
 

 

 

 

 

 

 

D O M 

 

afsagt den 15. februar 2017 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Helle 

Korsgaard Lund-Andersen og Michael Klejs Pedersen (kst.)) i ankesag  

 

 

V.L. B–1956–14 

 

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar 

for  

(advokat Christian Riewe, København) 

mod 

Vestas Assembly A/S 

(advokat Jacob Fenger, Aarhus) 

 

og 

 

kæresag 

V.L. B–2116–14 

 

Vestas Assembly A/S 

(advokat Jacob Fenger, Aarhus) 

mod 

 

(advokat Christian Riewe, København) 

 

 

Retten i Aarhus har den 16. september 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 1-

1572/2012). 
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Påstande 

 

For landsretten har appellanten, 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for 

, nedlagt påstand om at indstævnte, Vestas Assembly A/S, til  skal betale 

3.102.422,24 kr. med tillæg af procesrente af 226.306,06 kr. fra den 22. juni 2012, af 

221.716,18 kr. fra den 1. oktober 2012, af 1.327.200,00 kr. fra den 12. februar 2014 og af 

1.327.200,00 kr. fra 24. september 2014. 

 

Vestas Assembly A/S har påstået dommen stadfæstet, subsidiært mod betaling af et mindre 

beløb og alene forrentet fra sagens anlæg. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Der er enighed om, at det kan lægges til grund, at s tabte arbejdsfortjeneste 

efter sygemeldingen den 20. december 2010 udgjorde 17.800 kr. pr. måned, og at hans er-

statning for tab af erhvervsevne ved et erhvervsevnetab på 80 % vil udgøre 2.654.400 kr. 

 

Der har under sagens behandling for landsretten været afholdt syn og skøn ved skønsmand 

Niels Uth. Skønsmanden har af parterne fået udleveret tre momentnøgler til brug for besva-

relsen, og der er enighed om, at  skulle spænde en bolt med et moment på 

535 NM. Det fremgår af erklæringen, der er afgivet den 7. juli 2015, blandt andet: 

 

   ”… 

Momentnøglerne har følgende længder og skønnede moment-arme: 

 

Momentnøgle 1: Længde = 59 cm (målt), Moment-arm 56 cm (skønnet) 

Momentnøgle 2: Længde = 81 cm (målt), Moment-arm 78 cm (skønnet) 

Momentnøgle 3: Længde = 93,5 cm (målet), Moment-arm 90 cm (skønnet) 

 

… 

 

Momentnøgle 1 

535 NM=0,56 m  F₁ => F₁ = 955 N 

Personen, der foretager bespændingen, skal for at bespænde en bolt med et 

moment på 535 NM påvirke momentnøgle 1 med en kraft F₁ på 955 N, 

hvilket svarer til den kraft, der skal til at løfte ca. 97 kg. 
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Momentnøgle 2 

535 NM = 0,78 m  F₂ => F₂ = 686 N 

Personen, der foretager bespændingen, skal for at bespænde en bolt med et 

moment på 535 NM påvirke momentnøgle 2 med en kraft F₂ på 686 N, 

hvilket svarer til den kraft, der skal til at løfte ca. 70 kg. 

 

Momentnøgle 3 

535 NM = 0,9 m  F₃ => F₃ = 594 N 

Personen, der foretager bespændingen, skal for at bespænde en bolt med et 

moment på 535 NM påvirke momentnøgle 3 med en kraft F₃ på 594 N, 

hvilket svarer til den kraft, der skal til at løfte ca. 61 kg. 

 

Under bespændingsprocessen vil bespændingskraften øges gradvist for at 

kulminere ved de angivne værdier, hvor momentnøglen kobles fra. I den 

indledende fase af bespændingsprocessen vil bolten være lettere at skrue i 

(dvs. der skal anvendes en mindre kraft). 

