er det erstatningsretlige ansvar  for oversvømmelsesskader  forårsaget af de 

kommunale forsyningsselskaber  ikke  lovreguleret. Det er således dansk rets almindelig regler om 

erstatning uden  for kontrakt, der  finder anvendelse.  I  lyset heraf er det  relevant at  foretage en 

identificering  af  eventuelle  normer,  der  taler  for  en  handlepligt  og  dermed  kan  stille  de 

kommunale spildevandsforsyningsselskaber til ansvar.  

For at statuere et ansvarsgrundlag hos den pågældende kommunale spildevandsforsyningsselskab, 

skal  der  som  udgangspunktet  afgøres,  om  der  gælder  et  objektivt  ansvar  på  området,  enten 

lovbestemt  eller  ulovbestemt.  Hvis  dette  ikke  er  tilfældet,  skal  det  vurderes,  hvorvidt  den 

pågældende spildevandsforsyning har handlet ansvarspådragende, herunder om den pågældende 

kan  pålægges  et  erstatningsansvar  efter  culpareglen.  Endelige  er  det  i  oversvømmelsestilfælde 

oplagt  at  inddrage  erstatningsbetingelsen  årsagssammenhæng,  eftersom  denne  ofte  har  givet 

anledning til problemer i praksis, primært inden for disse typer af oversvømmelsessager.   

Domstolene har hidtil  ikke  statueret ulovbestemt objektivt ansvar grundet  ikke dimensionerede 

kloakledninger.  Der  skal  foreligge  et  særlig  grundlag  for  at  pålægge  objektivt  ansvar  og 

domstolene har kun  i begrænset omfang  statueret et ulovbestemt objektivt ansvar. Retspraksis 

har statueret, at der  i de typer af sager, hvor kloakanlægget  ikke er dimensioneret til at klare et 
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usædvanligt  skybrud,  ikke  forligger  et  objektivt  ansvar  hos  den  pågældende 

spildevandsforsyning.48  

Begrundelsen herfor er, at et ekstrem skybrud ikke anses for at være forudseeligt, hvorfor det ikke 

forventes af forsyningsselskaber at tage risikoen for sådanne oversvømmelsesskader i betragtning 

ved deres tekniske og økonomiske planlægning.  

I  tilfælde  af,  at  ingen  domme  på  området  statuerer  objektivt  ansvar,  falder  afgørelsen  på  en 

culpavurdering,  hvorefter  det  pågældende  spildevandsforsyningsselskab  kan  være 

erstatningsansvarligt, såfremt der er handlet culpøst.    

Hvorvidt der er handlet  culpøst  afhænger  af de  konkrete omstændigheder  for  sagen.  I  tilfælde 

hvor  spildevandsforsyningen  har  undladt  at  bygge  et  kloaksystem,  som  svarer  til  en  standard 

dimensioneringsgrad eller at kloaksystemet mangler den effektivitet  som den  tilregnes, kan det 

diskuteres, om der er handlet uagtsomt og om spildevandsforsyningen skal stilles til ansvar efter 

culpa.      

I  sager,  hvor  oversvømmelsesskader  indtræder  på  grund  af  kapaciteten  i  det  kommunale 

afløbssystem, vil det oftest være bevismæssigt vanskeligt at fastslå, at oversvømmelsen  ikke ville 

have  været  opstået,  hvis  kloakanlægget  var  bedre  dimensioneret.  Dermed  er 

erstatningsbetingelsen årsagssammenhæng svært at bevise overfor en domstol, og dermed også 

pålæggelse af et erstatningsansvar hos det pågældende spildevandsforsyningsselskab.  

I  det  følgende  vil  jeg  antage,  at  der  er  konstateret  et  ansvarsgrundlag  enten  ved  culpa  eller 

objektivt ansvar,  fordi dette afhænger af den konkrete sag.  Jeg vil hermed sætte hovedfokus på 

betydning af årsagssammenhængen i disse oversvømmelsesskader.  

Årsagssammenhæng  indebærer,  at  der  skal  være  en  sammenhæng  mellem  den 

ansvarspådragende adfærd og den  indtrådte skade.   Det er helt overladt  til praksis at  fastlægge 

indholdet af kravene til årsagsforbindelsen. Årsagssammenhæng er et normativt juridisk begreb og 

omfatter en vurdering af nogle faktiske omstændigheder  i den enkelte sag. Betingelsen vurderes 

ud  fra det hypotetiske  spørgsmål, om;  skaden ville være  indtrådt, hvis det ansvarsbegrundende 

                                                            
48 Jævnfør U.1987.258 H Greve‐dommen.  
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forhold  ikke  havde  foreligget?  Dette  fremhæver  nødvendigheden  af  det  ansvarsbegrundende 

forhold for skadens indtræden, også omtalt som ‐ conditio sine qua non.49   

Hvis  årsagen  til  en  oversvømmelse  både  er  utilstrækkelige  kloakledninger  og  en  anden  udefra 

kommende  årsag,  altså  to  konkurrerende  årsager  til  skadens  indtræden,  skal  der  foretages  en 

vurdering  af,  hvorvidt  den  ansvarsbegrundende  adfærd  har  været  tilstrækkelig  til  skadens 

opståen. Hvis en utilstrækkelig kloakledning er tilstrækkelig, men ikke en nødvendig betingelse for 

skadens opståen, foreligger der årsagskonkurrence. Dette begrunder, at skaden ville være indtrådt 

alligevel,  selvom  der  havde  været  tilstrækkelige  kloakledninger  til  stede.  Dette  betyder,  at  en 

utilstrækkelig  og  udimensioneret  kloakledning  ikke  har  haft  en  negativ  kontrol  over 

oversvømmelsen, hvorfor betingelsen om årsagssammenhænge ikke er opfyldt. 

Hvis  den  utilstrækkelige  kloakledning  omvendt  er  en  nødvendighed men  ikke  en  tilstrækkelig 

betingelse for oversvømmelsens indtræden, foreligger der et adækvansproblem. Det pågældende 

spildevandsforsyningsselskab  har  i  dette  tilfælde  ikke  haft  en  fuld  positiv  kontrol  over 

hændelsesforløbet.  Oversvømmelsen  anses  derfor  kun  at  have  indtrådt,  fordi  ligeledes  andre 

faktorer end den utilstrækkelig kloakledning har haft  indvirkning på forløbet og disse er uden for 

spildevandsforsyningsselskabets kontrol.  

Adækvansproblemet består således i, at selvom den utilstrækkelige kloakledning er en nødvendig 

betingelse for skadens  indtræden, så ville oversvømmelsen under normale omstændigheder  ikke 

være  indtrådt.  Som  tidligere  omtalt  vurderes  det  i  adækvansbetingelsen  om 

oversvømmelsesskaden har været en påregnelig følge af den utilstrækkelige kloakledning.50     

Dimensionering af spildvandsanlæg er ikke lovreguleret, dog har IDA Spildevandskomiteen, under 

Ingeniørforening  Danmark,  udarbejdet  en  række  skrifter  med  anbefalinger  til,  hvordan 

kommunale afløbssystemer bør udformes og dimensioneres.51  Ifølge skrift nr. 23 skal der ved en 

vurdering  af  ansvaret  tages  hensyn  til,  hvor  store  oversvømmelser  er  rimelige.  Dertil  skal  der 

foretages  beregninger  af  afløbssystemernes  oversvømmelser  og  de  skader,  der  derved  opstår. 
                                                            
49 Udtrykket ”conditio sine qua non” betyder ”Betingelse, uden hvilke ikke”, hvilket udtrykker, at ansvarsbegrundende 
forhold skal have været en nødvendig betingelse for skadens indtræden. Jævnfør Eyben, Bo von og Isager, Helle, 7. 
udgave, 2011, Lærebog i erstatningsret, side 286.   
50 Eyben, Bo von og Isager, Helle, 7. udgave, 2011, Lærebog i erstatningsret, side 283 ff. 
51 Hannibal, Marlene, m.fl., 1. udgave, 2011, Klimaændringer i juridisk perspektiv, side 67. 
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Disse beregnede skader skal sættes i forhold til de udgifter, der vil være forbundet med at etablere 

foranstaltninger,  som  fjerner  eller  nedsætter  skadeomfanget.  Beregningerne  skal  føre  til  en 

samfundsmæssig optimal  løsning, hvilket er en  løsning, der giver det  laveste  skadeomfang med 

laveste tilhørende investering.52           

Oversvømmelsesskader som følge af utilstrækkelige kloakledninger ved et skybrud har haft en del 

omtale  i retspraksis.  I det følgende vil  jeg foretage en dybdegående analyse af Greve‐dommen,53 

eftersom  den  er  meget  relevant  i  denne  sammenhæng,  blandt  andet  fordi  den  i  dommen 

omhandlende hændelse er meget sammenlignelig med begivenheden den 2. juli 2011.     

 

5.2.3.3.1	–	Analyse	af	Greve‐dommen,	U.1987.258	H		

Greve dommen relaterer sig til, hvorvidt en kommune eller et kommunalt  forsyningsselskab kan 

gøres erstatningsansvarlig for en oversvømmelse som følge af et skybrud. Dommen omhandlede 

en tvist mellem Greve kommune og et forsikringsselskab. Domstolen statuerede, at der ikke forelå 

objektivt  ansvar  hos  kommunen  for  oversvømmelser  som  følge  af  usædvanligt  skybrud,  som 

kommunens  kloakanlæg  ikke  var  dimensioneret  til  at  håndtere.   Greve  kommune  blev  dermed 

frifundet.  

Der  vil  i  det  følgende  ske  en  kort  redegørelse  samt  fortolkning  af  dommens  særlige 

omstændigheder, efterfølgende foretages en analyse af dommens præmisser med henblik på en 

konstatering af, hvad domstolen særligt har lagt vægt på i sin afgørelse.  

Højesteret  afsagde dommen den 12.  februar 1987  angående  kommunens erstatningsansvar  for 

skader som følge af et kraftigt skybrud, som kommunens kloaksystem ikke var dimensioneret til at 

håndtere.  Dommen  var  indanket  fra  Østre  Landsret.  Den  17.  august  1984  var  Østre  Landsret 

kommet frem til et modsat resultat for sagen, hvor forsikringsselskabets påstand var taget til følge 

og Greve kommune var blevet erklæret erstatningsansvarlig for oversvømmelsesskaden.   

                                                            
52 Udgivne skrifter; www.ida.dk 
53 Greve‐dommen: Kommune ikke ansvarlig for oversvømmelser som følge usædvanligt regnskyl, som kommunens 
kloakanlæg ikke var dimensioneret til at klare; doms nr. U.1987.258H; Greve kommune mod Forsikrings‐ 
Aktieselskabet Dansk Minerva.   
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I Højesterets dom var parterne i sagen, appellanten Greve kommune mod indstævnte Forsikrings‐ 

Aktieselskabet Dansk Minerva.   Greve kommunes påstand var  frifindelse og  forsikringsselskabet 

havde påstået stadfæstelse. Forsikringsselskabet mente, at kommunen var erstatningsansvarlig for 

de  indtrufne  skader,  eftersom  kommunens  kloaksystem  ikke  var  dimensioneret  til  at  håndtere 

oversvømmelsen. Greve kommune mente, at der er tale om hændelige skader, som er forårsaget 

af en usædvanlig naturbegivenhed.     

 

Kendsgerninger og anbringender 

Kendsgerninger  (faktum):  Den  20‐21.  august  1981  blev  dele  af  Greve  kommunes  kloaksystem 

overbelastet som følge af et kraftigt skybrud. Dette medførte skader på en række ejendomme og 

deres  indbo.  Begivenheden  kostede  forsikringsselskabet  Forsikrings‐  og  Aktieselskabet  Danske 

Minerva i alt 567.602,97 kr. i erstatning. 

 

Anbringender  i sagen  (retsfaktum): Greve kommunes kloaksystem var  ikke  i stand til at bortlede 

regnvandet  og  dette  forårsagede,  en  oversvømmelse,  som  forvoldte  skader  på  nogle  huse  og 

deres  indbo. Kloaksystemet  var  ikke  fuldt udbygget,  idet der manglede bygning af det  såkaldte 

bassin G, hvilket først forventedes at være bygget til året 1982.  

                                      

Dommens nærmere omstændigheder 

Kommunen  fik  foretaget  en  nærmere  undersøgelse  af  årsagerne  til  oversvømmelsen  hos  en 

udvalgt  civilingeniør  fra  Teknologisk  Institut.  Undersøgelsen  viste,  at  der  ikke  havde  været  en 

fuldstændig tilstopning af kloakledningerne, men kun delvist tilstopning med slam, grus og sand. 

Det viste sig, at kloakanlægget  i kommunen er bygget  til at kunne klare en  intensitet på 130  l/s 

ha’54 inden for 10 minutter og skybruddet den 20‐21. august 1981 havde den maksimale intensitet 

på  83  l/s  ha’  inden  for  10  minutter.  Det  kunne  dermed  konstateres,  at  kloaksystemet  var 

dimensioneret  korrekt  efter  gældende  regler  herom  og  der  ikke  havde  været  tale  om  et 

overvældende kraftigt regnskyl, men derimod et uforudseeligt særdeles langvarigt regnskyl.55       

 

                                                            
54 Vandstrømmen beregnes i liter pr. sekund (l/s). l/s ha står for regnintensitet liter pr. sekund i hektar.  
55 Præmisse 259 
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Om dimensionering  af  kloaksystemer blev det  anført,  at  kloaker  i Danmark bygges  til  at  kunne 

bortlede nogle udvalgte regnskyl, som normalt forekommer i en regnesæson. Civilingeniør E. Bahl 

Andersen  mente,  at  regnskyllet  den  20‐21.  august  1981  måtte  betragtes  som  usædvanligt, 

langvarigt som kun er forekommende hvert 20. og 50. år og ikke er forudsat ved dimensionering af 

noget kloaksystem  i Danmark. En  intensitet på 290  l/s ha’  i 10 minutter forventes at forekomme 

hvert 20. år og en  intensitet på 340  l/s ha’  i 10 minutter  forventes at  forekomme hvert 100. år. 

Endvidere blev det anført, at en forøget sikkerhed mod oversvømmelser vil gøre kloaksystemerne 

meget dyrere for kommunerne.  

Det fremgår af Civilingeniør E. Bahl Andersens argumenter, at kommunen ikke på nogen måde har 

været  i  stand  til  at  forhindre  oversvømmelsen,  på  trods  af,  at  det  vil  være  betydeligt 

omkostningskrævende. 

Undersøgelsen viste, at den overordnede koordinering  ikke syntes, at havde været tilstrækkeligt 

forberedt,  hvilket  gav  anledning  til,  at  der  skulle  foretages  en  gennemgang  af  beredskabet. 

Hændelsen  skyldtes en overbelastning  af  kloaksystemet,  idet  tilstrømning  af  regnvand oversteg 

systemets opbevarings‐ og bortledningskapacitet.  Regnen var ligeledes usædvanlig, dels på grund 

af dennes varighed og dels på grund af regnemængdens fordeling gennem hændelsen.  

Resultatet på undersøgelsen peger i retning af, at selvom der havde været udbygget bassiner i takt 

med kloaksystemets bebyggelse, ville disse blive  fyldt op af regnen og der ville højst sandsynligt 

alligevel  have  været  sket  oversvømmelser.    Som  en  sidste  pointe  har  skadestedernes  lave 

beliggenhed en betydning for skaderne, fordi lave kældre ofte er udsat for vandindtrængen.          

Ydermere  skønner  vidnet,  som  bor  i  kommunen  og  havde  overværet  oversvømmelsen,  at 

ejendommene ville være blevet oversvømmet uanset, om det projekterede bassin G på 1350mᵌ 

havde  været  bygget  i  1981  i  stedet  for  i  1982.  Dertil  anføres,  at  vandet  også  under  disse 

omstændigheder  ville  være  trængt  ind  i  husene  og  oversvømmelsen  havde  været  umulig  at 

afværge.  

