
Särtryck ur boken Bertil Bengtsson 90 år 

Forureneren betaler 
princippets betydning for 

forureningsansvaret i Danmark 

ELLEN MARGRETHE BASSE





47

Forureneren betaler 
princippets betydning for 

forureningsansvaret i Danmark 

ELLEN MARGRETHE BASSE

1. Bertil Bengtssons fokus på forureneren betaler 
princippet

Mit bidrag til Bertil Bengtssons festskrift er inspireret af en meget interessant 
forelæsning, som han berigede os med på Aarhus Universitet under en miljøret-
lig emnedag den 2. oktober 1987. Indlægget havde fokus på den betydning, som 
forureneren betaler princippet var tillagt i de nordiske lande. Princippet havde 
på det tidspunkt været anerkendt internationalt siden 1972, hvor OECD vedtog 
retningslinjer for internationale økonomiske sider ved miljøpolitik.1 Det indgik i 
den Europæiske Fælles Akt (1987)2 og i EØS Aftalen.3 I 1986 havde Sverige fået 
fastslået et strengt erstatningsansvar for forureningsskader med miljöskadelagen.4 
I Norge var der på det tidspunkt tale om et ulovfæstet princip om et strengt ansvar 
for risikofyldt virksomhed samt et objektivt ansvar i granneloven.5 Bengtsson frem-
hævede, at de nordiske lovgivere ikke var alt for entusiastiske med at anvende prin-
cippet, og at uviljen var størst i Danmark. Analysen var klar:6 

”Man kan sige, at på det område har I for tiden ikke noget strengt ansvar sammen-
lignet med Norge og Sverige. For jeres vedkommende gælder jo, hvis jeg har opfattet 
situationen rigtigt, at I har et ansvar, som hviler på den almindelige erstatningsretlige 
forudsætning om culpa ved vurdering af de erstatningsretlige konsekvenser af typiske 
miljøskader. ... Det kan jo blive anderledes, men når retsstillingen vedrører typiske 
miljøskader, kan man sige, at på det punkt betaler forureneren ikke, hvad han forårsa-
ger i Danmark.”

1 Recommendation C(72)128 ”Guiding Principles concerning International Economic Aspects of En-
vironmental Policies” af 26. maj 1972.

2 I EF-traktaten indgik princippet i artikel 130r(2).
3 Artikel 73.
4 Bl.a. Bengtsson ”14 uppsatser 1983-1991”, Norstedts Juridik, 1992, s. 29ff., s 35, og s. 111ff., og ”Er-

sättning vid offentlige ingrepp 2”, Norstedts Juridik, 1999, s. 201ff; 
5 ”Innstilling fra justiskomiteen om endringer i lov av 13. marts 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om 

avfall forurensingsloven) (Erstatningsansvar ved forurensningsskade)” Innst. O. Nr. 85 (1988-89) samt Norges 
Offentlige Utredninger ”Virkemidler i miljøpolitikken” NOU 1995:4, s. 44f. 

6 Indlægget er renskrevet og udgivet i en dansksproget version, der er trykt i Ellen Margrethe Basse 
(red.) ”Miljøankenævnet – Forsvar. Forskningsmetodiske og miljøretlige betragtninger i anledning af 
en juridisk disputats om miljøankenævnet”, Århus Universitet, 1987, side 23-36.

, professor, dr. jur., 
Juridisk Institut, BSS, 
Aarhus Universitet
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I dag er der fortsat ikke i dansk ret tale om et generelt strengt ansvar for forureneren, 
selv om EU’s miljølovgivning, som Danmark er forpligtet til loyalt at gennemføre, 
i vid udstrækning er baseret på princippet. Derimod er det strenge ansvar fastslået 
for forureningsskader i den svenske miljöbalken med henvisning til de internatio-
nale forpligtelser.7 I Norge blev arbejdet med at indføje det strenge forureneransvar 
i forurensningslov påbegyndt i 1988 og realiseret i 1989. Lovændringen indebar 
ikke i sig selv ”noen utvidelse av ansvaret av betydning i forhold til gjeldende rett på 
dette punkt”.8 

Bengtsson har beskrevet forureneren betaler princippets konkrete betydning i 
én af sine mange bøger på følgende måde:9

”Den har beskrivits som en miljöpolitisk målsätningsprincip med varierene innehåll; 
från att ha betonat vikten av at inte staten bar omkostnaderna för miljöskyddsåtgär-
der har den gått över till en mera allmän princip om ekonomisk effektivitet inom miljö-
skyddet – miljökostnader skall läggas på den miljöskadlige verksamheten.

Mera konkret har principen flera sidor: den anses utgöra en grund för ett strikt 
ansvar för miljöskador i omgivningen (a), den ger stöd för att ett företag själv skall 
bekosta säkerhetsåtgärder för att hindra föroreningar genom dess verksamhet (b), 
den kan innebära att företaget får avhjälpa skador också på mark som det äger eller 
innehar (c), och den kan också tänkas påverka ersättningen till en markägare när det 
allmänna annars inskränker dennes rådighet över fastigheten (d).”

I det følgende vil jeg med udgangspunkt i den systematik redegøre for forureneren 
betaler princippets begrænsede betydning i dansk ret. 

2. Erstatningsansvar for forureningsskader i 
Danmark

I dansk ret behandles forurenerens erstatningsansvar fortsat med udgangspunkt 
i den almindelige erstatningsret med fokus på culpa og årsagssammenhæng, 
kausalitet og økonomisk tab.10 Der skal være en direkte sammenhæng mellem 
forureningen, der udgår fra den faste ejendom, og den indtrådte erstatningsbegrun-
dende skade.11 Dommene i forureningssager er præget af, at der anvendes et meget 
strengt hjemmelskrav som forudsætning for at fravige den almindelige erstatnings-
retlige culpabedømmelse, når myndighederne retter betalingskrav imod forurene-
re.12 Forureneren betaler princippet er ikke relevant i den sammenhæng. 

7 Se bl.a. Bengtsson ”Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken”, Iustus Förlag, 2007, s. 231ff. 
8 Citat fra Justis- og politidepartementets Ot. Prp. Nr. 33 (1988-89) ”Om lov om endringer i lov 13 

mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) mv. (Erstatningsan-
svar ved forurensingsskade)”, s. 5. Mere udførligt Hans Christian Bugge ”Forurensningsansvaret. Det 
økonomiske ansvar for forurensning”, Tano Ascheoug, 1999, s. 168ff. 