 

Da det alene er den del af kraften, der virker i retningen vinkelret på mo-

mentnøglens længdeakse, der bidrager til bespændingsmomentet, vil perso-

nen, der foretager bespændingen i praksis skulle påvirke momentnøglerne 

med en større kraft end den angivne, såfremt en væsentlig del af kraften 

IKKE påvirker momentnøglen vinkelret på dens længdeakse. 

 

Det forventes dog, at personen, der anvender momentnøglen er klar over 

dette og derfor i videst mulig udstrækning påvirker momentnøglen vinkelret 

på dens længdeakse. 

…” 

 

Retslægerådet har i erklæringer af 28. januar 2016 og 22. november 2016 besvaret supple-

rende spørgsmål således: 

 

”… 

Spørgsmål 5: 

Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmål 3 bl.a. angivet, at det er Rets-

lægerådets vurdering, at sagsøgers rygsmerter er en følge af arbejdsfunkti-

onen. 

 

Retslægerådet bedes oplyse, om der med ”arbejdsfunktionen” menes  

 

  1)        den i stævningen beskrevne hændelse den 20. december 2010 

  2)        arbejdet med samling af vindmøller generelt 

                              3)        andet (bedes venligst specificeret) 

 

Med begrebet arbejdsfunktionen mener Retslægerådet det arbejde, som sag-

søger udførte 20.12.10. 

 

Arbejdsfunktionen er beskrevet dels i stævningen af …, men der er beskri-

velser i bilag 11 side 2 samt 3, som beskrevet i spørgsmål B. 
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Retslægerådet har forholdt sig til, at der ved arbejdsfunktionen opstod gener 

(der henvises til besvarelsen af spørgsmål F), uden at Retslægerådet er i 

stand til konkret at vurdere, hvorledes arbejdet umiddelbart forud for smer-

teopståen er udført. 

 

 

Spørgsmål 6: 

Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmål F bl.a. angivet, at de objekti-

ve undersøgelser ikke kan knytte rygsmerten til en bestemt udløsende år-

sag/arbejdsfunktion. 

 

Retslægerådet bedes oplyse, om det ved belastningsudløste rygsmerter – i 

almindelighed – er forventeligt, at der er objektive fund, der kan knytte ryg-

smerterne til en bestemt udløsende årsag/arbejdsfunktion. 

 

Retslægerådet bedes i tilknytning til besvarelsen angive, om det er usædvan-

ligt, at der ved belastningsudløste rygsmerter ikke er objektive fund, der kan 

knytte rygsmerterne til en bestemt udløsende årsag/arbejdsfunktion. 

 

De objektive forandringer, som kan konstateres ved rygsmerter, der er ud-

løst af belastninger, kan ikke som sådan knyttes til en bestemt udløsende år-

sag/arbejdsfunktion. Det er ikke usædvanligt, at belastningsudløste rygsmer-

ter eksisterer uden påvisning af objektive forandringer. 

 

Spørgsmål 7: 

Retslægerådet bedes oplyse, om de i besvarelsen af spørgsmål 3 anførte 

rygsmerter skønnes at være varige. 

 

Det er ikke Retslægerådets vurdering, at man med baggrund i de oplysnin-

ger, der er anført til besvarelse af spørgsmål 3, kan skønne om smerternes 

eventuelle længerevarende/varige tilstedeværelse. 

 

Spørgsmål 8: 

Retslægerådet bedes oplyse, om s lidelse i form af posttrau-

matisk stresssyndrom har været symptomgivende i årene forud for den 20. 

december 2010 (2001-2010).  

 

Der er ikke beskrevet klager eller symptomer på posttraumatisk belastnings-

reaktion (PTSD) forud for ulykken i 2010. 

 

Spørgsmål 9: 

Skønner Retslægerådet, at der er sket en forværring af s psy-

kiske tilstand i tiden efter den 20. december 2010. 

 

Der er, ud fra de medsendte akter, sket en tydelig forværring af sagsøgers 

psykiske tilstand efter ulykken. 