I overensstemmelse med rapporten og ingeniør Bahl Andersens forklaring, må det ligges til grund, 

at oversvømmelsen ville have fundet sted, selv om bassin G havde været udført i 1981.         
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Forsikringsselskabet  gjorde  gældende,  at  kommunen  er  ansvarlig  for  oversvømmelsernes 

indtræden ud fra en culpavurdering. Forsikringsselskabet anførte følgende begrundelser;  

‐ Det  fremgår  ikke  af  Teknologisk  Instituts  undersøgelsesrapport,  at  der  var  tale  om  en 

naturkatastrofe, idet skaderne skyldes en overbelastning af områdets kloaksystem. 

‐ Kloaksystemet  er  i  sig  selv  projekteret med  henblik  på  lejlighedsvis  overbelastning,  og 

denne er ikke bygget i overensstemmelse med projektet.  

‐ De enkelte kloaksystemer er ikke blevet rimeligt vedligeholdt som led af almindelig rutine.  

‐ Kommunen anses for at være  i stand til at forudse, hvor oversvømmelserne hyppigst ville 

forekomme og har ikke advaret imod byggeri på det pågældende areal.  

‐ Endelig har kommunen som ejer og driftsherre  for kloakanlægget nemmere ved at bære 

risikoen for skader som følge af dets overbelastning, hvorfor de bør have bevisbyrden for, 

at oversvømmelsen ikke kunne være afværget. 

  

Forsikringsselskabets modargumenter blev ikke taget til følge, grundet manglede bevisførelse om, 

hvorvidt kommunen havde handlet culpøst.  

 

Fortolkning af dommens præmisser 

Højesterets dommere foretog endnu en vurdering af sagens omstændigheder med udgangspunkt i 

den nævnte rapport fra Teknologisk Institut. Der blev stillet fem spørgsmål til Teknologisk Institut, 

hvoraf der blev konstateret følgende;  

Selv hvis  landvæsenskommissionens projekt var blevet gennemført, ville man kunne  regne med 

oversvømmelser hvert 20.‐30. år. Dette viser, at erstatningsbetingelsen årsagssammenhæng  ikke 

er opfyldt. 

Udbygning af kloakanlægget  i 1981 havde været  i overensstemmelse med  sædvanlig praksis  for 

kommuner. Dette viser, at kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende.  
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En  fuld  udbygning  af  kloaksystemet,  herunder  bygning  af  bassin  G,  ville  have  forhindret 

oversvømmelserne på området. Bassinets tilstedeværelse anses at skulle have stor indflydelse på 

ledningssystemet. Det kan konstateres at tilstedeværelsen af bassin G vægtes højt, selvom det dog 

er  bevismæssigt  vanskeligt  at  afgøre,  om  oversvømmelsen  med  sikkerhed  ville  have  været 

forhindret. 

Fire dommere stemte for at appellanten bør frifindes og havde taget følgende to begrundelser til 

følge;   

‐ Kloaksystemet var dimensioneret i overensstemmelse med sædvanlig praksis.  

‐ Det må antages, at navnlig  regnbassin G  ville have  forhindret oversvømmelsen, hvis det 

havde  været  opført  som  oprindeligt  planlagt,  men  den  omstændighed,  at  kommunen 

under ændrede  forudsætninger med  hensyn  til  bebyggelsen  skønnede,  at  opførelsen  af 

bassinet kunne udskydes nogle år, ikke udgjorde en ansvarspådragende handling.  

 

Dette viser, at kommunens valg om at udskyde opførelsen af bassin G i et år, ikke findes at være 

en  fejl  eller  forsømmelse,  der  kan  pådrage  kommunen  ansvar  for  oversvømmelsen,  fordi 

oversvømmelsen var  forårsaget af kraftigt og usædvanligt  langvarig regn. Disse omstændigheder 

medfører  ikke  erstatningspligt  for  kommunen  efter  culpareglen  og  heller  ikke  efter  objektivt 

ansvar. 

Højesterets tre yderligere dommere stemte for at stadfæste dommen med følgende begrundelser;  

‐ Skaderne anses  for at være en  følge af, at  regnen  ikke  kunne optages  i det  kommunale 

kloaksystem, således som den var udbygget i august 1981. 

‐ Udbygning var ikke i overensstemmelse med de afsagte landvæsenskommissionskendelser.  

‐ Arealet  var  på  grund  af  terrænforholdende  særlig  udsat  ved  en  oversvømmelse,  dette 

burde kommunen have taget hensyn til.  

‐ Bygning af bassin G vil ifølge rapporten fra Teknologisk Institut, forhindre oversvømmelsen. 

Dertil  kunne  det  konstateres,  at  kommunen  havde  mulighed  for,  ved  de  tekniske  og 
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økonomiske  tilrettelæggelser  af  udbygning  og  drift  af  anlægget,  at  tage  risikoen  for 

sådanne skader i betragtning, dog tager domstolen ikke denne mærkning i betragtning.  

‐ Som  ejer  af  kloaksystemet  bør  kommunen  være  ansvarlig  for  de  forekomne 

oversvømmelser. 

 

De fire dommere som stemte for appellantens frifindelse lagde særligt vægt på, at; 

‐ Udbygningen  af  anlægget  var  i  overensstemmelse  med  praksis  på  området  og 

konstaterede hermed. 

‐ At kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende.  

‐ Yderligere  mentes  det,  at  erstatningsbetingelsen,  årsagssammenhæng  ikke  har  været 

opfyldt, fordi dommerne på ingen måde kan fastlægge, at tilstedeværelset af bassin G, ville 

have forhindret oversvømmelsen.   

 

Vurdering af, hvor ekstrem det opståede  skybrud har været,  spiller også en vigtig  rolle,  idet,  jo 

kraftigere  og  langvarigt  et  skybrud  der  er  opstået,  desto  vanskeligere  bliver  det  for 

forsyningsselskaber at opstille foranstaltninger imod oversvømmelser.  

Det  blev  fastlagt  i  dommen,  at  begivenheden  har  haft  en  særlig  karakter  og  forventes  at 

forekomme hvert 20. til 50. år. Derudover kunne det konstateres, at intet kloaksystem ville være i 

stand til at dimensionere denne type af skybrud. Disse argumenter talte imod, at Greve kommune 

kan pålægges et erstatningsansvar på objektivt grundlag, da kommunen på ingen måde har været i 

stand  til  at  tage  risikoen  af  en  oversvømmelse  med  i  betragtningen  under  den  tekniske  og 

økonomiske planlægning. Ydermere kan der  ikke pålægges kommunen et erstatningsansvar efter 

den almindelige culparegel, da der  ikke er udvist nogen forsømmelse,  idet skybruddet har været 

usædvanligt og upåregneligt.        

På  trods  af  de  stærke  argumenterer  imod  appellantens  frifindelse,  faldt  afgørelsen  på  Greve 

kommunens  frifindelse.  Det  er  bemærkelsesværdigt,  at  sagens  udfald  kunne  have  været  det 

modsatte ved ændring af en enkelt stemme, idet der var dissens fra tre ud af syv dommere.  Det 
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forhold, som skelner dommernes overvejelser om, hvorvidt Greve kommune bør stilles til ansvar 

eller  ej,  er  først  og  fremmest  bevismæssige  forhold,  idet  de  tre  dommere,  som  stemte  for 

stadfæstelsen,  ikke  kan  føre  bevise  for  påstanden.  Altså  kan  dommerne  ikke  bevise  at 

årsagssammenhængen har været tilsted, nærmere om opbygning af bassin G ville have forhindret 

oversvømmelsen.  

Det ses, at baggrunden for sagens udfald til dels har været, at det var umuligt for kommunen med 

den viden den havde dengang at  forudse, at den manglende udførelse af bassin G ville medføre 

oversvømmelser. Der manglede således årsagssammenhæng. Til dels har det været væsentligt for 

sagens udfald, at der var tale om et ekstremt langvarigt skybrud, hvor intet kloaksystem ville være 

i stand til at klare mængden af regn.56 Det betyder, at domstolene tillægger det betragtelig værdi, 

om den udløsende skadesårsag er en usædvanlig naturbegivenhed eller ej.  

Situationen  i  dommen  kan  sammenlignes  med  Gammel  Kongevej‐dommen57,  hvor  den 

kommunale  vandforsyning  blev  ansvarlig  på  objektivt  grundlag  med  den  begrundelse,  at 

oversvømmelsen  skyldes  materielsvigt  og  kommunen  burde  have  taget  sådanne  risiko  i 

betragtning ved sin tekniske og økonomiske planlægning. I Greve‐dommen er der hverken tale om 

en  forudseelig  risiko  eller  andet  materielsvigt,  som  Greve  kommune  burde  have  taget  i 

betragtning.     

Det  kan  hermed  konkluderes,  at  muligheden  for  at  gøre  et  regreskrav  gældende  overfor  de 

kommunale  forsyningsselskaber  i  sager,  hvor  oversvømmelsesskader  opstår  på  grund  af 

manglende kapacitet  i afløbssystemet, må vurderes som værende meget begrænset. Regres kan 

ikke  udelukkes,  dog  kræver  det  en  stærk  bevisførelse  for  ansvarsgrundlaget  samt  at  de  øvrige 

grundlæggende erstatningsbetingelser er opfyldt.   

 

  	

                                                            
56 U.1987B.288 – Mogens Hornslet – Højesterets dom af 12. feb. 1987. Kommuners ansvar for kloakanlæg 
57 U.1983.866 H Gammel Kongevej‐dommen. 
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2.5.3.4	Oversvømmelser	fra	vandløb,	søer	eller	havet		

Eftersom  forsikringsselskabet  TopDanmark  har  afgrænset  sig  fra  dækning  af 

oversvømmelsesskader fra vandløb, søer og havet, giver det ikke anledning til et regresspørgsmål.  

TopDanmark  har  i  sin  formulering  af  dækningsområdet  skrevet  ”Forsikringen  dækker  direkte 

skader  som  følge  af  skybrud”.58  Formuleringen  kan  tyde  på  en  afgræsning  af  de  indirekte 

følgeskader, som kan opstå  i forbindelse med et skybrud. I praksis kan det ofte give anledning til 

bevismæssige  vanskeligheder,  hvorvidt  den  pågældende  vandskade  er  forårsaget  af 

oversvømmelse  fra  vandløb,  søer  eller  havet,  eller  er  vandskaden  forårsaget  som  følge  af  et 

skybrud. Udfordringen  ligger  i en konstatering af, hvor vandet er kommet fra, da et skybrud kan 

give anledning  til, at vandmængden  i kloaksystemer, vandbassiner, vandløb, søer m.fl. stiger, og 

disse kan til sammen forårsage vandskader hos TopDanmarks kunder.  

I dette tilfælde er ansvarsfordelingen mellem kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber 

mindre skarp, idet de kommunale forsyningsselskaber bærer ansvaret for kloaksystemerne, mens 

kommunalbestyrelsen  er  vandløbsmyndighed  efter  vandløbslovens  §  7,  for  de  vandløb  der  er 

defineret  i  lovens § 2. Hvorvidt der  i givet fald er et regreskrav, der kan gøres gældende mod en 

kommune eller et kommunalt forsyningsselskab, afhænger af den konkrete sag og en konstatering 

af, hvorfra den skadeforårsagende vandmængde er kommet.  

I det følgende vil jeg antage, at TopDanmark har dækket en skade, som har været forårsaget af en 

kombination af både oversvømmelse af et vandløb og som følge af, et kloaksystem ikke har kunnet 

klare den store vandmængde. Dette antages  fordi det  ikke er helt enkelt  i alle  tilfælde at sætte 

klare rammer for, hvornår en oversvømmelsesskade skyldes eksempelvis en oversvømmelse af et 

vandløb eller kloaksystemernes dimensionering. Det konkrete er herfor, om der i sådanne tilfælde 

er et ansvarsgrundlag TopDanmark kan indtræde i.      

Som hovedregel kan man blive pålagt et objektivt ansvar, hvis det er fastsat i loven. Undtagelsen 

hertil er, at man godt kan pålægges objektivt ansvar efter retspraksis, idet det er en forudsætning, 

at skaden skal kunne anses som en driftsomkostning, der kan tages i betragtning ved den tekniske 

og økonomiske planlægning af driften, jf. Gammel Kongevej‐dommen.  

                                                            
58 Dækningsvilkårene for Hjem‐ og Husforsikringen er vedlagt, se bilag 2 
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Den  offentligretlige  lov,  vandløbsloven,  har  pålagt  kommunerne  ansvaret  for  vandløb,  søer  og 

havets vedligeholdelse. Dertil forpligter vandløbsloven kommunerne at føre tilsyn og sørge for at 

disse  områder  udvikler  sig  på  en  bestemt  måde.  Loven  indeholder  ingen  bestemmelse  om 

kommunernes erstatningsansvar på området, eller om der  skal ydes erstatning, hvis kommuner 

misligholder  deres  forpligtigelser.  Yderligere  har  der  hidtil  ikke  været  retspraksis,  vedrørende 

offentlige myndigheders objektive ansvar for oversvømmelser fra vandløb, søer eller havet.     

Ansvarsgrundlaget  er  derfor  baseret  på  dansk  rets  almindelige  erstatningsansvar,  hvilket  er  en 

culpavurdering. Vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar for aktiviteter som denne 

vil  culpavurderingen  være mildere end ellers. Dette begrundes  i  at  samfundet har besluttet, at 

vandløb, søer og havets vedligeholdelse bør foretages af fællesskabet, opgaven anses for at være 

myndighedsudøvelse,  af  den  grund  vil  culpavurderingen  være  mild.59  Yderligere  vil  en 

privatvirksomhed ikke have vedligeholdelsesforpligtigelsen.  

Det kan hermed konkluderes, at kommuner kun kan pålægges erstatningsansvar efter culpareglen 

og det forudsætter, at de har handlet culpøst. I praksis vil der være et behov for stærk bevisførelse 

fra TopDanmark  side  for at påvise, at den pågældende kommunes ansvarspådragende handling 

eller  udeladelse  har  forårsaget  oversvømmelsesskader  og  dermed  få  kommunen  erklæret 

erstatningsansvarlig efter culpareglen. 

  

2.6	Sammenfatning	af	den	retsdogmatiske	analyse		

I analysen er det blevet konstateret, at vand‐ og  spildevandsforsyninger er adskilt  fra offentlige 

myndighedernes  ansvar.  De  kommunale  forsyningsselskaber  bærer  ansvaret  for 

forsyningsledningernes  og  kloaksystemernes  drift  og  vedligeholdelse  og  har  ligeledes  en 

tilsynspligt  på  disse  områder,  mens  kommunerne  står  til  ansvar  for  udarbejdelse  af 

spildvandsplaner  for  spildevandshåndtering.  Både  kommunerne  og  de  kommunale 

forsyningsselskaber kan i begrænset omfang stilles til ansvar for bestemte oversvømmelsesskader.  

                                                            
59 Ulfbeck, Vibe, 2. udgave, 2010, Erstatningsretlige grænseområder, side 249. 
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Det bør  lægges  til  grund,  at  skybruddet den 2.  juli 2011 er en 100‐års begivenhed, og det  kan 

sætte begrænsninger i et regreskrav overfor kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber, 

eftersom  begivenheden  ikke  kan  anses  som  værende  forudseelig  fra  kommunernes  eller 

forsyningsselskabernes  side,  dertil  hører  at  det  har  været  et  ekstremt  skybrud.  Skybruddets 

intensitet på 22 millimeter på 10 minutter er en rekord for, hvad landet hidtil har været udsat for 

og det kunne konstateres, at ethvert kloaksystem umuligt vil kunne aflede så stor vandmængde på 

så  kort  tid.  Yderligere  er  det  både  vanskeligt  og  meget  omkostningsfuld  at  opretholde  de 

eventuelle foranstaltninger til afværgelse af oversvømmelsesskader.  

Begivenheden  har  dog  højst  sandsynligt  haft  en  positiv  effekt  på  de  fremtidige  vand‐  og 

spildevandsplanlægninger  hos  de  offentlige  myndigheder.  Skybruddet  har  givet  de  offentlige 

myndigheder  anledning  til  at  opretholde  de  nødvendige  foranstaltninger  for  uforudseelige 

oversvømmelser i fremtiden.60 

Der gælder de samme erstatningsretlige ansvar hos de kommunale forsyningsselskaber som ville 

have  været  gældende  overfor  en  privat  erhvervsvirksomhed.  Forsyningsvirksomhed  er  ikke  en 

myndighedsudøvelse, derfor vil der  ikke være tale om mildere culpavurdering. Analysen viser, et 

regreskrav fra TopDanmarks side afhænger af, hvilke type af oversvømmelsesskade der er tale om, 

og  at  forsyningsselskaber  hovedsagligt  godt  kan  stilles  til  ansvar  for  bestemte  typer  af 

oversvømmelsesskader, både efter culpareglen eller på objektivt grundlag.  