9 Bengtsson ”Miljöbalkens Återverkningar”, Norstedts Juridik, 2001, s. 75ff.
10 Peter Pagh ”Miljøansvar – en ret for hvem?”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998, s. 402ff. Se 

også om dansk ret Bengtsson ”14 uppsatser 1983-1991”, s. 32 og 34ff.
11 Højesterets dom UfR 2002.780 H.
12 Se bl.a. UfR 1992.575H, der fastslog, at der ikke kunne pålægges et strengt ansvar for forurening 

forårsaget af brud på Nato-rørledning.
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2.1 Modviljen mod forureneren betaler princippet 
Formålet med EU’s miljøansvarsdirektiv13 er som bekendt at etableret et strengt 
ansvar baseret på forureneren betaler princippet. Bag direktiver ligger en målsæt-
ning om at sikre ens konkurrencevilkår for erhvervslivets økonomiske operatører 
inden for det indre marked. Det skal sikres, (1) at der ikke ydes indirekte statsstøtte 
til erhvervslivet, ved at det offentlige dækker miljøomkostninger, som rettelig bør 
bæres af den ansvarlige forurener, og (2) at erhvervslivet beskyttes mod at blive 
pålagt omkostninger for skader, de ikke er ansvarlige for. Danmark var imod ved-
tagelsen af direktivet, da erstatningsansvaret blev opfattet som et nationalt anlig-
gende. I forbindelse med fremsættelse af lovforslaget til gennemførelse af direkti-
vet i 2007 opstillede miljøministeren nogle politiske præmisser om ”en afbalanceret 
gennemførelse af direktivet i dansk ret”14 med fokus på opretholdelse af de eksiste-
rende regler og beskyttelsesniveauer. Der var forud for gennemførelsen af miljøan-
svarsreglerne tale om et ubetinget grundejeransvar i nogle miljølove. Derimod var 
der ikke et forureneren betaler princip som grundlag for et betalingsansvar. Lovene, 
der gennemførte direktivet et år for sent, har så vidt vides aldrig været anvendt. 15 

2.2 Miljøbeskyttelseslovens regler og retspraksis
Forureneren betaler princippet indgår ikke i ordlyden af den vigtigste danske 
forureningslov – miljøbeskyttelsesloven. Princippet omtales kun i forarbejderne til 
lovens § 4, stk. 3 og stk. 4. De to stykker fastslår, at den, der iværksætter en virk-
somhed, og den, der forårsager forurening, eller som skaber risiko for forurening 
gennem sin virksomhed, har pligt til at forebygge forurening ved at afholde de nød-
vendige udgifter hertil, ligesom forureneren har pligt til at afværge skaderne af en 
indtrådt forurening.16 De nævnte bestemmelser er formuleret så upræcist, at de ikke 
opfylder de hjemmelskrav for et strengt forureneransvar, som domstolene forud-
sætter opfyldt. 

2.3 Miljøerstatningslovens regler
Den eneste lov, der indeholder den nødvendige hjemmel for anvendelse af et strengt 
erstatningsansvar for forureningsskader, er lov om erstatning for miljøskader 
(miljøerstatningsloven).17 § 3, jf. § 1, stk. 1 hjemler et strengt ansvar for forurenings-

13 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

14 Miljøminister Connie Hedegaards skrivelse af 22. maj 2007 til Folketingets Miljø- og Planlægnings-
udvalg. 

15 Miljøansvaret vedrører situationer, hvor der er tale om skader på beskyttede habitater i strid med 
fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet, vandforurening i strid med miljøkvalitetsmålene fastlagt i 
medfør af vandrammedirektivet og/eller forurening af havet i strid med de miljøkvalitetsmål, der er 
opstillet i medfør af det strategiske havmiljødirektiv. Se om de komplicerede og uklare regler neden-
for i afsnit 4.2.

16 Folketingstidende 1990-91, 2. saml. tillæg A, sp. 1533-34. 
17 Lov nr. 225 af 6. april 1994. Loven er stort set uændret, se nu lovbekendtgørelse nr. 994 af 9. septem-

ber 2014.
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skader, der forårsages af de erhvervsmæssige og offentlige aktiviteter, der er optaget 
på lovens udtømmende liste.18 Der henvises i forarbejderne til forureneren betaler 
princippet, men princippet er ikke kommet til udtryk i lovens formulering.19 Loven 
er baseret på de traditionelle civilretlige erstatningsretlige krav om årsagsforbin-
delse, kausalitet, adækvans og økonomisk tab.20 Det objektive ansvar indtræder 
ikke, hvis skaden skyldes, at virksomhedens aktiviteter er udøvet i overensstem-
melse med ufravigelige forskrifter, der er fastsat af en offentlig myndighed. Der er 
også i øvrigt tale om en lov, der har et meget begrænset anvendelsesområde. Den har 
været gældende i næsten 20 år og er kun anvendt én gang – i 201521 – og det med en 
meget tvivlsom støtte i lovens ordlyd og forarbejder.22

2.3.1 Beskyttelse af miljøet mod forurening
Miljøerstatningslovens begreber forudsættes anvendt i overensstemmelse med 
miljøbeskyttelseslovens regler,23 idet den har til formål at styrke lovens præventive 
formål og samtidig at styrke skadelidtes retsstilling.24 Det er ikke enhver forryk-
kelse af den økologiske balance i det omgivende miljø, der kan betegnes som en 
forurening, der kan begrunde, at de pålægges et objektivt erstatningsansvar, jf. 
miljøerstatningslovens § 1. Det fremgår af lovens forarbejder, hvor det fastslås, at: 25 

”Forrykkelsen må gå ud over, hvad der efter områdets karakter må forventes eller 
tåles. Dette krav, som også gælder for naboretten, betyder, at der ikke er tale om en 
forurening, som vil være omfattet af loven, hvis forrykkelsen af den økologiske balance 
ikke overstiger, hvad der er sædvanligt på det pågældende sted....” 

I den retsvidenskabelige litteratur, der behandler miljøerstatningsloven, er der med 
henvisning til forarbejderne enighed om, at tålegrænsen skal vurderes ud fra nabo-
retlige betragtninger som en beskyttelse af de omboendes interesser i de ydre omgi-

18 Opregningen, der er hentet fra miljøgodkendelsesbekendtgørelsen, er ikke blevet opdateret siden 
1995.

19 Se tilsvarende Peter Pagh ”Miljøansvar – en ret for hvem?”, s. 199ff.
20 FT 1993-94, tillæg A, spalte 4722 og spalte 4729 og ”Betænkning om erstatning for miljøskader nr. 

1237/192” side 19 f. 
21 Vestre Landsrets dom af 5. april 2001, KA. afdeling, nr. B-1901-99.
22 Ellen Margrethe Basse ”Den første anvendelse af miljøerstatningsloven i 20 år” i Tidsskrift for Miljø, 

2015, s. 259ff. 
23 Miljøbeskyttelsesloven, der er udformet med inspiration fra den svenske miljøbeskyttelseslov, er 

ændret mange gange, uden at grundtankegangen er blevet ændret. Reglerne findes i dag i lovbe-
kendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.