 

Spørgsmål 10: 

Såfremt spørgsmål 9 besvares bekræftende bedes Retslægerådet oplyse, om 

forværringen skønnes at være helt eller delvist forårsaget og/eller udløst af 

rygsmerterne og prognosen for disse? 
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Det findes mest sandsynligt, at sagsøgers forværrede psykiske tilstand er en 

– i hvert fald delvis – følge af de vedvarende smerteklager. 

 

Spørgsmål 11: 

Såfremt spørgsmål 9 besvares bekræftende bedes Retslægerådet – ud fra de 

oplysninger der forelå forud for 20. december 2010 – beskrive prognosen 

for s psykiske lidelse, og herunder om muligt angive, om en 

forværring kunne forventes at være indtrådt også hvis hændelsen den 20. 

december 2010 ikke havde fundet sted. 

 

Spørgsmålet er hypotetisk og kan ikke besvares. 

 

… 

 

Spørgsmål 12: 

Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmål A bl.a. angivet, at 

s lidelser i form af forsnævring af rygmarvskanalen (spinalstenose) og 

slidgigt i ryggen (degeneratio discii intervertebralis lumbalis) ikke er forår-

saget af påvirkningen den 20. december 2010.  

 

Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmål C bl.a. angivet, at det ikke er 

Retslægerådets vurdering, at en række nærmere anførte tilfælde med lænde- 

og rygsmerter, giver anledning til, at sagsøger skulle være specielt dispone-

ret for udvikling af ryggener. 

 

Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmål G bl.a. anført, at der ikke er 

etableret nogen sammenhæng mellem en persons degenerative rygforan-

dringer konstateret ved billedundersøgelser og vedkommendes rygtilstand. 

 

Ankestyrelsen har i afgørelse af 13. januar 2014 (bilag 25) bl.a. anført at 

der hos  er påvist konkurrerende ryglidelser i form af for-

snævring af rygmarvskanalen (spinalstenose) og slidgigt i ryggen (degene-

ratio discii intervertebralis), og at disse – selvom  ikke havde 

symptomer herfra i tiden umiddelbart inden arbejdsulykken – ville være ble-

vet symptomgivende uanset arbejdsskadens indtræden. 

 

Er der efter Retslægerådets vurdering lægefagligt grundlag for at antage, at 

de anførte ryglidelser (forsnævring af rygmarvskanalen (spinalstenose) og 

slidgigt i ryggen (degeneratio discii intervertebralis) under alle omstændig-

heder ville være blevet symptomgivende uanset arbejdsskadens indtræden? 

 

Såfremt spørgsmålet besvares helt eller delvist bekræftende bedes Retslæge-

rådet – i det omfang det er muligt – redegøre for antagelsens styrke (altså 

sandsynligheden for, at ryglidelserne ville være blev symptomgivende uan-

set påvirkningen den 20. december 2010), og om muligt anføre, hvornår 

(eventuelt inden for hvilket tidsinterval) symptomerne må antages at være 

opstået uanset arbejdsskadens indtræden. 
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Det er ikke Retslægerådets vurdering, at de anførte ryglidelser ”under alle 

omstændigheder” ville være blevet symptomgivende uanset arbejdsskadens 

indtræden.  

…” 

 

Forklaringer 

 

, Per Bøgelund og Thorbjørn Knudsen har afgivet supplerende forklaring for 

landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af skønsmand Niels Uth. 

 

 har supplerende forklaret, at han havde flere forskellige arbejdsopgaver ved 

forskellige arbejdsstationer hos Vestas. De rokerede hele tiden rundt. Ved den arbejdsop-

gave, der er omhandlet af denne sag, skulle der spændes i alt 55 bolte. Der var ikke egent-

lige løfte eller trækfunktioner forbundet med arbejdsopgaven ud over løft af kabelbundter 

på kabelbakke mv. Han ved ikke, hvorfor lægen har skrevet i journalen, at han løftede i et 

tungt bånd. Der var ikke noget bånd. På fotoet ekstrakten side 85 kan man se arbejdsopga-