Sondringen mellem  hvilke  oversvømmelsesskader,  der  er  underlagt  henholdsvis  culpareglen  og 

objektivt  ansvar,  varierer  fra  sag  til  sag.  Som  klare  hovedregel  i  erstatningsretten,  er  der 

erstatningsansvar efter  culpa  reglen, hvis der er handlet  culpøst, dog  gælder der ofte objektivt 

ansvar  selvom der  ikke er handlet culpøst.  I  tilfældet af en oversvømmelsesskade, hvor der har 

været  tale  om  brud  på  forsynings‐  eller  kloakledning  på  grund  af materielsvigt,  har  retspraksis 

fastlagt,  at  ansvarsgrundlaget  er  objektivt  ansvar.  Udfordringen  for  forsikringsselskabet 

TopDanmark  ligger  i  bevisførelsen  af,  hvorvidt  oversvømmelsen  skyldes  materielsvigt  i  den 

pågældende  forsyningsledning.    Det  afgørende  element  er  igen  om  vedligeholdelsespligten  er 

overholdt.  

                                                            
60 Jævnfør del 1: fundamentet, afsnit 1.3.1 Klimaændringen. 
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I Gammel Kongevej‐dommen blev det  konstateret, at  ledningsbruddet  skyldes materieltræthed, 

som  kunne  have  været  undgået  ved  regelmæssigt  eftersyn  og  vedligeholdelse  af 

forsyningsledningen.  I Aulum‐dommen  var der dissens  fra dommer Paul Holm, hvor dommeren 

argumenterede  for,  at  der  i  praksis  bør  sondres  mellem  oversvømmelser  som  følge  af 

ledningsbrud på vandforsyningsledning og kloakledningerne. Dette taler for, at  i forbindelse med 

større og kraftige oversvømmelser er der bedre regres muligheder end ellers. Overordnet set har 

forsikringsselskabet  TopDanmark  gode muligheder  for  regres mod det pågældende  kommunale 

forsyningsselskab, grundet ledningsbrud som følge af materielsvigt.   

I tilfælde af, at en oversvømmelsesskade skyldes tilstoppelse af forsyningsledningerne, er der gode 

muligheder  for,  at  forsikringsselskabet  TopDanmark  kan  foretage  et  regreskrav  mod  de 

kommunale  forsyningsselskaber,  som udgangspunkt efter  culpareglen. Det  afgørende element  i 

disse  sager  er  selve  årsagen  til  en  tilstoppelse  af  den  pågældende  forsyningsledningen. 

Domstolene  ser  endvidere  på,  hvorvidt  vedligeholdelsespligten  er  overholdt  generelt  gennem 

tiden. Aalborg‐dommen peger i retning af, at der er en smule uklarhed omkring ansvarsgrundlaget 

i  tilfælde  af  tilstoppede  kloakledninger. Domstolene  har  endnu  ikke  fastsat  objektivt  ansvar  på 

området, men det kan ikke udelukkes at forekomme i fremtiden.  

Utilstrækkelige kloakledninger har fået en del omtale i praksis, hvor det afgørende er, hvornår en 

kloakledning  anses  for  at  være  utilstrækkelig?  IDA’s  Spildevandskomité  har  udgivet  en  række 

forskrifter med  anbefalinger  vedrørende  dimensionering  af  afløbsinstallationer. Myndighederne 

har  således  ikke  fastlagt  retningslinjer  for,  hvilke  dimensioneringsgrader  kloaksystemerne  bør 

have. Afgørelsen af, hvorvidt et kloaksystem er utilstrækkelig er baseret på dansk rets almindelig 

erstatningsregler uden for kontrakt.  

Analysen  viser,  at  i  tilfælde  af  at  en  oversvømmelse  skyldes  utilstrækkelige  kloakledninger,  er 

vanskeligt at stille  forsyningsselskaber til ansvar, både efter culpareglen og på objektiv grundlag. 

Forsikringsselskaber må i højere grad bære risikoen for, at klimaforandringerne fører til problemer 

med  de  kommunale  kloaksystemers  kapacitet.  Således  må  forsikringsselskabet  TopDanmark 

acceptere,  at  de  kommunale  kloaksystemer  ikke  er  sikret  mod  oversvømmelsesskader  ved 

ekstreme skybrud.   



Erstatning	for	skybrud	skader	og	efficient	ressourceallokering	i	et	forsikringsmæssigt	
perspektiv	

 

Side 53 af 93 
 

Yderligere  er  det  afgørende  element  i  sager  om  utilstrækkelige  kloakledninger,  om  der  en 

årsagssammenhæng  mellem  den  ansvarspådragende  adfærd  og  den  opståede 

oversvømmelsesskade.  Med  andre  ord  er  det  bevismæssigt  vanskeligt  at  fastslå,  hvornår 

kloakledningerne ville have været tilstrækkelige. Et regreskrav kan ikke udelukkes, dog kræves der 

større bevisførelse.  

Lider TopDanmarks kunder tab ved kombination af en oversvømmelse fra eksempelvis et vandløb 

og som følge af et ikke dimensionerede kloaksystem, vil det i praksis være vanskeligt at fastslå den 

endelige årsag til oversvømmelsesskaden. Kommuner kan drages til ansvar for manglende tilsyn og 

vedligeholdelse af vandløb, efter culpareglen. Et erstatningskrav mellem TopDanmarks kunde og 

den pågældende kommune vil være baseret på culpavurderingen. Regreskravet er igen afhængigt 

af, om kommunen har handlet ansvarspådragende, herunder om de nødvendige foranstaltninger 

for en oversvømmelse fra vandløb, søer og havet er opretholdt.  

Kommunernes ansvar  i forbindelse med et skybrud fremgår yderligere af beredskabslovgivning.61 

Beredskabsloven forpligter kommunerne i akutte tilfælde, at stå parat med beredskabsmuligheder 

for hurtigst muligt at kunne fjerne regnvandet fra offentlige veje m.m. Dertil fremgår det af IDAs 

Spildevandskomités skrift 27, at kommuner til dels kan stilles til ansvar for en oversvømmelse af et 

kloaksystem, eftersom kommunerne står for planlægning af spildevandshåndtering.  

	

2.7	Oversvømmelsesdirektivet	og	task‐force	for	klimatilpasning		

I  forlængelse  med  den  retsdogmatiske  analyse,  hvor  jeg  har  beskrevet  retsstillingen  mellem 

forsikringsselskabet TopDanmark og kommunerne samt de kommunale forsyningsselskaber, vil jeg 

i det  følgende gøre opmærksom på, hvilke  foranstaltninger der bliver  foretaget  fra de offentlige 

myndigheders  side,  for  at  begrænse  oversvømmelserne  som  følge  af  et  skybrud.  Disse 

oversvømmelser er problemstillinger, som  formentlig vil have øget betydning  fremover, grundet 

klimaændringerne,  som  er  gjort  rede  for  i  afsnittet  1.3.1.  Samfundet  som  helhed,  herunder 

forsikringsselskabet TopDanmark, er udsat for større risici i takt med, at klimaændringerne vil føre 

                                                            
61 Beredskabsloven; LBK nr. 660 af 10/06/2009. 
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til flere skader af denne art. Dette har, for de offentlige og de  internationale myndigheder, givet 

anledning til, at der allerede bliver gjort noget for at minimere disse oversvømmelser.  

De  internationale  og  de  offentlige myndigheder  har  sat  adskillige  processer  i  kraft. Disse  går  i 

retning af, at forebygge oversvømmelsernes fulde gennemslagskraft. Dette har en indirekte positiv 

virkning på forsikringsselskaberne, her i blandt TopDanmark i form af, at risikoen i forbindelse med 

klimaændringen forventes at blive reduceret. En redegørelse af, hvilke foranstaltninger der bliver 

foretaget som forventes at forhindre oversvømmelserne, herunder minimering af risikoen som er 

forbundet med  et  skybrud,  er  relevant  for  forsikringsselskabet  TopDanmark,  da  det  danner  et 

billede af forventede risici i fremtiden, som TopDanmark kan blive stillet overfor. 

Som  følge af den  retsdogmatiske analyse, kan TopDanmark  i nogle  tilfælde opnå et  regreskrav, 

mens det  i andre  tilfælde er usandsynligt, at man kan gennemføre et  regreskrav. Derfor er det 

vigtigt for TopDanmark at være opmærksom på, at der sker en indsats fra regeringens side, så man 

minimere den risiko, som er forbundet med klimaændringerne.  

Der  har  hidtil  ikke  været  national  regulering,  der  fastsætter  rammer  for  håndtering  af 

oversvømmelsesproblemer. Dog har EU  i år 2007 vedtaget et oversvømmelsesdirektiv.62 Alle EU‐

landene skal gennemføre direktivet nationalt frem mod 2015.63 Direktivet omhandler planlægning 

for ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer og kyster. I Danmark er direktivet implementeret i 

miljøministeriets ”lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen  fra vandløb og søer”64 

og  Kystdirektorats  ”bekendtgørelse  om  vurdering  og  risikostyring  for  oversvømmelse  fra  havet 

fjorde  eller  andre  dele  af  søterritoriet.”65  Direktivets  formål  er,  at  fastlægge  en  ramme  for 

vurdering  og  styring  af  oversvømmelsesrisici med  henblik  på  at mindske  de  negative  følger  af 

oversvømmelser, jf. art. 1. 

Direktivet er opdelt i tre trin og det forventes, at Danmark gennemfører alle trin fuld ud til år 2015. 

De  tre  trin  er  nærmere  reguleret  i  direktivets  kapitler  II‐IV,  som  indeholder  retningslinjer  for, 

                                                            
62 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:DA:PDF   
63 http://www.klimatilpasning.dk/da‐dk/service/international/eu/eusoversvoemmelsesdirektiv/sider/forside.aspx 
64 Lov nr. 1505 af 27/12/2009 
65 Bek. nr. 121 af 02/02/2010 
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hvordan  og  hvorledes  EU‐landene  skal  håndtage  oversvømmelsesrisikoen.  Overordnet  skal 

direktivet implementeres i følgende tre trin;66 

Først  skal medlemsstaterne  foretage  en  foreløbig  undersøgelse  af  risici  for  oversvømmelser  og 

identificere  udsatte  områder  i  2011. Dernæst  skal  der  udvikles  oversvømmelsesrisikokort  frem 

mod  2013,  der  kortlægger  risici  for  oversvømmelse  ved  ekstreme  vejrhændelser  og  den 

samfundsmæssige  omkostning,  der  er  forbundet  med  oversvømmelserne.  I  2015  skal 

medlemsstaterne  have  udviklet  planer  for  forvaltningen  af  risikozonerne,  der  skal  forebygge 

samfundsmæssige  skader,  forebygge  oversvømmelser  og  skal  afklare  befolkningen  i  forhold  til, 

hvordan de skal forholde sig i tilfælde af oversvømmelser. 

Direktivets  formål  er  således,  at  mindske  risikoen  for  skader  ved  oversvømmelser  ved  både 

vandløbsområder og  kystområder. Art. 2 nr. 1  indebærer, at direktivet  ikke  finder anvendelse  i 

forbindelse  med  oversvømmelser  fra  spildvandssystemer.  Det  fremgår  således  af  direktivets 

ordlyd, at oversvømmelser  fra vand‐ og  spildevandssystemer  ikke nødvendigvis bør  tages med  i 

EU‐landenes  handlingsplan.  Dog  er  oversvømmelsesdirektivet  ikke  helt  ubetydeligt  for 

TopDanmarks virksomhed, da oversvømmelsesskader ofte kan opstå som følge af kombination af 

oversvømmelser fra et eventuelt vandløb eller spildevandssystemer.   

Yderligere er det bemærkelsesværdig, at miljøministeriet, Ida Auken, har nedsat en såkaldte task‐

force som skal planlægge, hvordan kommunerne bedst kan håndtere de kommende skybrud på 

grund af klimaændringen. Hensigten er at udarbejde en national handlingsplan for klimatilpasning. 

I task‐forcen  indgår et rejsehold som blandt andet skal hjælpe kommunerne med de kommunale 

handlingsplaner  for  klimatilpasning.67  Task‐forcens  klimatilpasning  sikre  desuden,  at 

oversvømmelsesdirektivet hurtigst muligt bliver implementeret fuldt ud i Danmark.   

Både  fra  EU  og  de  offentlige myndigheders  side  arbejdes  der  således  på,  at  de  risici  som  er 

forbundet med klimaændringen, herunder et skybrud, skal håndteres således, at det mindsker det 

samfundsøkonomiske  tab. Dette har betydning  for TopDanmark  idet at TopDanmark, selvom de 

                                                            
66 http://www.klimatilpasning.dk/da‐dk/service/international/eu/eusoversvoemmelsesdirektiv/sider/forside.aspx  
67 http://www.klimatilpasning.dk/da‐dk/info/omportalen/videnscenterforklimatilpasning/sider/forside.aspx ‐ Det kan 
diskuteres, hvorvidt denne task‐force kan frembringe en efficient allokering af de risici som kan opstå i forbindelse 
med et skybrud. Dette vil jeg ikke komme nærmere inde på, grundet pladsmangel. 
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måtte vinde en sag om et regreskrav, så vil der stadig være en del omkostninger, som  ikke ville 

blive  dækket  fuldt  ud.  Det  kan  være  administrationsomkostninger  og  omkostninger,  som  er 

forbundet med opstilling af de nødvendige foranstaltninger til at begrænse og afværge tabet som 

følge  af  en  oversvømmelse,  samt  beredskabsomkostninger,  som  er  nævnt  i  afsnit  1.2  –  case 

beskrivelse.  Disse  omkostninger  forventes  at  blive  minimeret  som  følge  af  de  ovennævnte 

klimatilpasningsplaner fra EU og de offentlige myndigheders side. 

 

  	



Erstatning	for	skybrud	skader	og	efficient	ressourceallokering	i	et	forsikringsmæssigt	
perspektiv	

 

Side 57 af 93 
 

2.8	Juridisk	delkonklusion		

Det  kan hermed  konkluderes,  at både  kommunerne og de  kommunale  forsyningsselskaber  kan 

stilles  til  ansvar  for  bestemte  oversvømmelsesskader,  dog  i  begrænset  omfang  og  når  de 

nødvendige erstatningsbetingelser er opfyldt. Eftersom al forsyningsvirksomhed er rykket over til 

de  kommunale  forsyningsselskaber,  bærer  kommuner  herunder  de  offentlige myndigheder,  et 

meget  begrænset  ansvar  i  tilfælde  af  oversvømmelsesskader.    Ansvarsgrundlaget  hos 

kommunerne  vil  være  baseret  på  culpareglen,  mens  ansvarsgrundlaget  for  de  kommunale 

forsyningsselskaber både kan være culpareglen og objektivt ansvar.  

De  kommunale  forsyningsselskaber  kan  i  højere  grad  stilles  til  ansvar  for  bestemte  typer  af 

oversvømmelsesskader.  Et  regreskrav  afhænger  i  høj  grad  af  den  konkrete  sags  nærmere 

omstændigheder; i tilfælde af en oversvømmelsesskade skyldtes materielsvigt eller tilstoppelse af 

forsynings‐  eller  kloakledninger,  har  forsikringsselskabet  TopDanmark  gode  muligheder  for 

opnåelsen af et  regreskrav hos de kommunale  forsyningsselskaber. Hvis oversvømmelsesskaden 

dog skyldes utilstrækkelige kloakledninger, er muligheden for et regreskrav begrænset. 

Det  er  yderligere  bemærkelsesværdigt,  at  der  bliver  taget  hensyn  til  klimaændringerne  og 

regeringen allerede er i gang med at opnå de nødvendige foranstaltninger, som kan begrænse det 

samfundsmæssige tab som  følge af et skybrud, bedst muligt. Dette peger  i retning af at, selvom 

det  er  forsikringsselskaberne,  der  på  bestemte  områder  må  bære  risikoen  for  eventuelle 

oversvømmelsesskader i fremtiden, så tager regering en del ansvar på området.       