24 Jf. herunder de almindelige bemærkninger til miljøerstatningsloven, som optrykt i FT 1993-94, 
tillæg A, spalte 4729-4730. Betænkning 1237/1992 om erstatning for miljøskader danner grundlag 
for udarbejdelsen af loven og dens forarbejder.

25 FT 1993-94, tillæg A, spalte 4746-4748. Forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven indeholder en 
tilsvarende forklaring, se FT 1990/91 (2. samling) tillæg A, spalte 1532. Forureningsbegrebets betyd-
ning og relevansen af den naboretlige tålegrænse behandles i B. von Eyben og H. Isager ”Lærebog i 
Erstatningsret”, 2015, side 260f.; S. Theilgaard ”Miljøansvar. Erstatning og forsikring”, 1997, side 40 
ff.; P. Pagh ”Miljøansvar – en ret for hvem?”, 1998, side 141 ff.; K. Revsbech og A. Puggaard, ”Lærebog 
i miljøret”, 4. udg., 2008, side 435ff.; og E.M. Basse, C. Tønnesen og D. Wiisbye ”Miljøerstatningsloven 
med kommentarer”, 1995, side 32ff.
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velser imod forurening.26 Tålegrænsen har en sammenhæng med de grænser for 
lovlig forurening, som er fastlagt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, ligesom 
den har en sammenhæng med naboretten. Østre Landsret afviste med henvisning 
til denne afgrænsning at anvende loven i 2006.27 Det er endvidere kun forurening, 
som udgår fra fast ejendom, der er omfattet af loven, jf. forarbejderne til lovens § 128 
og § 3.29 

Den dom, som Vestre Landsret afsagde i 2015 om objektivt erstatningsansvar 
med støtte i miljøerstatningsloven, fortolker med tvivlsom støtte i loven og dens 
forarbejder begrebet ”vand” som omfattende spildevandet i det fælleskommunale 
kloaksystem,30 ligesom der bortses fra forudsætningen om, at skaden forårsages 
direkte af en udledning fra den faste ejendom. Dommen er aktuelt genstand for 
efterprøvelse i Højesteret.

2.3.2 De erstatningsberettigede
Miljøerstatningsloven udvider ikke kredsen af de erstatningsberettigede i forhold 
til hvad der følger af den almindelige erstatningsret.31 De skader, der kan erstattes, 
er opregnet i lovens § 2. Det er personskader og tab af forsøger (nr. 1), tingsskader (nr. 
2), andet formuetab (nr. 3) og rimelige omkostninger til afværgelse eller forebyg-
gelse af skade eller genopretning af miljøet (nr. 4). Det fremhæves i forarbejderne 
til forståelsen af § 2, nr. 2, at bestemmelsen navnlig vedrører skade på fast ejendom 
og løsøre. Det er en forudsætning, at driftstab er en adækvat følge af tingsskaden på 
fast ejendom eller løsøre.32 Formuleringen i § 2, nr. 3, vedrørende ”andet formuetab” 
skal sikre erstatning for rene økonomiske tab. Formuleringen af nr. 4 hænger nøje 
sammen med behovet for at afværge de typer af tab, der er opregnet i nr. 1-3. Det er 
kun den person, der har en aktuel eller eventuel rådighedsret over den pågældende 
ting eller den faste ejendom m.v., der kan foretage afværgeforanstaltninger m.v. og 
kræve omkostningerne hertil erstattet. Vedrørende dækning af udgifter til afhjælp-
ning af forurening fastslås det i betænkningen,33 der gentages i forarbejderne:

26 Se bl.a. B. Von Eyben og H. Isager ”Lærebog i Erstatningsret”, s. 263f.; s. Theilgaard ”Miljøansvar. 
Erstatning og forsikring” s. 42ff.; P. Pagh ”Miljøansvar – en ret for hvem? s. 142ff.; Karsten Revsbech 
”Lærebog i miljøret”, 4. udg. s. 435ff.; og E.M. Basse, C. Tønnesen og D. Wiisbye ”Miljøerstatningslo-
ven med kommentarer” s. 33ff. 

27 Dommen er trykt i Miljøretlige Afgørelser og Domme 2006, s. 663 ff.
28 Jf. FT 1993-94, tillæg A, spalte 4748 (2. sidste afsnit) og betænkningen, s. 171.
29 FT 1993-94, tillæg A, spalte 4752.
30 Ellen Margrethe Basse ”Den første anvendelse af miljøerstatningsloven i 20 år” i Tidsskrift for Miljø, 

2015, s. 259ff. 
31 FT 1993-94, tillæg A, sp. 4730 og sp. 4750, der henviser til betænkningen, s. 142-146 og s. 168-176. Se 

herom også B. von Eyben og H. Isager ”Lærebog i Erstatningsret”, s. 263.
32 Vedrørende § 2, nr. 2, se FT 1993-94, tillæg A, spalte 4749-50. Se i øvrigt om begrebet ”tingsskade” 

inden for erstatningsretten bl.a. B. von Eyben og H. Isager ”Lærebog i Erstatningsret”, s. 341 ff.
33 Citat fra betænkningen, s. 143.
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”Private personer, herunder miljøorganisationer, eller offentlige myndigheder, 
der har lidt et økonomisk tab ved forureningen af miljøet, eller som afholder 
udgifterne til genopretning af miljøet, kan ... normalt kun kræve erstatning fra 
den ansvarlige, hvis der er særlig lovhjemmel hertil, jf. for det offentliges ved-
kommende navnlig §§ 69-70 i miljøbeskyttelsesloven. ...”

Miljøbeskyttelseslovens §§ 69-70 vedrører myndighedernes selvhjælpshandlinger i 
situationer, hvor der foreligger et ulovligt forhold. Eventuelle selvhjælpshandlinger 
skal endvidere foretages under iagttagelse af de krav, der følger af legalitets- og 
proportionalitetsprincip m.v. Bestemmelsen i § 2, nr. 4 anvender formuleringen 
”rimelige omkostninger til afværgelse eller forebyggelse af skade eller til genopretning af 
miljøet”. Det forklares i forarbejderne som en bestemmelse, der hænger:34 

”nøje sammen med den skadelidtes pligt til efter almindelige erstatningsretlige grund-
sætninger at foretage rimelige foranstaltninger for at afværge eller begrænse sit tab 
(”tabsbegrænsningspligt”) ..”.