ven. Han skulle spænde de to nederste bolte, der på billedet er dækket af kabelbakken. Ka-

belbakken har altid givet dem problemer, idet den gjorde, at de ikke kunne komme til med 

det hydrauliske værktøj. Det var også svært at sætte momentnøglen på, og når han skulle 

trække nøglen opad, skulle han stå i en akavet position foroverbøjet med armene lidt ud fra 

kroppen for at nå nøglen. Den nederste bolt var i omkring 60 cm’s højde, og man var nødt 

til at sætte momentnøglen lidt skævt på, altså i over vandret position. Han tog fat med beg-

ge hænder og trak op ad. De havde sagt til værkføreren, at der var problemer med at kom-

me til boltene bag kabelbakken. Det var den længste af de momentnøgler, der fremgår af 

skønserklæringen, som han anvendte. Momentnøglerne hang tæt på det arbejdssted, hvor 

arbejdsopgaven skulle udføres. Der var forskellige momentnøgler, men man anvendte altid 

den største til denne arbejdsopgave. Han ved, at man skal forsøge at holde sin krop lige og 

forsøge at bruge sine ben, hvis man skal trække opad. Han har fortsat konstante rygsmer-

ter.  

 

Han var ansat i en tidsbegrænset stilling, der udløb den 23. december 2010. Han havde 

allerede omkring august fået oplyst, at fabrikken skulle lukke på grund af dårlig økonomi, 

og han forventede derfor at skulle stoppe som planlagt den 23. december 2010, selv om 

han selvfølgelig håbede, at der var mulighed for, at fabrikken kunne fortsætte. Han havde 

blandt andet talt med kolleger og bekendte om mulighederne for at blive ansat hos Siemens 
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eller Grundfos, men havde ikke noget konkret jobtilbud. Han har på grund af sin skade 

ikke så megen kontakt til sine tidligere kolleger, men han har hørt om flere, der har fået job 

et andet sted. 

 

Han startede hos Vestas i 2005. Inden da var han på en maskinfabrik, indtil den flyttede 

produktionen til udlandet. Han var da arbejdsløs i 5 måneder, inden han blev ansat hos Ve-

stas.  

 

I starten anvendte man kun momentnøgle, men de ansatte gjorde opmærksom på, at det var 

alt for hårdt, hvorfor der blev anskaffet hydraulikværktøj. Han har således været med til 

udelukkende at spænde med momentnøgle. Han var selv procesinstruktør, men hans funk-

tion vedrørte det elektriske område, hvor han havde en særlig viden. 

 

Per Bøgelund har supplerende forklaret, at en procesinstruktør vejledte i, hvordan de for-

skellige opgaver skulle udføres. Der var forskellige arbejdsstationer, og en procesinstruktør 

forestod instruktionen vedrørende de forskellige arbejdsstationer inden for den pågælden-

des område, f.eks. ”forenden”. Han husker ikke, om  var procesinstruktør. 

Det var noget, som man blev internt uddannet til.  

 

Kabelbakken var til hinder for, at man kunne anvende hydraulisk værktøj ved de to neder-

ste bolte. Man var i december 2010 i gang med at udvikle et nyt hydraulisk værktøj til dis-

se bolte, så de ansatte kunne blive aflastet, men det blev aldrig aktuelt, fordi fabrikken luk-

kede i januar 2011. Alle vidste, at fabrikken skulle pilles ned i januar 2011, så der kan ikke 

hos nogen have været en forventning om at kunne fortsætte. Selv fik han andet arbejde pr. 

1. februar 2011 som produktionsleder. Han har fra en kollega hørt, at det var gået godt nok 

for de andre med hensyn til at finde nyt arbejde. 

 

Alle var instrueret i brug af momentnøgle. Der var forskellige momentnøgler, men det stod 

i instruktionen, hvilken der skulle anvendes. Han husker ikke, om det stod i procesinstruk-

tionen med hvor stor kraft, der skulle trækkes med. Han ved ikke, om man skulle anvende 

begge hænder, og han er ikke bekendt med Arbejdstilsynets vejledning om løft, træk og 

skub. 