Den  overordnede  konklusion  om,  at  forsikringsselskabet  TopDanmark,  i  forhold  til  visse 

oversvømmelsestyper har større eller mindre mulighed  for at gøre regreskrav gældende mod de 

kommunale  forsyningsselskaber,  giver  anledning  til  en  retsøkonomisk  overvejelse  af,  hvorvidt 

dette  er  samfundsmæssigt  efficient.  Herunder,  hvilke  samfundsøkonomiske  konsekvenser  et 

skybrud og de dertil knyttede oversvømmelsesskader, kan give anledning til.   
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Del	3:	Økonomisk	analyse	

3.1	Den	Økonomiske	problemstilling	

Den økonomiske problemformulering: 

”En retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader forårsaget af skybrud” 

har  givet  grundlag  for  bearbejdning  af  to  delspørgsmål,  som  er  udfaldet  af  resultatet  af  den 

juridiske  analyse.  Den  juridiske  analyse  konkluderede,  at  de  kommunale  forsyningsselskaber  i 

højere  grad  godt  kan  stilles  til  ansvar  for  bestemte  typer  af  oversvømmelsesskader,  og  at 

forsikringsselskabet TopDanmark hovedsagligt godt kan  foretage regreskrav mod de kommunale 

forsyningsselskaber. Dette giver anledning til bearbejdning af de økonomiske konsekvenser, som 

er forbundet dertil. I den økonomiske analyse vil to ud af de fire oversvømmelsesskader,68 som er 

analyseret  i  den  juridiske  analyse,  blive  analyseret  ud  fra  en  samfundsmæssig  efficient 

betragtning.  

De  omhandlende  oversvømmelsesskader  er,  henholdsvis  oversvømmelsesskader  grundet 

utilstrækkelige  kloakledninger  og  oversvømmelsesskader  grundet  tilstoppelse  af 

forsyningsledninger.  Disse  typer  af  oversvømmelsesskader  er  valgt,  idet  disse  lægger  op  til 

relevante retsøkonomiske problemstillinger i form af ufuldstændige ressourceallokering.   

Med  hensyn  til  oversvømmelsesskader  som  følge  af  utilstrækkelige  kloakledninger,  resulterede 

den  juridiske  analyse  i,  at  muligheden  for  at  opnå  et  regreskrav  hos  de  kommunale 

forsyningsselskaber  er meget  begrænset. Der  har  hidtil  ikke  været  afgørelser,  hvor  ejer  af  det 

pågældende  kloaksystem,  er  blevet  pålagt  erstatningsansvar  grundet  utilstrækkelige 

kloakledninger. Dette giver anledning til at behandle følgende retsøkonomiske problemstilling:  

”Hvorvidt er erstatningsreglerne om kommunale forsyningsselskabers ansvar for skader, der 

skyldes utilstrækkelige kloakledninger, efficiente for samfundsøkonomien?” 

                                                            
68Jævnføre den juridiske analyse, afsnit 2.3 ‐ De forskellige oversvømmelsesskader. 
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Af  hensyn  til  oversvømmelsesskader  grundet  tilstoppede  forsyningsledninger,  resulterede  den 

juridiske analyse  i, at det pågældende  forsyningsselskab kan pålægges et erstatningsansvar efter 

culpareglen, dette giver grundlag til at belyse følgende retsøkonomiske problemstilling:  

”Hvorvidt bør der ud fra en Kaldor‐Hicks optimal betragtning gælde objektivt ansvar, ved 

oversvømmelsesskader der skyldes tilstoppelse af forsyningsledninger?” 

Der  vil  i  det  følgende  foretages  en  bearbejdning  samt  en  analysere  af  de  ovennævnte 

retsøkonomiske  problemstillinger, med  henblik  på  at  få  fastlagt  den mest  samfundsøkonomisk 

efficiente  regulering  af  erstatningsreglerne,  inden  for  de  bestemte  typer  af 

oversvømmelsesskader.  

 

3.2	Samfundsøkonomiske	konsekvenser	af	et	regreskrav	for	utilstrækkelige	
kloakledninger		

I  forbindelse  med  utilstrækkelige  kloakledninger  skal  det  analyseres,  hvorvidt  det 

samfundsmæssigt  er  efficient  at  gøre  et  regreskrav  gældende  mod  de  kommunale 

forsyningsselskaber. Uanset hvad udfaldet måtte blive af en retssag om et regreskrav, så kan selve 

oversvømmelsesskaden  og  et  efterfølgende  regreskrav medføre  øget  transaktionsomkostninger 

med  konsekvenser  for  den  samfundsøkonomiske  efficiens.  Denne  del  af  den  økonomiske 

problemformulering: 

”Hvorvidt er erstatningsreglerne om kommunale forsyningsselskabers ansvar for skader, der 

skyldes utilstrækkelige kloakledninger, efficiente for samfundsøkonomien?” 

Problemformuleringen  giver  anledning  til  først  og  fremmest  at  belyse,  hvilke  former  for 

administrationsomkostninger  og  ressourcespild,  der  er  forbundet  med  oversvømmelsesskader 

som følge af et ekstremt skybrud. Dette giver anledning til at vurdere, hvilke omkostninger der er 

forbundet med  at  opstille  de  nødvendige  foranstaltninger  for  at  undgå  en  oversvømmelse  i  at 

opstå herunder også at undgå de efterfølgende oversvømmelsesskader.  
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På  den  ene  side  er  der  tale  om  et  samfundsøkonomisk  tab  i  form  af  ressourcespild  gennem 

TopDanmarks  kunder. De  skaderamte  værdier  vil  i  det  følgende  betragtes  som  ressourcespild. 

Endvidere  opstår  der  administrationsomkostninger  i  forbindelse  med  at  gøre  et  regreskrav 

gældende,  herunder  de  administrationsomkostninger,  som  er  tilknyttet  sagsbehandlingen 

medvidere.  Dertil  er  der  omkostninger  forbundet  med  beredskab  til  afværgelse  af  tabet  fra 

TopDanmarks side. Disse  tre  former  for omkostninger vil  i det  følgende betegnes under ét, som 

transaktionsomkostninger.  Transaktionsomkostningerne  antages  at  forekomme  hver  gang  der 

opstår et skybrud der forårsager oversvømmelsesskader. 

På den anden side er der ressourceallokeringsomkostninger, hvilket er de omkostninger, som er 

forbundet med genopretning og genopbygning af et bedre og mere effektivt kloaksystem, der med 

sikkerhed  kan  forventes  at  kunne  dimensionere  et  ekstremt  skybrud  i  fremtiden.  Disse 

omkostninger antages at forekomme én enkelt gang over en længere årrække. Der er her tale om 

en enkeltstående investering, som vil forhindre oversvømmelsesskader i den kommende årrække.   

Det er en juridisk diskussion, om opbygning af et bedre dimensionerede kloaksystem vil forhindre 

oversvømmelsesskader  i  en  årrække.  Det  vil  i  det  følgende  blive  antaget,  at  såfremt  de 

kommunale  forsyningsselskaber yder en ekstra  indsats og opbygger kloaksystemerne således, at 

de  er  i  stand  til  at  dimensionere  de  mest  ekstreme  skybrud,  så  vil  oversvømmelsesskader, 

herunder det førnævnte ressourcespild og transaktionsomkostninger, ikke opstå.  

Problemformuleringen  giver  anledning  til  en  sammenlignende  analyse  af  transaktions‐ 

omkostningerne og  ressourceallokeringsomkostningerne,  jf.  afsnit 3.5, dette  vil  foretages  for  at 

afgøre, hvilke omkostninger der  er mest belastende  for  samfundsøkonomien, og hvorledes der 

kan skabes efficiens i samfundet.  For at kunne foretage denne sammenligning er det nødvendigt 

at undersøge; den samfundsøkonomiske efficiens, den retsøkonomiske betydning af et regreskrav 

samt Coase‐teoremet.   

Men  inden  da  vil  jeg  præcisere,  hvilke  transaktionsomkostninger  og  ressourceallokerings‐ 

omkostninger,  der  er  forbundet  med  en  oversvømmelsesskade,  samt  hvorledes  disse 

omkostninger opstår.         
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3.2.1	Transaktionsomkostninger	

Transaktionsomkostninger kan beskrives som de omkostninger, der er forbundet med at definere 

rettigheder,  udveksle  rettigheder  og  håndhæve  rettigheder.69 Overordnet  kan  det  siges,  at  når 

parter  frivilligt bytter rettigheder, kan der opstå transaktionsomkostninger. En bred definition af 

transaktionsomkostninger  er  ressourcetab. De  genstande  som  har mistet  deres  værdi  ved  den 

opståede oversvømmelse, kan indgå som ressourcetab eller ressourcespild for samfundet.  

En anden slags transaktionsomkostning kan betegnes gennem kontrolomkostninger, hvilket er de 

omkostninger, der er forbundet med at håndhæve rettigheder. Kontrolomkostningerne kaldes ex‐

post  transaktionsomkostninger,  mens  omkostninger  i  forbindelse  med  forhandlingen  af 

rettigheder,  samt  søge‐  og  beslutningsomkostningerne  kaldes  ex‐ante  transaktions‐ 

omkostninger.70  

Ved behandling af hver skadesanmeldelse foretager TopDanmark de nødvendige foranstaltninger 

for at afværge og begrænse  tabet. Disse beredskabsomkostninger kan yderligere betegnes  som 

transaktionsomkostninger i forbindelse med oversvømmelsesskader.  

Det  kan  hermed  konstateres,  at  selve  processen  fra  den  indledende  fase,  hvor  der  opstår  en 

oversvømmelse,  indtil  tvisten om erstatningsansvar er  løst hos domstolene og de efterfølgende 

konsekvenser,  eksempelvis  i  form  af  forhøjelse  af  præmien  hos  forsikringstageren,  medfører 

samfundsøkonomiske konsekvenser.  

Grundet  tilstedeværelsen  af  disse  transaktionsomkostninger,  vil  den  stærke  version  af  Coase‐

teoremet71 sjældent holde i forbindelse med oversvømmelsesskader, da næsten alle udvekslinger 

af  rettigheder,  herunder  processen  om  et  regreskrav,  vil  være  forbundet  med 

transaktionsomkostninger.  Coase‐teoremet  belyser,  at  transaktionsomkostninger  har  afgørende 

betydning for samfundsøkonomien.  

 

                                                            
69 Raaschou‐Nielsen, Agnete & Juul, Nicolai, 1.udgave, 1997, Indledning til rets‐ og kontraktsøkonomi, side 26. 
70 Raaschou‐Nielsen, Agnete, 1.udgave, 1988, Retsøkonomi I‐IV, side 10. 
71 Jævnfør afsnit 3.2.5 ‐ Analyse af Coase‐teoremet. 
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3.2.2	Ressourceallokeringsomkostninger		

Overordnet  set  kan  ressourceallokeringsomkostninger  defineres  som  omkostninger,  der  er 

forbundet med anvendelse og  fordeling af ressourcer på bedst mulig vis  for alle.  I dette tilfælde 

tænkes  de  samfundsøkonomiske  ressourcer,  hvis  bedre  allokering  kan  skabe  samfundsmæssig 

efficiens.  

En  bedre  allokering  af  samfundsøkonomiske  ressourcer  kan  resultere  i  at  formindske  eller  helt 

fjerne transaktionsomkostningerne, som er forbundet med oversvømmelsesskader, fra samfund. I 

modsætning til transaktionsomkostninger, som er  forbundet med oversvømmelsesskader, er der 

omkostninger  forbundet  med  at  forhindre  disse  oversvømmelsesskaders  opståen.  Disse 

omkostninger  må  derfor  betragtes  som  ressourceallokeringsomkostninger,  i  form  af 

produktionsomkostninger til et bedre og mere effektiv kloaksystem.  

For at undgå at der overhovedet opstår  sådanne oversvømmelsesskader, er det nødvendigt  for 

forsyningsselskaber  at  bygge  kloaksystemerne  således,  at  de  med  sikkerhed  er  i  stand  til  at 

dimensionere  de  ekstreme  vandmængder,  der  muligvis  kan  forekomme  i  forbindelse  med  et 

skybrud.  

Jeg vil nu  foretage en  redegørelse  samt en  fortolkning af, hvad udtrykket  ”samfundsøkonomisk 

efficient” indebærer, da dette som sagt er oplagt i analysens videre forløb. 

	

3.2.3	Samfundsøkonomisk	efficiens		

Inden  for  den  velfærdsøkonomiske  teori  er  målet  at  opnå  ”den  optimale  samfundsmæssige 

velfærd”.  Denne  situation  kaldes  pareto  optimal.72  Pareto‐optimalitet  kan  beskrives  som  den 

tilstand, der  indtræder, når man  ikke kan sikre en agent større nytte uden samtidig at  reducere 

nytten  hos  andre  agenter  i  økonomien.73  En  pareto  optimal  situation  vil  således  kun  kunne 

accepteres hvis, det er med hensigt på at skabe en Kaldor‐Hicks optimal tilstand, hvor parternes 

indbyrdes  fordeling  af  ressourcerne  er  ubetydningsfuld  men,  hvor  der  kun  sigtes  på  at  den 

samlede nytte bliver størst mulig.  

                                                            
72 Efter den italienske økonom Vilfredo Pareto.   
73 Riss, Thomas, 1. udgave, 1996, Ophavsret og Retsøkonomi, side 30.  
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Den  optimale  samfundsmæssige  velfærd  vil  ifølge  pareto‐kriteriet  være  bestemt  af  den 

oprindelige ressourceallokering, mht. skader forårsaget af utilstrækkelige kloakledninger. Idet der 

kan  eksistere  en  lang  række mulige  tilstande  der  kan  være  Pareto‐optimale  afhængig  af  den 

oprindelige ressourceallokering, som er fastlagt for utilstrækkelige kloakledninger.    

Økonomisk efficens er knyttet  til  fordeling af  ressourcer. En  retlig  regel vil  sædvanligvis påvirke 

fordelingen af ressourcer og derigennem samfundsmæssig velfærd. Begrebet efficiens  indebærer 

en  retsstilling,  hvor  vinderen  vinder mere  end  dét  som  taberen  taber.  En  samfundsøkonomisk 

efficient tilstand kan opnås, når loven er indrettet således, at den frembringer en retstilstand, hvor 

den  samlede  nytte  er  størst,  uanset  parternes  individuelle  fordeling  af  rettigheder.  Efficient‐

princippet indebærer at, hvis parterne er i stand til at forhandle sammen effektivt og virkeliggøre 

og  håndhæve  deres  beslutninger,  vil  forhandlingsresultatet  være  efficient,  i  det  mindste  for 

parterne i forhandlingen.74 Det vil sige, at så længe parterne selv kan handle rationalt og der ikke 

er transaktionsomkostninger forbundet hermed, så vil forhandlingens resultat være efficient.  

Ifølge  den  engelske  økonom  Coase75  har  transaktionsomkostningerne  markant  betydning  for 

skabelse af efficens  i  samfundsøkonomien. Eftersom  transaktionsomkostninger oftest  forhindrer 

parterne i at komme frem til et efficient forhandlingsresultat, bør rettighederne allokeres således, 

at parterne er i stand til forhandle sig frem til et efficient forhandlingsresultat uden at der opstår 

unødige  høje  transaktionsomkostninger.  Transaktionsomkostninger  fremkommer  hyppigst  som 

følge  af,  at  der  forefindes  et  markedssvigt  i  markedsøkonomien  og  der  er  behov  for  retlig 

regulering af rettighederne i samfundet.  

I  tilfælde  af,  at  der  opstår  en  oversvømmelse,  som  forårsager  et  samfundsøkonomisk  tab,  kan 

selve  begivenheden  vurderes  at  være  opstået  som  følge  af  et  markedssvigt.  Markedssvigt 

defineres  som  enhver  afvigelse  fra  de  ideale  betingelser  i  samfundsøkonomien,  som  sikrer  en 

efficient allokering af økonomiens ressourcer.76 Markedssvigtet består således her  i, at markedet 

og markedskræfterne  ikke  er  i  stand  til  at  tage  højde  for  eller  regulere  forholdende  omkring 

oversvømmelse, hverken ex‐ante eller ex‐post og som medfører et værditab for samfundet.  