Det følger endvidere af lovens § 4, at skadelidte skal begrænse sit tab i overensstem-
melse med de almindelige erstatningsretlige forudsætninger 

2.3.3 Farlighedskriteriet, adækvans og kausalitet 
Skaden, der dækkes af et strengt erstatningsansvar, skal endvidere være forårsa-
get af den slags aktiviteter på ejendommen, der er baggrunden for, at virksom-
hedskategorien blev optaget på miljøgodkendelsesbekendtgørelsens liste i 1994 
(farlighedskriteriet).35 Det fremgår af betænkningen og miljøerstatningslovens 
forarbejder, at miljøbeskyttelseslovens godkendelsesliste, som den var formule-
ret i 1992 (”miljøministerens liste”), dannede udgangspunkt for formuleringen af 
miljøerstatningslovens liste, og at der kun blev medtaget listevirksomheder, der 
indebar en forureningsfare, der kunne betragtes som erstatningsretlig relevant, jf. 
adækvansbetingelsen.36 De skader, der er tale om på miljøet, skal være forårsaget 
af de særlige forureningsfarer, der begrundede, at virksomhederne blev optaget på 
lovens liste i 1994.37 Kausalitetskravets konkrete betydning understreges også i lov-
forarbejderne, hvor det bl.a. anføres:38 

34 FT 1993-94 tillæg A, spalte 4750-51.
35 Betænkningen, s. 124 ff.
36 Betænkningen, s. 127 ff., der henviser til lov nr. 358 af 6. juni 1991 og den til loven knyttede bekendt-

gørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørel-
sen).

37 Det redegøres der for i betænkningen, s. 19 f. og s. 124 ff. Se også om de nævnte to betingelser for 
ikendelse af et objektivt erstatningsansvar: E.M. Basse, C. Tønnesen og D. Wiisbye ”Den kommente-
rede miljøerstatningslov”, s. 62 f. og s. 65 ff.; K. Revsbech og A. Puggaard ”Lærebog i miljøret”, s. 436; 
og B. von Eyben og H. Isager ”Lærebog i erstatningsret”, s. 176 og s. 250 f.

38 Jf. FT 1993-94, tillæg A, spalte 4752 og 4748-49, med henvisning til betænkningen, s. 168-171. 
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”Der er kun erstatningsansvar efter bestemmelsen, hvis skaden er forårsaget af netop 
de særlig farlige eller forurenende aktiviteter, der udøves af den virksomhed, som det 
objektive ansvar påhviler. Skyldes skaden forhold, der ikke har nogen forbindelse med 
disse særlig farlige eller forurenende aktiviteter, er virksomheden således ikke objektivt 
erstatningsansvarlig efter bestemmelsen.”

Det forudsættes derfor i dag vurderet, om den kilde, der forårsager en forurening, 
blev betragtet som en miljøfarlighed ved virksomheden, der kunne begrunde, at 
den blev optaget på lovens liste i forbindelse med vedtagelsen i 1994.39 Hvis ikke det 
er tilfældet, kan der ikke pålægges et strengt erstatningsansvar. Forureneren betaler 
princippet er med andre ord ikke centralt i de forudsætninger, der er bestemmende 
for lovens anvendelse. 

3. Forurenerens forpligtelse til at stille sikkerhed i 
Danmark

Forureneren betaler princippet er heller ikke centralt ved stillingtagen til sikker-
hedsstillelse efter de regler, der er fastlagt i lovgivningen. 

3.1 Jordforureningsloven
I jordforureningsloven er der kun hjemmel til at stille krav om forsikringsdækning 
over for private villaejere, der har en olietank. Lovens regler forudsættes i betænk-
ningsarbejdet at være begrundet i princippet, men begrundelsen skal i højere grad 
søges i nogle styrings- og effektivitetsbetragtninger, idet forureneren betaler prin-
cippet som nævnt ovenfor er begrundet i konkurrencehensyn og derfor primært 
vedrører erhvervsvirksomheders forureningsansvar.40

3.2 Miljøbeskyttelsesloven
Der er heller ikke i den gældende miljøbeskyttelseslov generelle regler om forsi-
kringspligt eller anden pligt til sikkerhedsstillelse. Den ansvarlige ledelse for en 
forurenende virksomhed skal normalt ikke dokumentere, at virksomheden økono-
misk er i stand til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle forurenings-
skader. 

Undtagelserne fra hovedreglen er meget begrænsede. Lovens § 39a, som blev ind-
føjet i 1994, giver hjemmel til at stille krav om sikkerhed over for de i bestemmelsen 
karakteriserede affaldsbehandlende listevirksomheder. Sikkerhedsstillelsen skal 
udformes, så den dækker tilsynsmyndighedens mulige udgifter til “videretransport 
og destruktion eller deponering af affald ved en selvhjælpshandling, jf. §§ 69-70”.41 I 
lovbemærkningerne oplyses det, at beløbet om muligt bør være produktions- og 

39 FT 1993-94, tillæg A, spalte 4748-49, med henvisning til betænkningen, side 168-171, og spalte 4752 
med henvisning til betænkningen, s. 177.

40 Se tilsvarende Peter Pagh ”Miljøansvar – en ret for hvem?”, s. 204ff.
41 Folketingstidende 1993-94 tillæg A, sp. 6166. 
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oplagsrelateret, og at det alternativt skal kunne dække 6 måneders affaldsproduk-
tion, således at der til enhver tid er garanti for, at beløbet kan dække myndigheder-
nes omkostninger i forbindelse med eventuelle selvhjælpshandlinger.42 Folketingets 
Ombudsmand fastslog i 1999, at det er myndighederne, der efter officialmaksimen 
er pligtige at sikre en fuldstændig og korrekt oplysning om grundlaget for bereg-
ning af sikkerhedens størrelse.43 Godkendelsesmyndigheden kan som led i godken-
delsesbehandlingen stille krav om, at der indsendes dokumentation for den stillede 
sikkerhed, inden driften igangsættes.44 

Reglen blev udvidet i 1999 med henvisning bl.a. til IPPC direktivet.45 Kompeten-
cen til at stille vilkår om sikkerhedsstillelse omfatter herefter også virksomheder og 
ejere, der på baggrund af en straffedom er registreret som miljømæssigt uansvarli-
ge.46 

I relation til affaldsdeponeringsanlæg er der særlige regler om sikkerhedsstil-
lelse i § 39 b, der er begrundet i deponeringsdirektivets krav.47 Udgangspunktet for 
beregningen af sikkerhedsstillelsen er de vilkår om nedlukning og efterbehandling, 
der er indføjet som godkendelsesvilkår. I situationer, hvor de midler, der er stillet til 
sikkerhed, anvendes til omkostningsdækning af selvhjælpshandlinger i driftsperio-
den, skal der ske en efterregulering af sikkerhedsstillelsen, således at den kan bygges 
op til det fulde beløb inden nedlukning.48 Kravet omfatter ikke jordforurening.49

4. Forurenerens forpligtelse til at retablere 
forureningsskade 

I forhold til retablering af forureningsskader skal der sondres mellem jord-
forureningslovens- og miljøbeskyttelseslovens regler. Jordforureningsloven vedrø-
rer alene jordforurening. Dens vedtagelse i 2000 var begrundet i domme, der fast-
slog, at miljøbeskyttelsesloven ikke kunne danne grundlag for et retableringskrav, 
herunder på naboarealer.50 

