
 

RETTEN I NÆSTVED  

RETSBOG 

 

Den 10. december 2018 holdt Retten i Næstved møde i retsbygningen. 

Dommer Lene Sigvardt behandlede sagen. 

Sag BS-34399/2018-NAE 

SJÆLLANDS LASTVOGNSOPHUG ApS 

(advokat Håkun Djurhuus) 

mod 

Sorø kommune 

(advokat Henrik Græsdal) 

SJÆLLANDS LASTVOGNSOPHUG ApS har anmodet om isoleret 

bevisoptagelse blandt andet med henblik på konstatering af blandt andet, 

hvorvidt byggemateriale modtaget fra Sorø Kommune indeholdt PCB samt 

risikoen for udvaskning af forurenede materialer fra PCB-forurenet affald, 

herunder risikoen for jord- og grundvandsforurening, såfremt materialerne 

indbygges.  

Sorø Kommune har protesteret herimod. 

Der afsagdes Kendelse: 

Parterne har indgået en entrepriseaftale om SJÆLLANDS 

LASTVOGNSOPHUG ApS’s modtagelse af nævnte byggemateriale fra Sorø 

Kommune til brug for indbygning. Der er ved aftalen sket vedtagelse af AB 92. 

Der er enighed om, at syn og skøn i relation til denne aftale kun kan ske ved 

voldgift, medmindre der foreligger samtykke.  Et sådant samtykke foreligger 

ikke.  

Der verserer i appelinstansen ved Østre Landsret en tvist mellem parterne om  
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ApS’s ejendom med henblik på som en selvhjælpshandling at fjerne forurenede 

byggematerialer, der befinder sig på ejendommen, og som ikke er indbygget i 

anden bygning eller tilsvarende eller i øvrigt ikke opbevares korrekt på 

ejendommen i henhold til givne miljøtilladelser. Spørgsmål om syn og 

skønsforretning i relation til denne sag behandles således mest 

hensigtsmæssigt ved appelinstansen.  

Retten finder herefter, at der ikke er oplyst om sådanne forhold, der kan 

begrunde, at der mod Sorø Kommunes protest gives tilladelse til syn og skøn 

som begæret af SJÆLLANDS LASTVOGNSOPHUG ApS, jf. retsplejelovens § 

343. 

Derfor bestemmes: 

Anmodningen herom afvises. 

Det besluttedes samtidig, at SJÆLLANDS LASTVOGNSOPHUG ApS betaler 

sagsomkostninger til Sorø Kommune inden 14 dage med 10.000 kr. 

Sagen blev sluttet. 
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