VESTRE LANDSRET
DOM
afsagt den 30. oktober 2018

Sag BS-9619/2018-VLR
(13. afdeling)
GlobalConnect A/S
(advokat Kim B. Ulrich)
mod
Tryg Forsikring A/S som mandatar for
Entreprenørfirmaet Østergaard, Vejle A/S
(advokat Lars Schreiner Hansen)

Retten i Kolding har den 5. marts 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS-155/2015KOL, tidligere BS 5-1685/2015).
Landsdommerne Erik P. Bentzen, Annette Dellgren og Poul Hansen har truffet
afgørelse i ankesagen.
Påstande
Appellanten, GlobalConnect A/S (herefter GlobalConnect), har gentaget sin påstand for byretten.
Indstævnte, Tryg Forsikring A/S som mandatar for Entreprenørfirmaet
Østergaard, Vejle A/S (herefter Østergaard), har påstået dommen stadfæstet.
Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.
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Landsrettens begrundelse og resultat
Efter lov om registrering af ledningsejere § 9, stk. 1, skal enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejde, indhente oplysninger fra ledningsejerregisteret
om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede
oplysninger. Kravene til entreprenørens agtpågivenhed må anses for skærpede
i forbindelse med en styret underboring som følge af den særlige risiko, som
denne metode frembyder. De skærpede krav gælder både i forbindelse med borearbejdets udførelse og den forudgående planlægning af arbejdet, der foretages for at begrænse risikoen for at lave skader på andre ledninger.
Østergaard var antaget af Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S til at foretage en styret underboring i vejkrydset Korsvang/Odensevej i Assens. Boringen fandt sted den 19. juni 2014, og ifølge Morten Illum Jacobsens forklaring
blev boringen påbegyndt ved 8.30-9.00-tiden og var færdig ved 11.30-12.00-tiden.
Efter bevisførelsen, herunder GlobalConnects interne korrespondance, lægges
det til grund, at kablet det pågældende sted fungerede den 19. juni 2014, men at
der kl. 11.46 skete en skade på kablet, og at skaden skete i krydset Korsvang/Odensevej. Efter bevisførelsen, herunder Claus Jørgensens forklaring,
lægges det endvidere til grund, at Østergaard var den eneste, der foretog underboring i det pågældende kryds den 19. juni 2014 om formiddagen.
På denne baggrund er det også efter bevisførelsen for landsretten godtgjort, at
skaden på GlobalConnects kabel blev påført af Østergaard i forbindelse med
underboringen. Den omstændighed, at den boring, der ramte kablet, ikke fremgår af Østergaards borejournal, kan ikke føre til et andet resultat, idet det er
ubetænkeligt at lægge til grund, at det ikke er den boring, der er anført i borejournalen, der kan have ramt kablet. Skønsmandens besvarelser, herunder af
spørgsmål 1 og 2, kan heller ikke føre til et andet resultat, idet de ikke kan angå
den boring, der ramte GlobalConnects kabel.
Efter Claus Jørgensens og Morten Illum Jacobsens forklaringer indhentede Assens Murer- og Entreprenørforretning oplysninger fra LER-registeret og afleverede disse til Østergaard, inden boringen blev påbegyndt. Der blev endvidere
samme morgen, som boringen skulle finde sted, indhentet en borerapport vedrørende GlobalConnects ledning. Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens
besvarelse af spørgsmål 3, lægges det til grund, at de indhentede ledningsoplysninger fremstod retvisende.
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Efter Thomas Engelund Friis’ og Morten Illum Jacobsens forklaringer udarbejdede Østergaard ikke inden boringen blev påbegyndt en boreplan.
På denne baggrund er det bevist, at Østergaard har handlet ansvarspådragende
over for GlobalConnect i forbindelse med den opståede skade.
Efter den fremlagte dokumentation sammenholdt med Anders Hermansens forklaring for byretten har Global Connect godtgjort, at det har været nødvendigt
at afholde de udgifter, der kræves af Østergaard, bortset fra udgifterne til inkassosalær, idet der ikke er grundlag for at fastslå, at GlobalConnect ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Østergaard har ikke ført bevis for, at der er en
kutyme i branchen om, at en skadevolder har ret til at udføre gravearbejde i forbindelse med reparation af ledningsejerens kabler.
På denne baggrund tager landsretten GlobalConnects krav til følge med 79.025
kr. med tillæg af renter efter rentelovens § 5 fra den 23. maj 2015.
I sagsomkostninger for begge retter skal Østergaard betale 51.900 kr. til Global
Connect. Af beløbet er 45.000 kr. (eksklusive moms) til dækning af advokatudgifter, 4.400 kr. til retsafgifter af det vundne beløb og 2.500 kr. (eksklusive
moms) i udlæg til skønsmand. Der er efter sagens udfald ikke grundlag for at
pålægge GlobalConnect at erstatte nogen del af udgifterne til syn og skøn.

THI KENDES FOR RET:
Tryg Forsikring A/S som mandatar for Entreprenørfirmaet Østergaard, Vejle
A/S skal til GlobalConnect A/S betale 79.025 kr. med tillæg af renter i henhold
til rentelovens § 5 fra den 23. maj 2015.
I sagsomkostninger for begge retter skal Tryg Forsikring A/S som mandatar for
Entreprenørfirmaet Østergaard, Vejle A/S betale 51.900 kr. til GlobalConnect
A/S.
Det idømte skal betales inden 14 dage.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.
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