Der er endvidere behov for at fremhæve de særlige forpligtelser, der følger af 
miljøansvarsdirektivet – som ikke i praksis har haft betydning i dansk ret – og de 
nye regler om retablering af virksomheder, der er omfattet af IE-direktivets regler 
om basistilstandsrapporter. 51 

42 Folketingstidende 1993-94 tillæg A, sp. 6165 og sp. 6167. 
43 Miljøretlige Afgørelser og Domme 1999, s. 193ff.
44 Folketingstidende 1993-94 tillæg A, sp. 6167. 
45 Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening. 
46 Folketingstidende 1998-99 tillæg A, s. 3733. 
47 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald. 
48 FT 2000-01 tillæg A, sp. 6375.
49 FT 1993-94 tillæg A, sp. 6158.
50 Betænkning fra Miljøstyrelsen ”Lovgivning og praksis – forurenet jord”, nr. 1 1995, s. 12ff.
51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emis-

sioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse).
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4.1 De almindelige påbudshjemler i jordforurenings- 
og miljøbeskyttelsesloven

Jordforureningslovens regler om erhvervsvirksomheder og offentlige organers 
betalingsansvar, jf. §§ 41-42, hjemler en kompetence til at pålægge forurene-
ren en retableringsforpligtelse, men kun hvis myndighederne kan godtgøre, at 
forureningen er sket efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2001. Lovens be stem-
melser kan ikke opfattes som udtryk for en forpligtelse for forureneren til at 
genetablere forholdene. Højesteret fastslog i 2005,52 at forpligtelsen begrænses af 
proportionalitetsprincippet, der kan føre til, at en forurening eller restforurening 
med olie – uafhængigt af omkostningernes størrelse – som udgangspunkt ikke kan 
påbydes fjernet, hvis der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at forureningen 
hverken aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsrisiko. Reglerne 
er derfor kun i begrænset udstrækning baseret på forureneren betaler princippet. 

Miljøbeskyttelsesloven er som nævnt ikke baseret på princippet. Der kan med-
deles et påbud med hjemmel i § 41, stk. 1, 2. pkt.53 om, at en forurening skal ned-
bringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis en lis-
tevirksomhed forårsager en væsentlig forurening. Højesteret har imidlertid i en 
straffesag fortolket bestemmelsen indskrænkende.54 Det fastslås i dommens præ-
misser, at indgrebskompetencen alene kan anvendes af tilsynsmyndigheden til at 
stille krav om nedbringelse af den fremtidige forurening fra virksomheden. 

4.2 Den danske gennemførelse af miljøansvarsdirektivet
Miljøansvarsdirektivets regler om et miljøansvar, der skal være baseret på forure-
neren betaler princippet, er indtil nu ikke resulteret i konkrete sager i Danmark.55 
Den danske gennemførelse består af et kludetæppe af regler, der dels findes i 
miljøskadeloven,56 der vedrører den situation, hvor det er fastslået af tilsynsmyn-
digheden, at miljøskadereglerne er relevante, dels er indføjet i et særligt kapitel i de 
enkelte miljølove,57 der pålægger tilsynsmyndigheden (typisk kommunen) at tage 
stilling til, om der foreligger et miljøansvar, der kan begrunde at sagen oversendes til 
Miljøstyrelsen, der herefter tager stilling til, om vurderingen er korrekt, og om der 
konkret er det fornødne grundlag for, at skaden kan kræves afhjulpet med henvis-

52 UfR 2005.2923H.
53 FT 1990-91, 2. saml., tillæg A, sp. 1555-1558.
54 U 2006.1531H/MAD 2006.119H. 
55 Miljøansvaret vedrører situationer, hvor der er tale om skader på beskyttede habitater i strid med 

fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet, vandforurening i strid med miljøkvalitetsmålene fastlagt i 
medfør af vandrammedirektivet og/eller forurening af havet i strid med de miljøkvalitetsmål, der er 
opstillet i medfør af det strategiske havmiljødirektiv.

56 Lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (med senere 
ændringer).

57 Ændringerne blev indføjet med lov nr. 507 af 17. juni 2008 om ændring af miljøbeskyttelsesloven og 
forskellige andre love (implementering af miljøansvarsdirektivet). Reglerne indgår nu i miljøbeskyt-
telseslovens kapitel 9 a; jordforureningslovens kapitel 4 a; husdyrgodkendelseslovens kap. 5a; miljø- 
og genteknologilovens kap. 3a; havmiljølovens kap. 14a; vandforsyningslovens kap. 11a; vandløbslo-
vens kap. 11a; naturbeskyttelseslovens kap. 11a; skovlovens § 8a; jagt- og vildtforvaltningslovens kap. 
8a; tøndermarkslovens kap. 9a og råstoflovens kap. 7a. 
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ning til det forurener-ansvar, der følger af anvendelsen af miljøskadelovens regler. 
I nogle miljølove er ”miljøansvaret” et strengt ansvar. Det er de miljølove, der regu-
lerer de aktiviteter, der er opregnet i miljøansvarsdirektivets bilag III.58 I de øvrige 
miljølove er der kun tale om et miljøansvar i situationer, hvor der er handlet culpøst. 
Reglerne er en konsekvens af, at miljøministeren ville opretholde status quo og af 
miljøansvarsdirektivets artikel 3, stk. 1, litra b, der foreskriver et culpaansvar for 
aktiviteter, der ikke er omfattet af direktivets bilag III.

4.2.1 Culpaansvar for forureneren ved miljøskader 
Den sidstnævnte kategori skal her belyses med naturbeskyttelsesloven som eksem-
pel. Lovens § 77 a, stk. 2, fastslår, at den ”ansvarlige” for en miljøskade, er den, der 
er ansvarlig for driften eller kontrollen af den erhvervsmæssige aktivitet, hvis 
miljøskaden eller den overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter og 
habitater skyldes uforsvarlig adfærd udvist af den pågældende. 