                                                            
74 Milgrom, Paul, & Roberts, John, 1992, Economics, Organization & Management, side 24. 
75 Coase‐teoremet vil blive gjort rede for nærmere i afsnitte 3.2.5   
76 Raaschou‐Nielsen, Agnete, 1. udgave, 1990, Retsøkonomi, side 8. 
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Baggrunden for markedssvigtet i forhold til oversvømmelsesskader kan sandsynliggøres at være en 

følge af, at driften af kloaksystemerne er rykket over til private forsyningsselskaber, som er ejet af 

kommunerne.  Oprindeligt  er  kloaksystemerne  et  offentligt  gode, men  den  er  nu  privatiseret, 

desuden er den stadig et offentligt gode fordi den bliver brugt men uden at blive forbrugt således, 

at den ikke ophører med at eksistere.  Den offentlige virksomhed, nemlig drift af kloaksystemerne, 

er udliciteret til de private forsyningsselskaber, som dog er 100 % ejet af kommunerne.  

Den private sektor er siden året 2009 gået ind for at løse disse tjenester, netop fordi det offentlige 

har  udliciteret  og  privatiseret  driften  af  kloaksystemerne.  Det  kan  diskuteres,  hvorvidt  de 

kommunale  forsyningsselskaber  har  kunnet  håndtere  tjenesten  optimalt  og  om  driften  af 

kloaksystemerne  har  kunnet  fungere  for  de  kommunale  forsyningsselskaber.  Grundet 

markedssvigtet kan det konstateres, at ansvarsfordelingen og  retsforholdet  i  tilfældet af, at der 

opstår en oversvømmelsesskade  ikke er  reguleret  således at det kan  skabe  samfundsøkonomisk 

efficens.  Nærmere,  at  rettighederne  ikke  er  allokeret  således  at  det  mindsker 

transaktionsomkostningerne i samfundsøkonomien. De kommunale forsyningsselskaber bør være i 

stand til at tage højde for klimaændringer og dertil knyttet risici for oversvømmelsesskader både 

ex‐ante og ex‐post, dette vil bortskaffe markedssvigtet. 

Det kan forklares på den måde, at idet kloaksystemerne ikke er dimensioneret til at kunne aflede 

store vandmængde, som følge af et skybrud, så opstår der negative eksternaliteter, som påvirker 

samfundsøkonomien i negativ retning. Eksternaliteter betyder eksterne effekter og er en form for 

markedssvigt. Det er en  form  for markedssvigt eftersom, der  ikke på  forhånd er  taget stilling  til 

hvorledes hændelsen bør håndteres. Eksternalitet kan defineres som et stød udefra, eksempelvis 

et skybrud, som er en udefrakommende begivenhed, hvilke man  ikke har kunnet  tage højde  for 

internt.  

Negativ  eksternalitet  frembringer  selvsagt  en  negativ  effekt  for  hele  samfundet.77  Negativ 

eksternalitet  defineres  som  en  tilstand,  hvor  et  individs  handlinger  påvirker  andre  individers 

velfærd, og denne påvirkning  indgår  ikke  i  individets  vurdering  af  fordele og omkostninger  ved 

                                                            
77 Der forefindes også positiv eksternalitet som er til gaven i samfundet.  
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individets handling.78 Det  kan hermed  konstateres,  at manglede dimensionerede  kloaksystemer 

hos forsyningsselskaber frembringer negativ eksternalitet for samfundsøkonomien, netop i form af 

transaktionsomkostninger som er omtalt ovenfor i afsnittet 3.2.1  

Endvidere har klimaændringen en afgørende betydning for, at der opstår oversvømmelsesskader. 

Grundet klimaændringen  forventes der at opstå oversvømmelser oftere end det hidtil har været 

tilfældet. Dette peger yderligere  i retning af om der  i samfundet er behov  for efterregulering af 

forholdende omkring drift af kloaksystemerne, således at de er  i stand til at dimensionere større 

skybrud. Samt om der bør sigtes på, at fjerne markedssvigtet og transaktionsomkostninger som er 

tilknyttet  oversvømmelsesskader.  Disse  bør  overvejes  i  betragtning  af  opnåelse  af 

samfundsøkonomisk efficiens. Et  skybrud  skaber et  samfundsøkonomisk  tab og et markedssvigt 

fordi markedet ikke kan regulere det af sig selv.     

Det kan  forudses at markedssvigtet, herunder den negativ eksternalitet, vil  i sidste ende ramme 

forbrugerne.  På  sigt  vil  det  være  forbrugerne  som  nødvendigvis  må  bære  byrden  af 

markedssvigtet,  dettes  forventes  at  ske  i  form  af  forsikringspræmiestigninger  hos 

forsikringsselskaberne.  Det kan hermed konstateres at markedssvigtet underminerer forsikringen, 

skaber skævhed samt forringer tilliden til samfundet. Oversvømmelsesskader som følge et skybrud 

er  forårsaget  af  klimaændringen  og  et  markedssvigt,  derfor  bør  det  anses  for  at  være  en 

samfundsopgave og ikke en privatøkonomisk opgave. En efterregulering af disse forhold forventes 

at kunne bidrage til samfundsøkonomisk efficens.  

	

3.2.4	Retsøkonomisk	betydning	af	et	regreskrav		

Den ovenfor omtalte markedssvigt giver ofte anledning til tvister blandt to  individer, hvilket kan 

resultere  i  en  retssag  hos  domstolene  om  et  regreskrav.  Rent  økonomisk  set  påfører  selve 

oversvømmelserne  og  et  efterfølgende  regreskrav  samfundet  nogle  transaktionsomkostninger. 

Uafhængig af hvad udfaldet af sagen om et regreskrav mellem TopDanmark og det pågældende 

kommunale forsyningsselskab bliver, så vil ressourcetabet, omkostninger til hyring af en advokat, 

                                                            
78 Raaschou‐Nielsen, Agnete, 1. udgave, 1990, Retsøkonomi, side 8. 
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domstolen, søgeomkostninger,79 kontraktomkostninger mv., samt ex‐post kontraktomkostninger i 

form af en eventuelt forhøjelse af forsikringspræmien hos den sikrede, være til stede.  

Disse omkostninger kan muligvis undgås, hvis de kommunale  forsyningsselskaber bliver stillet  til 

ansvar  for at opbygge et kloaksystem, der med sikkerhed vil være  i stand til at dimensionere de 

forventede ekstreme skybrud. Dertil bør  loven klart definere rettighederne blandt de omtvistede 

parter,  således,  at  der  ikke  opstår  en  situation,  hvor  det  er  nødvendigt  at  gøre  et  regreskrav 

gældende  mod  det  pågældende  forsyningsselskab  og  dermed  påføre  samfundsmæssige 

omkostninger.   

 

3.2.5	Analyse	af	Coase‐teoremet	

Den engelske økonom Roland Coase argumenterer  for at, hvis  rettighederne er  veldefineret og 

transaktionsomkostningerne  er  lig  nul,  da  vil  parterne,  uafhængige  af  den  retslige  fordeling  af 

rettighederne,  forhandle  sig  frem  til et pareto efficient  resultat. Med pareto efficient menes, at 

parterne forhandler sig frem til en tilstand, hvor det  ikke  længere er muligt at stille den ene part 

bedre uden at stille den anden part ringere, altså den optimale efficiente retstilstand. Denne del af 

Coases argumentation kaldes den stærke version af Coase‐teoremet.80  

Den stærke version af Coase‐teoremet tager ikke højde for en del aspekter, som forekommer i den 

virkelig  verden,  herunder  transaktionsomkostninger.  Derfor  har  Coase modificeret  den  stærke 

version af sin teori med den svage version af Coase‐teoremet. Det svage Coase‐teoreme siger at; 

hvis  transaktionsomkostningerne  er  så  høje,  at  de  forhindrer  forhandlingerne  eller  et  effektivt 

forhandlingsresultat, vil ressourceudnyttelsen være pareto efficient, hvis den retlige allokering af 

rettighederne svarer til den som parterne ville nå frem til uden transaktionsomkostninger.81  

Den  stærke  version  af  Coase‐teoremet  indebærer  altså,  at  selvom  transaktionsomkostningerne 

forhindrer  aftaleparterne  i  at  forhandle  sig  frem  til  det  efficiente  forhandlingsresultat,  kan 

                                                            
79 Med søgeomkostninger menes de omkostninger som er forbundet med afklaring af, hvorvidt der er tale om et 
ekstrem skybrud, hvorledes vil et regreskrav være muligt mv. 
80 Eide, Erling & Stavang, Endre, 1.udgave, 2001, Retsøkonomi, analyse for privatret og miljøret, side 71.  
81 Eide, Erling & Stavang, Endre, 1.udgave, 2001, Retsøkonomi, Analyse for privatret og miljøret, side 76. 
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efficiensen,  stadig  opnås,  hvis  rettighederne  er  allokeret  i  lovgivning  således,  at  det  svarer  til 

situationen,  hvor  der  ikke  har  været  nogen  transaktionsomkostninger  til  stede.  Regulering  af 

rettighederne  vil  kunne  skabe den  tilstand  som parterne  ville have  forhandlet  sig  frem  til, hvis 

transaktionsomkostningerne ikke havde været til stede.        

Coase‐teoremet  er  ikke  et  efficiens‐  eller  velfærdskriterium,  men  det  understreger,  at 

transaktionsomkostninger  er  af  afgørende  betydning  i  forbindelse  med  alle  former  for  retlig 

regulering, der foretages med henblik på at skabe samfundsøkonomisk efficens. Coase mener, at 

det ud fra en økonomisk betragtning er uklart, hvem der er ”skadevolder” og ”skadelidte”, og i det 

konkrete  tilfælde  må  man  overveje  de  samlede  samfundsmæssige  effekter  af 

kompensationsbetaling, herunder  i  særdeleshed de  transaktionsomkostninger, der er  forbundet 

med at betale erstatning.82 

Konklusionen på Coase‐teoremet er, at når der ikke er transaktionsomkostninger, har fordeling af 

rettigheder  ingen  betydning  for  efficiensen. Når  der  derimod  er  transaktionsomkostninger,  kan 

fordeling  af  rettigheder  have  afgørende  betydning  for  efficiensen.  Hvis man  ønsker  efficens  i 

samfundet,  så  bør  loven  indrettes  sådan,  at  den  reducerer  eller  fjerner 

transaktionsomkostningerne ved at definere klare rettigheder.  

En oversvømmelsesskade er forbundet med adskillige transaktionsomkostninger. Coase‐teoremet 

bidrager  til  en  konstatering  af,  at  der  opstår  en  markedsfejl  netop  fordi  de  kommunale 

forsyningsselskaber  ikke har opretholdt de nødvendige  foranstaltninger, der skal  til  for at undgå 

disse  oversvømmelsesskader.   Manglende  dimensionering  af  kloaksystemer  er  et  problem  for 

samfundsøkonomien og dette problem kan markedet  ikke  løse af sig selv og der er derfor behov 

for en opstramning af reguleringen på området.  

Der  vil  i  det  følgende  blive  opstillet  en  graf,  som  illustrerer  forholdet  mellem  disse  to 

modsatrettede omkostninger, nemlig transaktions‐ og ressourceallokeringsomkostningerne. I den 

grafiske  illustration,  hvor  jeg  stiller  transaktionsomkostningerne  overfor  ressourceallokerings‐ 

omkostningerne, vil  jeg sammenligne de samfundsøkonomiske tab, som er forbundet med disse. 

Yderligere  vil  grafen belyse de  fremtidige effekter  af, hvad der  sker, hvis  forsyningsselskaberne 

                                                            
82 Raaschou‐Nielsen, Agnete & Juul, Nicolai, 1.udgave, 1997, Indledning til rets‐ og kontraktsøkonomi, side 32.  
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vælger at  investere  i opbygningen af nye og mere effektive  kloaksystemer,  sammenlignet med, 

hvis  der  ikke  fortages  noget  fra  forsyningsselskabernes  side  og  de  mulige 

transaktionsomkostninger, som dermed fortsat vil præge samfundsøkonomien.    

	

3.3	Den	efficiente	ressourceallokering		 	

I  forbindelse  med  et  skybrud,  herunder  oversvømmelsesskader,  fremkommer  der  adskillige 

samfundsmæssige  risici.  Hvordan  bør  disse  risici  allokeres,  hvem  skal  bære  tabet  og  i  hvilket 

omfang ud fra en samfundsøkonomisk betragtning?  

Den grafiske model83 illustrerer den efficiente ressourceallokering.  Modellen vil vise, hvordan der 

kan  opnås  en  efficient  risikoallokering  i  samfundsøkonomien.  Yderligere  vil  jeg  belyse,  om  den 

nuværende  praksis  om,  at  de  kommunale  forsyningsselskaber  ikke  bør  stilles  til  ansvar  for 

utilstrækkelige  kloakledninger,  er  samfundsøkonomisk  efficient  eller  om  risikoen  for 

oversvømmelsesskader  bør  flyttes  over  til  de  kommunale  forsyningsselskaber  i  stedet  for 

forsikringsselskaberne, herunder almindelige borgere.   

                                                            
83 Egen tilvirkning, med inspiration fra: 
 Raaschou‐Nielsen, Agnete & Juul, Nicolai, 1.udgave, 1997, Indledning til rets‐ og kontraktsøkonomi, side 48. 
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opbygning  af  nye  kloaksystemer  vil  være  forholdsvis  store  i  forhold  til 

transaktionsomkostningerne.   

Jeg har antaget, at transaktionsomkostningerne er langsomt og konstant voksende, hvilket jeg har 

gjort  i  betragtning  af,  at  transaktionsomkostninger  kun  opstår,  hvis  der  sker  en 

oversvømmelsesskade, og sandsynligheden for om der opstår en oversvømmelsesskade afhænger 

af  sandsynligheden  for,  at  der  opstår  et  skybrud.  I  givet  fald  afhænger  oversvømmelsesskaden 

yderligere  af,  hvor  kraftigt  et  skybrud  der  er  tale  om.  Dette  begrunder,  at 

transaktionsomkostningerne vil være et mellemled, hvilket betyder, at der hverken er tale om høje 

eller  lave transaktionsomkostninger. Som vist  i  figuren antages transaktionsomkostningerne som 

værende en mellemliggende ”fed” konstant stigende linje.       

Yderligere viser den U‐formet kurve, totale transaktionsomkostninger, at i tidsperioden   vil den 

samlede  omkostninger  for  både  ressourceallokeringen  og  transaktionsomkostningerne  være 

lavest,  hvorefter  omkostningen  vil  begynde  at  stige  med  tiden.  Kurven  illustrer  både 

ressourceallokerings‐ og transaktionsomkostningerne lagt sammen, begge funktioner lagt sammen 

danner  denne  U‐formet  kurve.  Fra  tidspunkt  0   hvor  samfundsmæssige  omkostninger  i 

forbindelse med opbygning af nye kloaksystemer  forventes at være højst og vil være aftagende 

indtil  ligevægten,  hvor  ressourceallokerings  og  transaktionsomkostningerne  krydser  hinanden. 

Grunden  til omkostningen  er  faldende  er,  at  ressourceallokeringsomkostningerne  er  større end 

transaktionsomkostningerne.  Hvorefter  omkostningen  stiger  igen  som  følge  af  at 

transaktionsomkostningerne er større end ressourceallokeringsomkostningerne.   

Årsagen til illustrationen ser således ud er klimaændringen. Det antages, at fra tidsperioden  0,0  

frem til punkt   har den nuværende klimaændring ikke fundet sted. Der forventedes derfor ikke 

at  opstå  ekstreme  skybrud  og  hermed  har  små  foranstaltninger  imod  oversvømmelsesskader 

været  tilstrækkelig.  Da  ressourceallokeringsomkostningerne  har  været  markant  større  end 

transaktionsomkostningerne  har  en  efterregulering  af  kloaksystemerne  ikke  været  en 

nødvendighed, eftersom antallet af skybrud ikke forventes at blive så stort i fremtiden.  

På  nuværende  tidspunkt  antages  det,  at  samfundet  befinder  sig  på  punkt    og  er  ramt  af 

klimaændringen.  På  tidspunkt    og  fremefter  er  det  en  nødvendighed  at  genopbygge 
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kloaksystemerne,  eftersom  der  i  den  kommende  periode  forventes  at  opstå  samfundsmæssige 

større  omkostninger  i  form  af  ressourcetab  og  det  forventes  at  være  stigende  i  fremtiden. 

