2019 er snart forbi.
Men hvordan er man egentligt stillet,
hvis der nytårsaften sker skader på ens ejendom som følge af
nytårsløjer eller vildfarent fyrværkeri?
Skader i forbindelse med nytår:

Året er ved at have nået sin ende og årets største fest nærmer sig med hastige skridt. Ved
denne lejlighed er der to overordnede spørgsmål, der hvert år melder sig. Hvem kan gøres
ansvarlig, hvis der er vildfarent fyrværkeri, og hvordan forholder det sig med nytårsløjer?

Fyrværkeri:

Hvis vildfarent fyrværkeri rammer dine ejendele, eksempelvis din bil, og bilen herved lider
skade, er udgangspunktet, at vedkommende der affyrede fyrværkeriet ikke kan gøres ansvarlig. For at en person kan gøres ansvarlig, kræves det, at denne kan bebrejdes, og man kan ikke
bebrejde folk, at de fyrer fyrværkeri af nytårsaften.
Noget andet er, at vedkommende skal have behandlet fyrværkeriet korrekt og fulgt forskrifterne. Hvis vedkommende eksempelvis har lagt en antændt raket vandret på jorden, eller
sender den af sted mens han står med den i hånden mv. kan han bebrejdes og gøres erstatningsansvarlig for hændelsen. Vedkommende er naturligvis erstatningsansvarlig for skader,
hvis han med vilje har skudt en raket ind i dine ejendele.
Hvis skaden skyldes fejl i fyrværkeriet, er det sandsynligt, at der kan gøres et erstatningsansvar gældende mod forhandleren eller producenten.
Nytårsløjer:
Når det kommer til nytårsløjer, er det vigtigt at have for øje, at disse efter omstændighederne
kan karakteriseres som hærværk, som er strafbart efter straffeloven. Herunder hører eksempelvis kanonslag i postkassen.
Nytårsløjerne sker forsætligt, og hvis der som følge af løjerne sker en skade, som man kunne
påregne, kan skadevolderen gøres erstatningsansvarlig. Noget andet er, at det kan være rigtig
svært at finde frem til, hvem der er skadevolderen. Hvis ikke denne findes, står du selv med
udgiften. Du kan dog prøve at kontakte dit forsikringsselskab, da mange skader er omfattet af
indboforsikringen eller en eventuel kaskoforsikring på din bil mv.