Udfordringerne for tilsynsmyndighederne (typisk kommunerne) ved at foretage 
en sådan vurdering er mange. Til udfordringerne hører, at der allerede før gennem-
førelse af miljøansvarsdirektivet i naturbeskyttelseslovens § 74 var fastslået et ube-
tinget ansvar for den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom. Reglen, 
der stadig er en del af loven, fastslår, at anvendelsen af de almindelige offentligret-
lige påbudskompetencer er subsidiære i forhold til det miljøansvar, der er fastlagt i 
lovens kapitel om miljøansvar (kapitel 11 a), dvs. i § 77 a. Tilsynsmyndigheden skal 
derfor afdække, om forureneren har handlet culpøst. Er det tilfældet, skal sagen 
oversendes til behandling til Miljøstyrelsen efter miljøskadelovens regler. Er der 
derimod ikke tale om culpa, er miljøansvarsreglerne ikke relevante, og tilsynsmyn-
digheden kan så fastholde grundejerens objektive ansvar med henvisning til lovens 
§ 74. Da det ikke er en let opgave for en kommune at vurdere culpa, og da en afdæk-
ning af culpa efter § 77 a medfører en langt mere besværlig sagsbehandlings- og 
bevissituation end en behandling efter § 74, er det nærliggende at forvente, at meget 
få sager vil blive oversendt til behandling efter miljøskadelovens regler.59 

4.2.2 Et strengt miljøansvar
Til belysning af det strenge miljøansvar anvendes her reglerne i miljøbeskyttelse-
sloven. Lovens § 73 b, stk. 1 fastslår, at den ansvarlige for en miljøskade er den, der 
”driver eller kontrollerer den erhvervsmæssige aktivitet”. Det fastslås endvidere i stk. 2, 
at den ansvarlige for en miljøskade, og den ansvarlige for en overhængende fare for 
en miljøskade, er den, der er ansvarlig for driften, uanset hvordan skaden eller den 
overhængende fare for en skade er sket, dvs. man fraviger det almindelige culpa-
ansvar. Det strenge ansvar modificeres imidlertid ift. landbrug ved bestemmelsens 
stk. 3, der fastslår, at brugeren af pesticider, biocider, genmodificerede organismer 

58 Jf. miljøansvarsdirektivets artikel 3, stk. 1, litra a).
59 En tilsvarende situation gælder inden for de øvrige miljølove, der vedrører artikel 3, stk. 1, litra b)-

situationer.
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(GMO’er), gødning og affaldsstoffer til jordbrugsformål, kan slippe for at blive 
betragtet som miljøansvarlig, hvis han kan godtgøre, at den konkrete anvendelse 
har været i overensstemmelse med de anvisninger, der er givet, og at han ikke har 
udvist uforsvarlig adfærd i forbindelse med brugen.60 I bestemmelsens stk. 461 fast-
slås det, at hvis brugeren ikke kan anses som den ansvarlige på grund af en sådan 
bevisførelse, anses den, der erhvervsmæssigt har produceret eller importeret de pågæl-
dende pesticider, biocider, gødning og affald/slam (f.eks. vandselskabet) mv., som 
den ansvarlige. I forhold til anvendelse af affald/slam eller husdyrgødning er der 
en mulighed for, at en producent/importør kan blive fritaget for ansvaret, hvis den 
pågældende kan godtgøre, at den skadelige virkning af anvendelsen af de pågæl-
dende produkter ikke er begrundet i produktet, og at der ikke er udvist uforsvarlig 
adfærd ved produktion eller import, jf. § 73 b, stk. 5. Producenter eller importø-
rer kan derimod ikke opnå ansvarsfrihed, hvis der er tale om skader, der f.eks. er 
forårsaget af husdyrgødning, der har indeholdt væsentlige mængder af fremmede 
stoffer eller organismer. Producenters/importørers ansvar vil gælde uanset, hvordan 
disse fremmede elementer er tilført produktet. Opnår producenter eller importører 
ansvarsfrihed, er der ikke nogen, der er ansvarlige, da landmænd ikke genindtræder 
i ansvaret, når først de har løftet bevisbyrden. Sagen vil i en sådan situation ikke 
længere være en miljøansvarssag. Importører og producenter af pesticider, biocider 
og GMO’er har ikke en tilsvarende mulighed, som den, der er hjemlet i § 73 b, stk. 5, 
i forhold til affald og gødningsstoffer mht. at blive friholdt for ansvaret ved at doku-
mentere, at produktet er fejlfrit. 

Miljøbeskyttelseslovens § 73 d, stk. 1 er en yderligere bestemmelse, der fritager 
den ansvarlige for pligten til at begrænse en miljøskades omfang og til at forhindre 
yderligere miljøskade, hvis han kan godtgøre, at skaden:

”1) er forvoldt af tredjemand og er indtrådt, til trods for at passende sikkerhedsforan-
staltninger var truffet

2) skyldes overholdelse af ufravigelige forskrifter, der er fastsat af en offentlig myndig-
hed, medmindre forskrifterne følger af påbud eller instrukser, som skyldes den ansvar-
liges egne aktiviteter

3) er forvoldt ved en emission eller begivenhed, der udtrykkeligt var tilladt i medfør af 
og fuldt i overensstemmelse med betingelserne i en tilladelse eller med regler, der er så 
detaljerede, at disse kan sidestilles med en udtrykkelig tilladelse, og som ikke skyldes 
den ansvarliges uforsvarlige adfærd.”

Ansvarsfriheden gælder efter § 73 d, stk. 1, nr. 3, ikke producenter og importører, 
jf. § 73 d, stk. 3. Efter § 73 d, stk. 2, er den ansvarlige også fritaget for ansvaret til at 
afværge en overhængende fare for en miljøskade, hvis han kan godtgøre, at faren 
skyldes forhold, som er nævnt i § 73 d, stk. 1, nr. 1 eller 2. Ansvarsfriheden som 
følger af § 73 d – der må opfattes som den danske gennemførelse af miljøansvars-
direktivets artikel 8, stk. 3 og 4 – er langt mere vidtgående ift. ansvarsfrihed for 

60 Reglen støttes på miljøansvarsdirektivets artikel 9. 
61 Tilsvarende bestemmelser findes i jordforureningslovens § 38 b, stk. 4 og 5, husdyrgodkendelseslo-

vens § 54 b, stk. 4 og 5 samt miljø- og genteknologilovens § 25 b, stk. 4.
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nogle operatører (herunder landmanden) end det, som direktivet giver mulighed 
for. Fritagelsesmulighederne efter direktivet vedrører alene det finansielle ansvar. 
EU-Domstolens afgørelse i sagen C-378/08 Raffinerie Mediterranee understreger, at 
artikel 8, stk. 3, skal læses i lyset af direktivets formål, der pålægger de nationale 
myndigheder at ” fastsætte nationale bestemmelser, der udvider eller uddyber princippet 
om, at forureneren betaler”. 

Kompetencen for tilsynsmyndigheden til at træffe en afgørelse om, hvorvidt der 
er tale om en miljøskade, bortfalder ifølge § 73 f, stk. 2 helt, hvis den ansvarlige kan 
dokumentere, at de forhold, der har forårsaget miljøskaden, er omfattet af de und-
skyldende omstændigheder, der er opregnet i § 73 d. Er der tale om et ansvar for 
producenter og importører, er spørgsmålet om bortfald af kompetence formentlig 
ikke relevant, jf. den noget uklart formulerede § 73 f, stk. 2, 2. pkt. 