Nærmere  kan  det  forudses,  at  transaktionsomkostningerne  i  forbindelse  med  en 

oversvømmelsesskade vil overstige ressourceallokeringsomkostningerne.  

I tidsperioden efter punkt   og  fremover  forudses der at  forekomme  flere kraftige skybrud og 

der  forventes  en  større  risiko  herfor,  grundet  klimaændringen.  Dette  giver  anledning  til  en 

konstatering af, at transaktionsomkostningerne forventes at blive stigende og værende større end 

ressourceallokeringsomkostningerne efter  tidsperioden  , dette begrundes  i, at der  i perioden 

efter punkt   bør  investeres  i nye kloaksystemer  fra  samfundets  side og der  skal opstilles en 

bedre ressourceallokering på området, hvilke vil frembringe samfundsøkonomisk efficiens.   

Af  den  grafiske  analyse  og  udviklingen  i  transaktionsomkostningerne  fremgår  det,  at  det  på 

længere  sigt  godt  kan  betale  sig  at  bortskaffe  transaktionsomkostningerne  ved  en 

engangsinvestering  i  en  bedre  ressourceallokering,  på  trods  af,  at  det  kan  blive  dyrere  end 

transaktionsomkostningerne på tidspunktet for oversvømmelsens opståelse. Hvis det kan antages, 

at  vi  på  nuværende  tidspunkt  befinder  os  på  punkt    i  tidsperioden,  og  er  ramt  af 

klimaændringen,  så  vil  en  bedre  ressourceallokering  herunder  opbygning  af  bedre  og  mere 

effektive kloaksystemer være efficient for samfundsøkonomien.   

Det kan hermed konkluderes, at en efficient  ressourceallokering kan opnås, hvis de kommunale 

forsyningsselskaber blev forpligtiget til at bære risikoen for oversvømmelsesskader. Dette ville give 

anledning til høje ressourceallokeringsomkostninger for samfundet, hvorved, at der skal opbygges 

helt  nye  og  mere  effektive  kloaksystemer.  Dog  vil  investeringen  på  sigt  frembringe 

samfundsøkonomisk efficiens.     

Som  det  fremgår  af  ovenstående,  er  et  regreskrav  ikke  altid  efficient  for  samfundsøkonomien. 

Dette  skyldes,  at  der  er  adskillige  samfundsmæssige  omkostninger  forbundet  hermed.  Et 

regreskrav og selve oversvømmelsens indtræden bevirker større omkostninger for samfundet end 

en forbedring af ressourceallokeringen på området.  Det er således samfundsmæssig efficiens, hvis 

forsyningsselskaberne  bærer  risikoen  for  utilstrækkelige  kloakledninger,  når  man  tager  i 
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betragtning,  at der  vil opstå  flere  skybrud  i  fremtiden og efficiensen derfor  først  vil  komme på 

længere sigt.  

	

3.4	Det	efficiente	ansvarsgrundlag	for	tilstoppede	forsyningsledninger			

I forbindelse med tilstoppelse af kloakledninger, vil den anden del af problemformuleringen:  

”Hvorvidt bør der ud fra en Kaldor‐Hicks optimal betragtning gælde objektivt ansvar, ved 

oversvømmelsesskader der skyldes tilstoppelse af forsyningsledninger?” 

blive  behandlet  med  henblik  på  at  skabe  en  retstilstand,  hvor  samfundets  samlede  nytte  er 

maksimal, altså Kaldor‐Hicks optimal.85 Analysens formål er at fastlægge, hvorvidt objektivt ansvar 

eller culpareglen skaber en Kaldor‐Hicks optimal tilstand.  

Det kan være vanskeligt at fastslå, hvad der er den mest samfundsmæssige efficiente løsning, når 

det gælder ændringer på gældende ret. Mange  faktorer spiller  ind  i vurderingen af, hvad der er 

den efficiente  løsning. Der er  ikke én  løsning,  som er mere efficient end andre. Retsøkonomien 

indeholder  i den  forbindelse nogle værktøjer  til at vurdere, hvordan der kan skabes en efficient 

tilstand ved hjælp af retsregler. I denne del af den økonomiske analyse vil jeg sigte på at skabe en 

optimal  adfærd  hos  de  kommunale  forsyningsselskaber.  Dette  vil  jeg  gøre  ved  måling  af 

culpareglen kontra objektivt ansvar. Herunder skal det vurderes, hvorvidt ansvarsgrundlaget culpa 

eller objektivt ansvar er værdiskabende for samfundet.  

Den amerikanske økonom  Steven Shavell har udtalt  sig om, hvilke  formål erstatningsretten bør 

opfylde.  Dertil  har  han  lavet  en  analyse  af,  hvilke  regler  der  bør  gælde  for,  at  dette mål  kan 

opnås,86  ligesom han har diskuteret, hvorvidt der  i nogle  tilfælde  skal gælde et objektivt ansvar 

frem for culpareglen. Shavell tager udgangspunkt  i de erstatningsretlige principper, der bør tjene 

det  formål  at  sikre  en  hensigtsmæssig  risikoallokering,  minimere  udgifterne  og  forbygge 

uhensigtsmæssig  adfærd.  Problemstillingen  vil  i  det  væsentligste  besvares  ved  benyttelse  af 

                                                            
85 Kaldor‐Hicks kriteriet er opkaldt efter de engelske økonomer Nicholas Kaldor og John Richard Hicks.   
86 Posner, Richard & Parisi, Francesco, 2002, Economic Foundations of private Law part V.  
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Shavell teorier. Forud for dette er det oplagt at få defineret, hvad udtrykket ”Kaldor‐Hicks optimal” 

indebærer.  

 

3.4.1	Analyse	af	Kaldor‐Hicks	kriteriet		

Et af de økonomiske efficient kriterier er Kaldor‐Hicks kriteriet.  I modsætning til Pareto‐kriteriet, 

lægger Kaldor‐Hicks kriteriet ikke vægt på, om den ene part i sagen bliver ringere stillet end ellers. 

Derimod  lægges der  vægt på,  at den  samlede  gevinst  skal  være  større end  ellers. Kaldor‐Hicks 

kriteriet  siger,  at  der  opnås  en  velfærdsforøgelse,  hvis  vinderne  ved  en  omfordeling  af 

ressourcerne er i stand til at kompensere taberne.87 Kaldor‐Hicks indebærer hermed, at man skal 

ændre på en retstilstand, hvis udfaldet af ændringen bevirker, at den gevinst som vinderen opnår, 

er  større  end  det  tab  som  taberen  lider.  Der  er  dermed  acceptabelt,  at  den  ene  part  bliver 

dårligere stillet, så længe den samlede gevinst eller summen af agenternes nytte, efter ændring af 

retstilstanden, er steget.  

Med Kaldor‐Hicks kriteriet antager man, at der findes en fælles målestok for nytte, der gælder for 

alle individer, hvilket vil sige, at såfremt det som vinderen vil betale for en ændring af retstilstand 

er  større  end  den  betaling,  som  taberen  ville  kræve  for  at  acceptere  denne  ændring  af 

retstilstanden, så er resultatet af ændringen velfærdsforøgelse.   

Heri  ligger, at retsreglernes samlede nytte skal være størst uafhængig af retsfordelingen mellem 

parterne. Hvorvidt  ansvarsgrundlaget  i  forbindelse med  tilstoppelse  af  forsyningsledninger  skal 

være culpa eller objektivt ansvar, afhænger af hvilket ansvarsgrundlag er mest værdiskabende for 

samfundets økonomi og dermed om det er Kaldor‐Hicks optimalt. Jeg vil sætte disse to regelsæt 

overfor  hinanden med  henblik  på  at  vurdere  i,  hvilken  tilstand  den  samlede  nytte  er  størst.  

Yderligere er det oplagt at få konstateret, hvad hovedformålene med erstatningsretten er, for at 

vurdere, hvorvidt culpareglen eller objektivt ansvar bedst kan fremhæve erstatningsrettens formål 

i et givet tilfælde.  

                                                            
87 Eide, Erling & Stavang, Endre, 1.udgave, 2001, Retsøkonomi, analyse for privatret og miljøret, side 22. 
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3.4.2	Erstatningsrettens	formål		

Retsøkonomisk set bør erstatningsretten, som de mange andre reguleringer, skabe en præventiv 

effekt hos skadevolderen. Erstatningsretten bør have en adfærdsregulerende rolle med sigte på at 

sikre  den  mest  hensigtsmæssige  risikoallokering.  Dertil  skal  erstatningsretten  bidrage  til  at 

formindske  samfundsmæssige omkostninger  i  form af administrationsomkostninger  til domstole 

og  advokater.  Dette  kan  ske  ved  en  klar  definering  af  rettighederne  i  loven.  Formålet  med 

erstatningsretten  er  derfor,  at  erstatningsreglerne  skal maksimere  parternes  forventede  nytte, 

netop ved at regulere parternes individuelle adfærd.  

Med hensyn  til  culpareglen mener  juristerne,88 at  formålet med  reglen  først og  fremmest er at 

skabe retfærdighed. Den som har handlet uforsvarligt skal retfærdigvist betale erstatning til den 

skadelidte,  hvis  denne  er  uden  skyld.  Derimod mener  retsøkonomer,  at  reglens  formål  er  at 

regulere agtpågivenhedsniveau. Det menes, at der til enhver handling findes et optimalt niveau af 

agtpågivenhed.  Der  forefinder  forskellige  grader  af  agtpågivenhedsniveauer  og  der  bør  gælde 

sanktioneringsregler inden for hver grad af et agtpågivenhedsniveau.89   

Ved  optimal  agtpågivenhed  forstås  det  niveau  af  agtpågivenhed,  der  minimerer  de  samlede 

samfundsmæssige  omkostninger,  som  inkluderer  både  forventede  skadesomkostninger  og 

omkostninger ved agtpågivenhed. Derved skal omkostningerne, som er forbundet med at udvise 

en  vis  agtsomhed  fra  forsyningsselskabers  side,  sammenlignes  med  det  forventelige 

samfundsøkonomiske tab som følge af en oversvømmelsesskade. 

Hvorvidt der på et ansvarsområde bør gælde culpa eller objektivt ansvar, mener Shavell, at det 

afhænger af parternes grad af risikoaversion. Jeg vil i det følgende lave en introduktion til Shavells 

teori, der har ledt en analysemodel.90 Efterfølgende vil denne analysemodel finde anvendelse til at 

fastlægge,  hvorvidt  ansvarsgrundlagt  culpa  eller  objektivt  ansvar  kan  skabe  en  Kaldor‐Hicks 

optimale tilstand. Analysemodellen vil blive fremstillet ud fra de variabler, som har en betydning 

for opnåelsen af den sociale velfærd.  

                                                            
88 Lando, Henrik, Working Paper 96 – 2, Tre essays om principper I erstatningsretten, side 3. 
89 Lando, Henrik, Working Paper 96 – 2, Tre essays om principper I erstatningsretten, side 3. 
90 Lando, Henrik, Working Paper 96 – 2, Tre essays om principper I erstatningsretten, side 4. 
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Yderligere er formålet med analysemodellen at analysere, om culpa eller objektivt ansvar skaber 

det optimale agtpågivenhedsniveau hos forsyningsselskaberne.  

 

3.4.3	Shavells	teori	

Formålet med  introduktionen  er  dels  at  skabe  et  grundlag  for  den  økonomiske  analyse  og  at 

fastlægge holdbarheden af teoriens forudsætninger med hensyn til ansvarsgrundlaget i tilfælde af 

oversvømmelsesskader som følge af tilstoppelse af forsyningsledninger.   

Shavell mener,  at  et  ansvarsgrundlags  vigtigste  funktion  er,  at minimere  de  samfundsmæssige 

omkostninger,  som  er  forbundet  med  en  ansvarspådragende  adfærd.  Det  højeste  niveau  for 

samfundsøkonomisk  efficiens  opnås  ved,  at  den  potentielle  skadevolder  søger  at  forbygge  de 

skader,  som  kan  resultere  i  erstatning.  Skadevolderen  skal  hermed  sigte  efter  det  optimale 

aktivitets‐ og agtpågivenhedsniveau.91  

De kommunale forsyningsselskabers agtpågivenhed kan måles i de omkostninger, der er forbundet 

med  jævnlig  vedligeholdelse  og  eftersyn  af  forsyningsledninger.  Yderligere  kan,  de  forventede 

omkostninger  der  følger  af  en  oversvømmelsesskade,  betragtes  som  værende 

administrationsomkostninger  i  form  af  sagsanlæg  og  samfundsmæssige  omkostninger  i  form  af 

ressourcespild. Samlet betegnes disse omkostninger som transaktionsomkostninger.   

Shavells  teori,  sigter på at  forklare, hvornår det er optimalt med  culpareglen og hvornår det er 

optimalt med objektivt ansvar. Shavells retsøkonomiske teori herom, er i høj grad af metodisk art. 

Metoden  består  i  at  fastlægge  et  klart  formål med  erstatningsretten  ved  at  bestemme,  hvilke 

motiver folk handler ud fra.  

Jeg  vil  illustrere  sammenhængen  mellem  agtsomhedsgraden  og  agtsomhedsomkostninger  i 

nedenstående figur:92 

                                                            
91 Lando, Henrik, Working Paper 96 – 2, side 4. 
92 Egen tilvirkning med inspiration fra; Eide, Erling & Stavang, Endre, 3. oplag, 2009, Retsøkonomi, side 237. 
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, hvor de totale omkostninger er  lavest. Herefter vil agtpågivenhedsomkostningerne overstige 

transaktionsomkostningerne, hvor en forøgelse af agtpågivenhed en ikke vil være optimal.  

Overordnet viser grafen, at agtsomhedsgraden har en betydning for transaktionsomkostningerne i 

samfundet,  som  ligeledes  er  forbundet  med  omkostninger,  og  det  optimale  niveau  af 

agtpågivenhed er dér, hvor den total omkostning er lavest.       

Jeg  vil  i  det  følgende  analysere  de  kommunale  forsyningsselskabers  adfærd  under  henholdsvis 

culpareglen og objektivt ansvar.93 

	

3.4.3.1	Basale	forudsætninger	for	analysen	

Det  er  en  forudsætning  for  analysen,  at  der  foreligger  risikoneutralitet.  Dette  princip  giver 

skadevolder, såvel som skadelidte et incitament til at udvise en optimal agtpågivenhed. Dette er et 

hovedprincip  i  dansk  erstatningsret;  culpa  suppleret  med  egen  skyld,  hvilket  i  lighed  med 

overnævnte er en symmetrisk regel.94 Men i forbindelse med oversvømmelser kan de skadelidte, 

hvilke er TopDanmarks kunder, som har lidt et tab som følge af en oversvømmelse, intet foretage 

sig  for  at  udgå  disse  oversvømmelser.  Derfor  antages  det,  at  kun  skadevolder,  som  er 

forsyningsselskabet, har muligheden for at forhindre oversvømmelsen.   

Det  antages,  at  tilstoppelse  af  forsyningsledninger  kun  sker  fordi,  at  det  pågældende 

forsyningsselskab  har  undladt  vedligeholdelsespligten.  Den  skadelidtes  tab  dækkes  fuldt  ud  af 

vedkommendes  forsikringsselskab og  forsikringsselskabet vil under alle omstændigheder gøre et 

regreskrav  gældende  mod  forsyningsselskabet.  I  den  forbindelse  antages  det,  at 

forsyningsselskabet  er  bekendt  med,  hvilket  ansvarsgrundlag  der  er  gældende  og  hvilke 

sanktioner,  der  er  forbundet med  overtrædelsen  af  sine  forpligtigelser.  Dertil  antages  det,  at 

ansvarsgrundlaget påvirker forsyningsselskabernes adfærd. Yderligere antages det, at enhver form 

for  tilsyn  og  vedligeholdelse  fra  forsyningsselskabets  side  er  forbundet med  omkostninger  for 

forsyningsselskabet.   