  

Thorbjørn Knudsen har supplerende forklaret, at man anvendte momentnøgle til alle bolte, 
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inden der blev anskaffet hydraulisk værktøj. Hver gruppe havde alle de momentnøgler, der 

skulle anvendes. Jo mere, der skulle trækkes, jo større momentnøgle skulle anvendes. Hy-

draulikværktøjet var tungere og mere besværligt at arbejde med, men man fjernede samti-

dig nogle risici. Han mindes ikke, at der blev udført tilsyn af Arbejdstilsynet på fabrikken. 

Når momentnøglen skulle anvendes, skulle det ske med ret ryg, og så vidt muligt skulle 

man gå ned i knæene. Til nogle af opgaverne kunne det være svært at finde momentnøgler, 

der var store nok, og det var også på tale, at man skulle være to om opgaven. Den arbejds-

opgave, der blev udført af , var en af de tungere opgaver, og momentnøglen 

skulle være under vandret og under knæene. Nogle foretrak dog at spænde oppefra og 

”skubbe”. Foreholdt vidnet Erik Thorstrup Pedersens forklaring for byretten om, at kabel-

bakkens placering gjorde, at det var næsten umuligt at gå ned i knæ og spænde, har vidnet 

forklaret, at han ikke husker, om det har været drøftet. Han husker heller ikke, hvornår det 

kom på tale, at man kunne være to om arbejdsopgaven. Der havde tidligere ved samlingen 

af nogle gamle møller været anvendt en momentnøgleforlænger, og måske var forlængeren 

fortsat til stede. Man skulle dog også overholde ”takttiden” som på et samlebånd, og det 

gjorde måske, at man valgte den nemmeste løsning. I øvrigt passede forlængeren ikke til 

den momentnøgle, der skulle anvendes. Procesinstruktøren skulle instruere de enkelte 

grupper. Der var også en sikkerhedsansvarlig i hver gruppe. Fra 2001, hvor vidnet blev 

ansat, og frem, blev alting mere detaljeret beskrevet i manualerne.  

 

Han mener, at han talte med  den dag, hvor han kom til skade. 

fortalte, at han havde fået et smæld i ryggen, da han spændte med momentnøglen. Nærme-

ste leder, Per Bøgelund, blev informeret, da der skulle sættes en proces i gang, der kunne 

afklare, hvad det var sket. Han talte også med s nærmeste kolleger om, hvad 

der var sket. Når rapporten, som vidnet udarbejdede, har sagsnummer 20101221001, viser 

det, hvilken dag han begyndte at indtaste oplysninger.” 3x4” er systemets forsøg på at kva-

lificere dels alvorligheden af skaden og dels sandsynligheden for skadens indtræden. ”4”er 

alvorlig, og hvis det vedrører skadens omfang, viser det, at man ikke kan vende tilbage til 

arbejde. Han tror derfor, at ”4” er udtryk for sandsynligheden for skadens indtræden, mens 

”3” er udtryk for skadens omfang. 

  

Hver enkelt gruppe tilrettelagde selv arbejdsopgaverne. Alle materialer til en arbejdsopga-

ve blev leveret i en kasse. Han mindes ikke, at der skulle anvendes en del, der blev beteg-

net som et ”bånd” eller lignende.  
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Selv kom han først i arbejde omkring november 2011, men det skyldtes måske, at han søg-

te i den forkerte retning først og brugte tid på efteruddannelse. 

 

Skønsmanden Niels Uth har forklaret, at hans udregninger beror på matematiske formler. 

Har man en lang momentnøgle, skal man ikke anvende så stor en kraft som med en kort.  

 

Han har ved målingen skønnet, hvor den ansatte normalt vil have angrebspunktet på mo-

mentnøglens håndtag. Der kan måske være skønnet 1 cm forkert. 