4.2.3 Miljøskadelovens regler
Det fastslås i miljøskadelovens § 1, at det er lovens formål at sikre, at den ansvarlige 
for en miljøskade – og den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade 
– skal forebygge og afhjælpe skaden eller faren, og at den ansvarlige skal afholde 
alle omkostninger. Dvs. at forureneren betaler princippet forudsættes at være en 
central del af loven. Læser man imidlertid lovens regler, og sammenholder man reg-
lerne med de regler, der indgår i de miljøansvarskapitler i de mange miljølove, som 
er medbestemmende for miljøansvarets konkrete indhold, efterlades man imidler-
tid med en klar fornemmelse af, at princippet har en meget begrænset betydning. 

Loven fastslår i § 2, at dens anvendelse er afhængig af, at der i de øvrige miljøloves 
kapitler om miljøansvar konkret findes anledning til at oversende sagen til behand-
ling som en miljøskadesag. Hvis tilsynsmyndigheden træffer en afgørelse i medfør 
af naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven eller en af de øvrige miljølove 
om, at der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, 
skal sagen oversendes til Miljøstyrelsen til behandling efter miljøskadelovens reg-
ler.62 Afgørelsen, der er baggrunden for sagens oversendelse, skal gå ud på, at der 
foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, jf. miljøska-
delovens § 5, stk. 1. Det er endvidere en forudsætning, at det fremgår eksplicit af den 
pågældende afgørelse, hvem der konkret kan anses for ansvarlig, jf. § 5, stk. 1 in fine. 

Den ansvarlige defineres i miljøskadelovens § 12 som ”adressaten for en administra-
tiv afgørelse”, der er truffet efter de miljølove, der opremses i lovens § 2. Har tilsyns-
myndigheden ikke kunnet afdække, hvem der er ansvarlig, er den ansvarlige ikke 
i stand til at betale omkostningerne, eller finder tilsynsmyndigheden, at der fore-
ligger en situation, hvor den ansvarlige kan/skal fritages for sit miljøansvar – pga. 
de subjektive forhold som er beskrevet f.eks. i miljøbeskyttelseslovens § 73 b, stk. 
3, og 73 d, stk. 1, jf. herom ovenfor – finder miljøskadeloven ikke anvendelse. Det 
samme er tilfældet, hvis det i forbindelse med undersøgelser af sagen efter miljøska-
delovens § 20 afdækkes, at miljøskaden med overvejende sandsynlighed ikke kan 
være forvoldt af den, som er blevet udlagt som den ansvarlige. I sådanne situationer 

62 Jf. bl.a. miljøbeskyttelseslovens § 73 h
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sender Miljøstyrelsen sagen med de nye oplysninger til tilsynsmyndigheden (typisk 
kommunen) med henblik på færdigbehandling efter de almindelige miljøregler, jf. 
miljøskadelovens § 21. Det er i den sammenhæng også afgørende, om der er tale om 
en ”miljøskade” som defineret i lovens §§ 7-9, der er resultatet af en erhvervsmæssig 
aktivitet, der ved § 5, stk. 2, defineres i overensstemmelse med miljøansvarsdirek-
tivets artikel 2. Bliver skaden ikke betragtet som en miljøskade, skal sagen tilbage 
til tilsynsmyndigheden. Der kan herefter blive tale om at meddele et påbud med 
hjemmel i miljøbeskyttelseslovens almindelige regler – og tilsynsmyndigheden kan 
iværksætte selvhjælpshandlinger for den ansvarliges regning, hvis der er tale om et 
ulovligt forhold, og påbuddet ikke efterkommes.63 

Miljøskadeloven fastslår i §§ 19 og 46, at de ansvarlige forurenere skal stille sik-
kerhed for udgifter til sagsbehandlingen og til håndhævelsen af forpligtelserne 
ved Miljøstyrelsens udførelse af selvhjælpshandlinger i situationer, hvor styrelsen 
anvender tvangsindgreb til oplysning af sagen. De udgifter, som tilsynsmyndighe-
den (typisk kommunerne) har ved udførelsen af kompetencerne efter de alminde-
lige regler i de relevante miljølove, skal derimod ikke dækkes. 

Hvis der i forbindelse med udførelse af foranstaltninger efter miljøskadelovens 
regler forvoldes skade på anden mands ejendom, kan ejeren eller brugeren af den 
skadede ejendom efter miljøskadelovens § 25, stk. 5, gøre et erstatningskrav gæl-
dende over for Miljø- og Fødevareministeriet. Sådanne krav mod ministeriet kan 
rejses i situationer, hvor der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelsen, 
samt i situationer, hvor skadevolderen ikke kan dække erstatningskravet. Når 
ministeriet har dækket kravet, indtræder det i skadelidtes erstatningskrav mod den, 
der har forvoldt skaden. Erstatningskravet afgøres i mangel af enighed mellem par-
terne af en taksationsmyndighed efter de regler, der er fastlagt i lov om offentlige 
veje. 

4.3 De særlige IE-regler om retablering 
iht. basistilstandsrapport

IE-direktivet indeholder nye krav, som de danske myndigheder skal pålægge visse 
godkendelsespligtige virksomheder ud fra forureneren betaler princippet. Der 
er tale om pligt til at retable ift. jord og grundvandsforurening. Kravene vedrører 
større godkendelsespligtige virksomheder, som bruger, fremstiller eller frigiver 
relevante, farlige stoffer. Sådanne virksomheder skal som led i godkendelsesansøg-
ningen udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og 
grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport). Forplig-
telserne er gennemført i dansk ret i miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelseslo-
ven og jordforureningsloven. De to førstnævnte love danner grundlag for krav om 
indsendelse af basistilstandsrapporter ifm. godkendelsesbehandling, medens jord-
forureningslovens kapitel 4 b fastslår retableringsforpligtelsen. 

63 Som nævnt ovenfor har Højesteret i 2006 fastslået, at der ikke er mulighed for at stille krav om re-
tablering, med mindre der foreligger noget ulovligt, da lovens § 41 alene vedrører fremtidige forhold. 
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Jordforureningslovens § 38 k fastslår en generel pligt til for forureneren ved hel 
eller delvis driftsophør af IE-virksomheder,64 at vurdere den jord- og grundvands-
forurening, som er en følge af de pågældende aktiviteter. Der skal som grundlag for 
gennemførelsen af undersøgelsen fremsendes et oplæg til den ansvarlige tilsyns-
myndighed, jf. § 38 k, stk. 2. Vurderingen af, om der er tale om en væsentlig risiko, 
skal ske i forhold til arealets brug på ophørstidspunktet. Dog skal vurderingen ske 
i forhold til fremtidig brug, hvis der på ophørstidspunktet foreligger en tilladelse 
til en ændret fremtidig brug af arealet, jf. § 38 l, stk. 3. Selve gennemførelsen fore-
tages efter, at der at tilsynsmyndigheden har meddelt et påbud, jf. § 38 k, stk. 3. 
Foranstaltninger skal foretages, uanset hvordan og hvornår en forurening er sket 
– dvs. at culpavurderinger og ejerforhold er uden relevans. Det gælder dog alene for 
forurening, der er indtruffet efter reglernes ikrafttræden den 7. januar 2013, jf. § 38 
l, stk. 4. Det er den, der har den bestemmende indflydelse på tidspunktet for drift-
sophør som er ansvarlig, uanset om en eventuel forurening er sket i den periode, 
hvor den pågældende drev virksomheden eller husdyrbruget. 