                                                            
93 Til uddybning af teorien er der hentet inspiration fra; Posner, Richard & Parisi, Francesco, 2002, Economic 

Foundations of private Law, side 597 – 621 ‐ Steven Shavells journal ”Strict Liability versus Negligence”. 
94 Der ses bort fra bevisbyrden.  
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Endvidere er det en  forudsætning  for analysen, at det under et culpa ansvar er skadelidte, som 

bærer  risikoen  for  et  eventuelt  tab  og  under  objektivt  ansvar  er  det  forsyningsselskaber,  som 

bærer risikoen ved et eventuelt tab.  

Forsyningsvirksomheden  foretager  sig  ingen  aktiviteter  som  sådan,  derfor  kan  elementet 

aktivitetsniveau,  som  er  nævnt  i  Shavells  teori,  ikke  finde  sted  i  analysen.  Elementet 

aktivitetsniveau bliver derfor erstattet med ”udefrakommende begivenhed”, hvorved der tænkes 

på hændelige uheld eksempelvis et skybrud, som kan være med til at  forøge risikoen  for, at der 

opstår tilstoppelser af forsyningsledninger.  

 

3.4.3.2	Analysemodellen	

Jeg vil nu opstille en formel under den basale antagelse, at ansvarsgrundlaget er efficient når den 

maksimere socialvelfærd,  	 , .95 Definitionen på variablerne er følgende:96  

	 	0, forsyningsselskabets agtpågivenhedsniveau  

	 	0, udefrakommende begivenhed  

	  det forventede tab som funktion af den udefrakommende begivenhed    

, 	   sandsynligheden  for,  at  der  opstår  et  hændelig  uheld  svarende  til    og 

forsyningsselskabet udviser et agtpågivenhedsniveau   

	  samfundsøkonomisk tab 

Det  antages  nu,  at  den  samlede  sum  af  disse  svarer  til  socialvelfærd.  Der  opstilles  hermed 

følgende formel: 97 

 

                                                            
95 Posner, Richard & Parisi, Francesco, 2002, Economic Foundations of private Law, side 607. 
96 Analysemodellen er inspireret af eksemplet: Posner, Richard & Parisi, Francesco, 2002, Economic Foundations of 
private Law, side 607, ‐ Med nødvendige tilpasninger og tilføjelser af egne tilvirkning, således så modellen passer ind i 
analysen.   
97 Posner, Richard & Parisi, Francesco, 2002, Economic Foundations of private Law, side 607. 
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, 	 	 , 	– 	 		

Formlen  viser,  at  der  er  samfundsmæssig  efficiens,  når  den  sociale  velfærd  er  positiv,  hvilket 

understreges af, at   ikke må være større end  , . Formlen viser yderligere, at risikoen for 

tilstoppelser  af  forsyningsledninger  øges,  når  sandsynligheden  for,  at  der  opstår  udefra 

kommende begivenhed, i form af skybrud mv., øges. 

Den ovenstående formel kan nu omskrives til: 98 

 

, ,
 

eller 

, ,
 

Dette indikerer, at når den udefrakommende begivenhed,  , går mod nul, går   også mod nul. 

Når    er  negativ  skyldes  det,  at  der  er  tale  om  et  forventet  tab.  Det  vil  ikke  være 

hensigtsmæssigt, hvis den var positiv.  

Formlen  viser endvidere,  at når  sandsynligheden  for,  at der opstår et uheld  som  kan  forårsage 

tilstoppelser  af  forsyningsledninger  øges  og  forsyningsselskabet  forbeholder  sin 

agtpågivenhedsniveauet,  , konstant, så øges det forventet tab som følge af oversvømmelser. Idet 

forsyningsselskaber også øger deres agtpågivenhedsniveau  så  falder sandsynligheden  for, at der 

opstår  en  oversvømmelse,  herunder  de  forventede  tab.  Tilsvarende  gælder  hvis 

forsyningsselskaber  sænker  agtpågivenhedsniveauet,  idet  sandsynligheden  øges  for,  at  der  vil 

opstå en yderligere oversvømmelsesskade.    

Derfor kan formlen,  	 , 	– 	  uddrages til: 99 

	~	 	 	 	 

                                                            
98 Egen tilvirkning 
99 Egen tilvirkning 
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hvor    svarer  til  det  forventede  tab,    svarer  til  sandsynligheden,  der  opstår  som  en 

udefrakommende  begivenhed  og    svarer  til  agtpågivenhedsniveauet.  Det  er 

bemærkelsesværdigt, at risikoen for tilstoppelse af forsyningsledninger mindskes ved forebyggelse 

af  disse  igennem  agtpågivenhed.  Dertil  forøges  risikoen,  hvis  sandsynligheden  for 

udefrakommende begivenhed forøges. 

Jeg  vil  nu  inddrage  to  yderligere  variabler,  hvilket  er  prisen  på  agtpågivenhed  og 

forsyningsselskabernes  omkostninger  pr.  enhed  givet  agtpågivenhedsniveau.  Disse  elementer 

inddrages,  fordi  prisen  også  har  en  betydning  for  belysning  af,  om  øget  agtpågivenhed  er 

samfundsøkonomisk efficient.  

	  forsyningsselskabet omkostninger pr. enhed givet agtpågivenhedsniveau 

	  prisen på agtpågivenhed  

og der indføres nu en ny funktion, den forventede nytte for samfundet:  

	  den forventede nytte for samfundet 

Samfundets nyttevirkning forøges i takt med, at forsyningsselskabet øger agtpågivenhedsniveauet. 

Samfundets nytte  sættes  til at være  lig med U,  idet nytten da ville kunne opstilles på  følgende 

måde: 

	 	 	 	– 	 	–	det forventede tab  

 

	 	 	– 	 	– 	 	

	

 

det er nu muligt at opstille følgende formel, da alle variabler kan udregnes: 100  

	 	 	– 	 	– 	 , som viser, 

                                                            
100 Posner, Richard & Parisi, Francesco, 2002, Economic Foundations of private Law, side 607. 
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at der er samfundsmæssig efficiens, når den sociale velfærd er positiv, hvilket understreges af, at 

  ikke  må  være  større  end  , .  Ovenstående  formel  fortæller  også,  at  når 

sandsynligheden  for  opståelsen  af  en  udefrakommende  begivenhed  øges,  da  vil  risikoen  for 

tilstoppelse  af  forsyningsledninger  også  øges.  Dertil  viser  formlen,  at  øget  agtpågivenhed  ikke 

nødvendigvis  skaber øget velfærd. Det vil altså  sige, at når  faktorerne pris og omkostninger  for 

forsyningsselskabet er indblandet i formlen, så vil agtpågivenheden ikke med sikkerhed kunne øge 

socialvelfærd. Dog kan det  ikke udelukkes, at agtpågivenhed  fra  forsyningsselskabernes side har 

en markant  betydning  for  tilstoppelse  af  forsyningsledninger,  da  agtpågivenhed  er  den  eneste 

faktor som kan justeres, i modsætning til en udefrakommende begivenhed. 

 

3.5	Culpareglen	kontra	objektivt	ansvar	

Ud fra den ovenstående opstillede analysemodel kan det konstateres, at det er en nødvendighed 

for  opnåelse  af  en  Kaldor‐Hicks  efficiens  tilstand,  at  forsyningsselskaber  udviser  det  optimale 

agtpågivenhedsniveau, hvilket betyder, at både vedligeholdelsespligten og  tilsynspligten  i højere 

grad bliver overholdt  fra  forsyningsselskabernes side. Når der  i analysemodellen tages hensyn til 

agtpågivenhedsomkostninger  hos  forsyningsselskaber,  viser  analysen  yderligere,  at  balancen 

imellem effekten af agtpågivenhedsniveauet og effekten af en udefrakommende begivenhed er 

varierende.  Dette  betyder,  at  effekten  af  agtpågivenhed  er  mindre  end  effekten  af  en 

udefrakommende begivenhed.  

Som tidligere nævnt er elementet agtpågivenhed det eneste element, som der godt kan  justeres 

på, eftersom en udefrakommende begivenhed er et hændelige uheld,  som  ingen  kan  forhindre 

eller  afværge.  Med  denne  begrundelse  kan  det  konstateres,  at  agtpågivenhed  spiller  den 

afgørende rolle i forbindelse med tilstoppede forsyningsledninger.     

Derfor  kan  det  diskuteres,  hvorvidt  ansvarsgrundlaget  culpa  er  efficient.  Dette  skyldes,  at  det 

eneste  forsyningsselskaber  skal  gøre  under  culpareglen,  er  at  holde  sig  fri  fra  et  eventuelt 

erstatningsansvar,  herunder  at  opføre  sig  anstændigt  og  ikke  udvise  forsætligt  eller  grov 

uagtsomhed.  Forsyningsselskaber  vil  ikke  være  forpligtiget  til  at  overveje  de  eventuelle 

oversvømmelsesskader,  der  vil  kunne  opstå  ved  forsyningsselskabers  undladelse  af 
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vedligeholdelsespligten  eller  tilsynspligten.  Dette  vil  skabe  et  markedssvigt  på  længere  sigt, 

eftersom  en  manglende  vedligeholdelses‐  og  tilsynspligt  af  forsyningsledninger  forårsager 

oversvømmelsesskader  og  giver  anledning  til  transaktionsomkostninger  for  samfundet  som 

helhed.101  

For at give forsyningsselskaber et økonomisk incitament til at udøve den optimale agtpågivenhed, 

vil det være oplagt, at ansvarsgrundlaget for tilstoppede forsyningsledninger skulle være objektivt 

ansvar  i  stedet  for culpa. Her vil det afgørende  incitament bestå  i at  forsyningsselskabet  sparer 

omkostninger i forbindelse med et sagsanlæg, herunder et regreskrav.   

Under objektivt ansvar vil det pågældende forsyningsselskab have en pligt til at betale erstatning 

for oversvømmelsesskader, som er forårsaget af tilstoppede forsyningsledninger,  ligegyldigt hvad 

årsagen til tilstoppelsen har været. Et erstatningsansvar på et objektiv grundlag vil være efficient, 

da forsyningsselskabet ikke bare vil opføre sig ansvarligt, men ligefrem vil tage de forbehold, som 

kan mindske risikoen for, at tilstoppelser vil opstå.  

Ud fra en Kaldor‐Hicks betragtning vil det således være efficient at pålægge forsyningsselskaberne 

objektivt  ansvar,  fordi  den  samlede  gevinst  herved  vil  være  størst.  Begrundelsen  herfor  er,  at 

omkostninger  ved  jævnlige  tilsyn  og  vedligeholdelser  regnes  for  at  være  mindre  end 

ressourcespild‐ og administrationsomkostningerne, hvilket er de  transaktionsomkostninger,  som 

er forbundet med, at der opstår en oversvømmelsesskade.102    

Erstatningsrettens formål vil i højere grad kunne fuldbyrdes ved et objektivt ansvar frem for culpa 

fordi, at reglen objektivt ansvar vil øge incitamentet hos forsyningsselskabet i jævnligt at foretage 

vedligeholdelser og eftersyn på forsyningsledningerne.  Objektivt ansvar vil være efficient frem for 

culpareglen, da den  fremhæver den præventive effekt og mindsker  risikoen  for der at opstå en 

tilstoppelse. Dertil vil oversvømmelsesskader formindskes til fordel for samfundsøkonomien.  

Yderligere  kan  det  begrundes,  at  der  i  tilfælde  af,  at  forsyningsselskaberne  er  underlagt 

culpareglen, da vil  skadelidte, TopDanmark, automatisk være underlagt objektivt ansvar, hvilket 

                                                            
101 Dette er omtalt nærmere i afsnit 3.2.3 ‐ Samfundsøkonomisk efficiens. 
102 Dette er nærmere omtalt i afsnit 3.2.1 ‐ Transaktionsomkostninger. 
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kan  resultere  i  en  forhøjelse  af  forsikringspræmien,  hvilket  i  sidste  ende  vil  skade 

samfundsøkonomien, idet forbrugerne skal tegne dyrere forsikringer.  

	

3.6	Økonomisk	delkonklusion	

Det første delspørgsmål til problemstillingen, om hvorvidt de kommunale forsyningsselskaber, bør 

pålægges  et  erstatningsansvar  for  oversvømmelsesskader  som  følge  af  utilstrækkelige 

kloakledninger,  blev  behandlet  ud  fra  en  samfundsøkonomisk  efficiens  betragtning,  hvilket 

indebærer,  at  retstilstanden  skal  være  indrettet  således,  at  det  skaber  effektiv  allokering  af 

ressourcer i samfundsøkonomien.  

Ved  opstilling  af  transaktionsomkostninger  overfor  ressourceallokeringsomkostninger,  blev  det 

konstateret, at det  i højere grad er efficient  for samfundsøkonomien, hvis  forsyningsselskaberne 

bærer  ansvaret  for  oversvømmelser  grundet  utilstrækkelige  kloakledninger.  Dette  vil  give 

forsyningsselskaberne  et  væsentligt  incitament  til  at  investere  i  nye  og  dimensionerede 

kloaksystemer.  Yderligere  har  analysen  vist,  at  transaktionsomkostninger  har  en  afgørende 

betydning  for  samfundsøkonomien,  da  de  kan  være  byrdefulde  og  ressourcekrævende.  Dette 

begrunder at disse transaktionsomkostninger altid bør overvejes i forbindelse med fastlæggelse af 

retsregler.  

Det  andet  delspørgsmål  i  den  økonomiske  problemstilling,  om  hvorvidt  der  for  de  kommunale 

forsyningsselskaber bør gælde objektivt ansvar  i stedet  for culpareglen, blev gennemarbejdet ud 

fra en Kaldor‐Hicks optimal betragtning. Det blev analyseret under hvilke forhold, at det er Kaldor‐

Hicks efficient med objektivt  ansvar  contra  culpareglen. Analysen påpeger,  at  adfærden hos de 

kommunale forsyningsselskaber afhænger af ansvarsgrundlaget, i form af øget påpasselighed som 

følge  af  strengere  ansvar.  Der  er  to  elementer,  som  kan  påvirke  tilstoppelser  af 

forsyningsledninger, agtpågivenheden og den forventede risiko for at der sker et skybrud, altså en 

udefrakommende begivenhed.  

Analysen viser at den optimale agtpågivenhedsgrad opnås, når den totale omkostning, af summen 

af  agtpågivenheds‐  og  transaktionsomkostningerne,  er  lavest.  Eftersom  ejerne  af 
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forsyningsledningerne,  herunder  forsyningsselskaberne  er  den  eneste  part  i  tvisten  ved 

tilstoppelse  af  forsyningsledninger,  som  er  i  stand  til  at  opstille  foranstaltninger  imod  disse 

tilstoppelser, bør der gælde et objektivt ansvar på området  frem  for  culpa. Objektivt ansvar vil 

tilvejebringe  et  væsentligt  incitament  hos  forsyningsselskaberne  til  at  udøve  det  optimale 

agtpågivenhedsniveau for at undgå at blive gjort erstatningsansvarlig for oversvømmelsesskader. 

Dette forventes at skabe en Kaldor‐Hicks optimal tilstand i samfundsøkonomien.   
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Del	4:	Konklusion		

Emnet  skybrud  og  efficient  ressourceallokering  i  et  forsikringsmæssigt  perspektiv  har  jeg 

behandlet  ud  fra  problemstillingen  om,  hvilke  juridiske  udfordringer  skybruddet  har  givet 

anledning  til  hos  forsikringsselskabet  TopDanmark  samt,  hvilke  økonomiske  konsekvenser  har 

oversvømmelsesskader  givet  anledning  til  i  samfundet.  Muligheden  for  regres  er  en  af  de 

udfordringer  TopDanmark  har  været  stillet  over  for.  Udfordringen  ligger  i  at  afgøre,  hvorvidt 

TopDanmarks kunder, som har  fået udbetalt erstatning hos TopDanmark, har et erstatningskrav 

mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber, som TopDanmark kan indtræde i. 

Den  juridiske  analyse  resulterede  i,  at  TopDanmarks  regresmulighed  afhænger  af,  hvilken  type 

oversvømmelsesskader der er  tale om. Al vand‐ og  spildevandsvirksomhed er  rykket væk  fra de 

offentlige  myndigheders  ansvar  og  over  til  private  forsyningsselskaber,  som  er  ejet  af 

kommunerne.    Dette  har  skabt  effektivisering  af  vand‐  og  spildevandssektoren.  Ligeledes  er 

ansvaret  for  forsyningsdrift og vedligeholdelse blevet pålagt de kommunale  forsyningsselskaber. 