Hvis der er tale om forurening, som ikke eller ikke fuldt ud skal fjernes efter de 
ovenfor nævnte regler, eller hvis den sidste driftsherre f.eks. er gået konkurs, og 
derfor ikke kan opfylde sine forpligtelser, kan der kun gives påbud efter de almin-
delige regler i jordforureningslovens kapitel 5, og kun, hvis der er en forurener, 
som er ansvarlig efter disse regler. Hvis en forurening udgør en miljøskade, finder 
de eksisterende regler herom i jordforureningslovens kapitel 4 a dog i første række 
anvendelse. Miljøansvarsreglerne i jordforureningsloven er baseret på den samme 
konstruktion som de ovenfor i afsnit 4.2.2.–4.2.3. beskrevne regler.

5. Forurenerens ekspropriationsretlige beskyttelse 
mod indgreb 

Forureneren betaler princippet indgår ikke – som forudsat i Bengtsson angivelse af 
de relevante områder – i den danske teori og retspraksis om ekspropriation. Der er 
i stedet fokus på afgrænsningen af den erstatningsfrie regulering, der kan begrundes 
med samfundsmæssige almene hensyn, som gennemføres generelt, og som ikke er 
særlig intensive ift. den aktuelle rådighed samt primært vedrører fremtidige ænd-
ringer, over for ekspropriation, jf. grundlovens § 73.65 Lovgiverne har ud fra rime-
lighedserstatninger i mange situationer fastslået erstatningskrav i situationer, hvor 
der er tvivl om, hvorvidt en konkret regulering vil kunne karakteriseres som eks-
propriativt.66

Domstolene har prioriteret indrettelsesbehovet for erhvervsvirksomheder, der 
overholder lovgivningen, højt. Som eksempel kan nævnes beskyttelsen af interes-

64 Dvs. de store forurenende virksomheder, der er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 el-
ler som er omfattet af lov om husdyrbrug § 12.

65 Orla Friis Jensen ”Ejendomsret og miljøret” i E.M. Basse ”Miljøretten 1. Almindelige emner”, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, 2006, s. 54ff. og Peter Pagh ”Fast Ejendom – Regulering og Køb”, 
KarnowGroup, 2013, s. 526ff. Beskyttelsen af erhvervslivet sikres endvidere gennem den forvalt-
ningsretlige beskyttelse af adressaternes indrettelseshensyn i tilbagekaldelseslæren, se Pagh s. 528.

66 O.F. Jensen, s. 64ff. og Pagh s. 532.
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sen i en sag vedrørende fornyelse af en råstofindvindingstilladelse i et område, der 
var udlagt som drikkevandsområde.67 Det ansøgte var blevet afslået, og ansøgeren 
havde forelagt sagen for domstolene til efterprøvelse. I landsretten fastslog flertal-
let, at der ikke var tale om ekspropriation. Mindretallet fandt derimod, at der var 
tale om ekspropriation. Mindretallet lagde afgørende vægt på de intentioner, som 
lovgiveren havde haft og de forventninger, som ansøgeren herefter kunne støtte 
ret på. Højesteret følger mindretallet og tilføjer en bevisbyrde, idet det fremhæ-
ves, at den myndighed, der traf afgørelse i 1. instans, ikke havde sandsynliggjort, at 
råstofindvindingen i væsentligt omfang havde medvirket til forureningen af grund-
vandet. Højesteret fremhæver, at grundvandssænkningen – der var forårsaget af 
myndighedernes indvinding af drikkevand – efter det oplyste var den dominerende 
årsag til vandkvalitetsforringelsen. Derfor var det ikke sandsynliggjort, at råstofind-
vindingen i væsentligt omfang havde medvirket til den konstaterede forurening 
af grundvandet. Med henvisning til den på afgørelsestidspunktet gældende miljø-
beskyttelseslovs § 14, stk. 2, 2. pkt., der sikrede grundejeren/brugeren et krav på 
erstatning, hvis der blev meddelt forbud, som var begrundet i forebyggelse af fare 
for grundvandsforurening, og grundlovens § 73 fastslog Højesteret, at det meddelte 
afslag på en fornyelse af råstofindvindingstilladelsen begrundede et krav på fuld 
erstatning. Der kan ift. retspraksis også henvises til Højesterets dom om ekspropria-
tionserstatning for fjernelse af højspændingsledninger, hvor der ved dommen blev 
givet fuld erstatning for indgrebet på trods af, at værdiforringelsen var begrundet 
i mistanke om helbredsrisiko. Det forhold, at der ikke forelå videnskabelig doku-
mentation for den omhandlede årsagssammenhæng, kunne ifølge dommen ikke 
begrunde et andet resultat.68 

6. Nogle afsluttende betragtninger
Gennemgangen af de danske regler illustrerer den danske modvilje mod forurene-
ren betaler princippet, som Bengtsson så rigtigt påpegede i 1987. De danske regler, 
der i lovenes forarbejder forklares som baseret på princippet, er ved nærmere efter-
syn ikke reelt udtryk for en anvendelse af princippet. Der er tale om en miljølov-
givning og retspraksis, der fortsat er baseret på andre traditionelle betragtninger, 
herunder almindelige erstatningsretlige culpabetragtninger, forvaltningsretlige 
indrettelseshensyn og proportionalitetsbetragtninger samt ekspropriationsretlige 
afvejninger. Det er primært som led i gennemførelse af EU’s direktiver, at der bliver 
en vis plads til princippet.

67 Se bl.a. U 1997.157 H (Robbedal-sagen), der er behandlet af O.F. Jensen, ”Ejendomsret og miljøret”, 
s. 58f., s. 64 og s. 70 samt Pagh ”Fast Ejendom – Regulering og Køb”, s. 543f. og s. 545. U 2006.1539H 
(Pindstrup-sagen) vedrører ligeledes et afslag på en råstofindvindingstilladelse, se Peter Paghs s. 547f.

68 UfR 1996.540H omtalt af Peter Pagh i ”Miljøansvar – en ret for hvem?”, s. 423ff., hvor der også omta-
les andre eksempler. 
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