De kommunale forsyningsselskaber skal sørge for, at et spildevandsafløbssystem er dimensioneret 

korrekt og fungerer forsvarligt således, at det ikke kan give anledning til oversvømmelser. Dog har 

kommunerne  stadig  ansvaret  for  udarbejdelsen  af  spilvandsplanlægningerne  for 

spildvandshåndtering. Derudover er  ansvaret  for drift  samt  vedligeholdelse  af  vandløb,  søer og 

havet også pålagt kommunerne.   

Hvorvidt  TopDanmark  kan  opnå  et  regreskrav  mod  kommunerne  eller  de  kommunale 

forsyningsselskaber,  har  jeg  bearbejdet  ud  fra  fire  typer  af  oversvømmelsesskader.  Dansk  rets 

almindelige erstatningsregel er culpa. Der skal være handlet culpøst før, at kommunerne eller de 

kommunale  forsyningsselskaber  kan  ifalde  et  erstatningsansvar.    Dog  har  retspraksis  statueret 

objektivt ansvar for bestemte typer af oversvømmelsesskader, hvor en kommune eller anden ejer 

af  forsynings‐  eller  kloakledning  kan  ifalde  et  erstatningsansvar,  selvom  der  ikke  er  handlet 

culpøst.  

Opstår der en oversvømmelse grundet  ledningsbrud som følge af materielsvigt, kan TopDanmark 

gøre  sit  regreskrav  gældende,  eftersom  pågældende  kommunale  forsyningsselskab  er  objektivt 

ansvarlig  for  oversvømmelsesskader  forårsaget  af  ledningsbrud  grundet  materielsvigt.  Det 
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afgørende ved bevisførelsen er, hvorvidt årsagen til oversvømmelsen har været ledningsbrud som 

følge af materielsvigt.   

Der har været uenigheder blandt dommere om, hvorvidt oversvømmelsesskader som  følge af et 

ledningsbrud  på  en  kloakledning  kan  sammenlignes med  oversvømmelsesskader  som  følge  af 

ledningsbrud  på  en  forsyningsledning.  Dette  gøres med  en  forventning  om,  at  et  brud  på  en 

vandforsyningsledning kan give anledning til langt større oversvømmelsesskader end et brud på en 

kloakledning. Yderligere antager mindretallet blandt dommerne, at afværgelsesmulighederne er 

forskellige  for  disse  oversvømmelsesskader,  derfor  menes  det  at  ansvarsgrundlaget  for 

oversvømmelsesskader  som  følge  af  brud  på  kloakledninger  bør  være  culpa,  i modsætning  til 

ansvarsgrundlaget  for oversvømmelsesskader  som  følge  af brud på  forsyningsledningerne, hvor 

det gælder objektivt ansvar. Dog har  retspraksis  fastslået, at ansvarsgrundlaget er objektivt, når 

der er  tale om materielsvigt,  ligeledes  for brud på kloakledninger  som er gældende  for brud på 

forsyningsledninger.  

Opstår der en oversvømmelsesskade grundet tilstoppelse af forsyningsledninger, kan TopDanmark 

gøre  sit  regreskrav  gælder  mod  det  pågældende  forsyningsselskab  efter  culpareglen.  Det 

afgørende  kriterium  for disse oversvømmelsesskader  ligger  i en  culpavurdering  af, hvorvidt det 

pågældende  forsyningsselskab har overholdt  tilsyns‐ og vedligeholdelsespligten, altså om der er 

handlet  culpøst.  Domstolene  vil  lægge  hovedvægten  på,  om  det  har  været  muligt  for 

forsyningsselskabet at undgå  tilstoppelsen af  forsyningsledningen.  I nogle  tilfælde kan der opstå 

tilstoppelse  på  trods  af  jævnlig  vedligeholdelser  og  tilsyn  fra  forsyningsselskabets  side,  hvor 

domstolene  vil  frikende  forsyningsselskabet.  I  andre  tilfælde  vil  domstolene  statuere 

erstatningsansvar  efter  culpareglen  med  den  begrundelse,  at  forsyningsselskabet  kunne  have 

forhindret tilstoppelsen ved regelmæssig eftersyn af forsyningsledningen.   I afgørelsen af om der 

er  handlet  culpøst  fra  forsyningsselskabets  side,  foretages  der  således  en  konkret  vurdering  af 

sagens særlige omstændigheder. 

Ansvarsgrundlaget  for  oversvømmelsesskader  grundet  utilstrækkelige  kloakledninger  er  også 

culpa. TopDanmarks regresmulighed afhænger i dette tilfælde af, hvorvidt der er handlet culpøst. 

Yderligere  har  der  i  retspraksis  været  bevismæssige  vanskeligheder  ved  vurderingen  af,  om 

erstatningsbetingelsen  årsagssammenhæng  er  opfyldt.  I  praksis  kan  det  ofte  give  anledning  til 
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uenigheder blandt dommerne, om den ansvarspådragende adfærd har haft den mest afgørende 

betydning for oversvømmelsens opståelse. TopDanmarks regresmulighed kan ikke helt udelukkes, 

men  synes  dog  at  være meget  begrænset.  Denne  betragtning  gøres  ud  fra  antagelsen  om,  at 

kloaksystemets dimensioneringsgrad er uvæsentlig, da kloakken alligevel  ikke ville kunne modstå 

de mest ekstreme og kraftige skybrud. Det kan diskuteres, om det vil være lettere for TopDanmark 

at  opnå  et  regreskrav  for  oversvømmelsesskader,  hvor  kloaksystemet  ikke  have  kunne 

dimensionere de mest almindelige skybrud.  

TopDanmark har afgrænset sig fra at dække oversvømmelsesskader forårsaget af oversvømmelser 

fra  vandløb,  søer  eller  havet.  Jeg  har  i  den  juridiske  analyse  bearbejdet  de  tilfælde,  hvor  en 

oversvømmelse er opstået i kombination af både oversvømmelser fra et eventuelt kloaksystem og 

eksampelvist  et  vandløb  og  hvor  disse  oversvømmelser  til  sammen  har  givet  anledning  til 

vandskader.  

Kommunerne bærer ansvaret for oversvømmelser fra vandløb, søer eller havet. Kommunerne er 

forpligtiget  ved  lov  til  at  vedligeholde  vandløb,  søer  og  havet,  dog  indeholder  loven  ingen 

bestemmelse om erstatningsansvaret. Ansvarsgrundlaget hviler således på dansk  rets almindelig 

erstatningsregel  uden  for  kontrakt,  nemlig  culpareglen.  Kommunerne  vil  ifalde  et 

erstatningsansvar  i de  tilfælde, hvor vedligeholdelsespligten  ikke er overholdt. Culpavurderingen 

vil dog være mildere end ellers, eftersom der er tale om en opgave indenfor myndighedsudøvelse, 

hvor fællesskabet har tildelt kommunerne forpligtigelsen. 

Eftersom  klimaændringer  er  et  aktuelt  og  fremtidigt  problem  for  samfundsøkonomien,  har 

regeringen oprettet  foranstaltninger  for disse oversvømmelser.  Foranstaltningerne  kan have en 

positiv virkning for TopDanmark,  idet risikoen for fremtidlige oversvømmelsesskader forventes at 

blive begrænset. EU’s oversvømmelsesdirektiv har forpligtiget Danmark til at undersøge alle risici 

for  oversvømmelser,  samt  de  samfundsmæssige  omkostninger  som  er  forbundet  med 

oversvømmelserne.  Yderligere  skal  Danmark  udarbejde  en  plan  for,  hvorledes  disse 

oversvømmelser og samfundsmæssige skader skal forebygges.  

Endvidere har miljøministeriet nedsat en  task‐force  klimatilpasningsplan, hvis  formål er at  sikre 

tilstedeværelsen  af  en  effektiv  handlingsplan  for  håndteringen  af  fremtidige  skybrud,  nærmer 
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bestemt  om,  hvorledes  kommunerne  bedst  kan  håndtere  et  skybrud  og  hvorledes 

oversvømmelser kan begrænses bedst muligt.  

Disse foranstaltninger peger i retning af, at der bliver taget yderligere ansvar fra de internationale 

og  nationale myndigheders  side.  Forsikringsselskaberne  heriblandt  TopDanmark,  vil  i  fremtiden 

ikke være udsat for oversvømmelses risici  i den grad, som det hidtil har været tilfældet. For vise 

typer af oversvømmelsesskader, hvor et  regreskrav  for TopDanmark  ikke er  særligt  sandsynligt, 

eksempelvis  oversvømmelsesskader  grundet  utilstrækkelige  kloakledninger,  kan  TopDanmark 

forvente en efterregulering af forholdene i nær fremtid. 	

Oversvømmelsesskaderne  frembringer  også  adskillige  samfundsøkonomiske  konsekvenser. 

Heriblandt ressourcetab og transaktionsomkostninger. Problemformuleringen om, hvorvidt det er 

samfundsøkonomisk  efficient  ikke  at  pålægge  de  kommunale  forsyningsselskaber 

erstatningsansvar  for  oversvømmelsesskader  grundet  utilstrækkelige  kloakledninger,  blev 

behandlet ud fra en samfundsmæssig efficens betragtning. Analysen viste, at økonomisk efficens 

er  knyttet  til  fordeling  af  ressourcerne  i  samfundet. Retsreglerne  bør  indrettes  således,  at  de  i 

økonomisk  forstand  minimerer  transaktionsomkostningerne,  som  er  forbundet  med 

oversvømmelses‐ skader som følge af et skybrud og i juridisk forstand skaber en præventiv effekt 

hos skadevolderen.  

Drift af kloaksystemerne er udliciteret  til de kommunale  forsyningsselskaber. Undersøgelsen har 

resulteret i, at der er skabt et markedssvigt i samfundsøkonomien. Markedsvigtet er hovedsageligt 

forårsaget af, at  samfundet nu  til dags er præget af klimaændringer. Klimaændringerne har der 

ikke  været  taget  højde  for  ved  planlægning  af  kloaksystemernes  drift.  Netop  på  grund  af  de 

aktuelle  klimaændringer  forudses  der  i  fremtid  at  opstå  ekstreme  skybrud  og  dertil  knyttede 

oversvømmelsesskader. For at opnå den efficiente ressourceallokering på området, er det oplagt 

at pålægge de kommunale  forsyningsselskaber ansvaret  for oversvømmelsesskader  forårsaget af 

utilstrækkelige kloakledninger.  

Analyse  af  den  grafiske  model  har  vist,  at  transaktionsomkostningerne  i  forbindelse  med 

oversvømmelsesskaderne,  som  følge  af  klimaændringerne,  vil  overstige  ressource‐ 

allokeringsomkostningerne,  som  er  forbundet  med  opbygning  af  bedre  og  mere  effektive 
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kloaksystemer. Dette understøtter, at det ikke er samfundsøkonomisk efficient, at de kommunale 

forsyningsselskaber  ikke  bærer  risikoen  for  oversvømmelsesskader  som  følge  af  utilstrækkelige 

kloakledninger. Yderligere har modellen påpeget, at den samlede omkostning  i  forbindelse med 

oversvømmelsesskader  minimeres  når  ressourceallokeringsomkostningerne  er  lig  med 

transaktionsomkostningerne,  hvorefter  det  vil  være  samfundsøkonomisk  efficient  at  investere  i 

bedre ressourceallokeringsmuligheder.     

Det kan hermed konstateres, at hvis de kommunale forsyningsselskaber bliver pålagt et ansvar på 

området, vil dette ansvar give de kommunale  forsyningsselskaber et væsentligt  incitament  til at 

investere  i  nye  og mere  dimensionerede  kloaksystemer,  der med  sikkerhed  godt  kan  håndtere 

store  vandmængder  som  følge  af  et  skybrud.  Det  er  sandsynligt  at  omkostningerne  til 

enegangsinvesteringen  vil  overstige  transaktionsomkostningerne  i  forbindelse  med 

oversvømmelsesskader,  desuden  vil  denne  investering  på  sigt  frembringe  samfundsøkonomisk 

efficens, netop  fordi der  forventes  flere kraftige skybrud  i  fremtiden, som kan give anledning  til 

større ressourcetab og transaktionsomkostninger for samfundet.        

Den anden problemformulering om, hvorvidt ansvarsgrundlaget  culpa eller objektivt ansvar er  i 

stand  til  at  fremme  en  Kaldor‐Hicks  optimal  tilstand  i  samfundsøkonomien,  blev  behandlet  i 

tilknytning  til  oversvømmelsesskader  grundet  tilstoppede  forsyningsledninger.  Retsreglerne 

indebærer,  at  ansvarsgrundet  er  culpa,  når  der  er  tale  om  oversvømmelsesskader  grundet 

tilstoppede  forsyningsledninger.  I  undersøgelsen  af,  hvorvidt  dette  ansvarsgrundlag  er  Kaldor‐

Hicks optimal, blev der opstillet en analysemodel.  

Analysemodellen  har  vist,  at  de  afgørende  elementer  for,  at  der  opstår  tilstoppelser  i 

forsyningsledningerne  er  de  kommunale  forsyningsselskabers  agtpågivenhedsniveau  og  risikoen 

for den udefrakommende begivenhed. For at afgøre, hvilket ansvarsgrundlag der er efficient, blev 

det  undersøgt,  hvorvidt  culpareglen  eller  objektivt  ansvar  maksimerer  den  sociale  velfærd  i 

tilfælde af, at der opstår en udefrakommende begivenhed, herunder et  skybrud som  forårsager 

oversvømmelsesskader.  

Analysemodellen  resulterede  i  at elementet  agtpågivenhedsniveau har  afgørende betydning  for 

tilstoppelse  af  forsyningsledningerne.  Idet,  jo  højere  grad  af  agtpågivenhed  de  kommunale 
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forsyningsselskaber udviser, desto mindre bliver risikoen for der opstår oversvømmelser som følge 

af et skybrud. Herunder begrænses det samfundsøkonomiske tab som  følge af, at der opstår en 

udefrakommende begivenhed, herunder et skybrud. Yderligere viser analysen, at socialvelfærden 

øges når de kommunale forsyningsselskaber øger agtpågivenhedsniveauet  i takt med, at risikoen 

for at der opstår en udefrakommende begivenhed øges.  

En sammenligning af omkostningerne som er forbundet med det optimale agtpågivenhedsniveau, 

med  den  forventede  nytte  for  samfundet,  resulterer  i,  at  omkostningerne  forbundet  med 

agtpågivenheden  er  så  store,  at  det  ikke  med  sikkerhed  kan  forventes,  at  det  øgede 

agtpågivenhedsniveau vil øge den samlede sociale velfærd.  Dog peger de aktuelle klimaændringer 

i  retning  af,  at  et  øget  agtpågivenhedsniveau  på  sigt  vil  øge  den  sociale  velfærd.  Endvidere 

konstateres  det,  at  agtpågivenhedsniveauet,  i  forbindelse  med  forhindring  af 

oversvømmelsesskaderne, er det eneste element, der godt kan  justeres på  i modsætning til den 

udefrakommende begivenhed, herunder en hændelig begivenhed.  

Retsøkonomisk  set  er  erstatningsrettens  formål  at  skabe  præventiv  effekt  hos  skadevolderen. 

Yderligere  tilregnes  erstatningsretten  at  være  adfærdsregulerende  med  sigt  på  at  skabe 

hensigtsmæssig  risikoallokering.  For  at  give  de  kommunale  forsyningsselskaber  væsentlig 

incitament  til  at  udøve  det  optimale  agtpågivenhedsniveau  bør  ansvarsgrundlaget  på  området 

være objektivt ansvar frem for culpa.  

Analysen har vist, at samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med oversvømmelsesskader vil 

formindskes,  hvis  de  kommunale  forsyningsselskaber  bliver  pålagt  strengere  erstatningsansvar 

end  det  der  hidtil  har  været  gældende.    Dette  vil  formentligt  skabe  større  incitament  hos  de 

kommunale forsyningsselskaber til at udvise større grad af agtpågivenhed, samt foretage  jævnlig 

tilsyn og vedligeholdelse af forsyningsledningerne, med det formål at undgå tilstoppelse af disse.  
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