 

Momentnøgle 3 er designet til at trække et moment på 130-650 NM. Momentnøgle 2 kan 

trække et moment op til 760 NM og er derfor også egnet til den pågældende arbejdsopga-

ve, mens momentnøgle 1 er for kort. Tykkelsen har også betydning. I princippet kan man 

godt lave en forlænger, hvorved man skal trække med mindre kraft, men momentnøglens 

interval vil ikke ændre sig. 

 

Procedure 

 

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i 

overensstemmelse hermed. 

 

 har for landsretten yderligere gjort gældende, at skønerklæringen støtter, at 

der er et ansvarsgrundlag, idet  skulle trække med en kraft, der ifølge Ar-

bejdstilsynets vejledning om løft, træk og skub anses for klart sundhedsskadeligt.

s tab af erhvervsevne udgør 80 % og skyldes alene arbejdsulykken. Dette støttes 

navnlig af Retslægerådets besvarelse af supplerende spørgsmål under ankesagens behand-

ling, men også af de lægelige udtalelser, der blev indhentet i forbindelse med kommunens 

behandling af s pensionssag. s forudbestående ryglidelser er 

uden betydning for den rygskade,  pådrog sig ved ulykken den 20. december 

2010, og hans psykiske sårbarhed er ligeledes uden betydning, da ”man må tage den skade-

lidte som han er”.  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, idet der foreligger 

en endelig administrativ afgørelse fra Ankestyrelsen, og det forhold, at Retslægerådet un-

der ankesagens behandling har besvaret supplerende spørgsmål, og at  nu har 

anlagt sag mod Ankestyrelsen, kan ikke føre til et andet resultat. Såfremt  får 
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medhold under nærværende sag, og Vestas opfylder dommen, vil Vestas indtræde i kravet 

mod arbejdsskadeforsikringsselskabet, jf. arbejdsskadesikringslovens § 29, stk. 2. 

 

Vedrørende sagens omkostninger for byretten har 3F Fagligt Fælles Forbund som manda-

tar for  erklæret sig enig i, at man skal betale sagsomkostninger til Vestas, 

såfremt byrettens dom om frifindelse stadfæstes.  

 

Vestas har yderligere gjort gældende, at skønserklæringen ikke støtter, at der foreligger et 

ansvarsgrundlag, idet den arbejdsopgave, som  skulle udføre, ikke kan sam-

menlignes med et løft, og det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om løft, træk og skub, 

at Arbejdstilsynets retningslinjer for skub og træk ikke længere bruges i praksis. Retslæge-

rådets besvarelse af supplerende spørgsmål støtter ikke, at det er hændelsen den 20. de-

cember 2010, der er årsag til s ryggener.  har ikke opfyldt sin 

tabsbegrænsningspligt, idet han burde have anmodet Ankestyrelsen om at genoptage sagen, 

da Retslægerådets supplerende besvarelser forelå. Det forhold, at  nu også 

har anlagt sag mod Ankestyrelsen støtter tillige, at  ikke har opfyldt sin tabs-

begrænsningspligt, inden denne sag blev anlagt. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Ankestyrelsen traf den 13. januar 2014 afgørelse om, at  ikke havde ret til 

yderligere godtgørelse for varigt mén end de 5 %, han allerede havde fået, og om, at han 

ikke havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Den 4. februar 2014 afviste Ankesty-

relsen at genoptage sagen. 

 

I hvert fald under disse omstændigheder er  ikke afskåret fra at gøre sit fulde 

erstatningskrav efter erstatningsansvarslovens bestemmelser gældende mod Vestas som 

sket. Det forhold, at Retslægerådet under ankesagens behandling har besvaret supplerende 

spørgsmål, og at  efter det oplyste nu har anlagt sag mod Ankestyrelsen, kan 

ikke føre til et andet resultalt. 

 

Af de grunde, der herom er anført af byretten, og som støttes af den supplerende forklaring, 

der er afgivet af Thorbjørn Knudsen for landsretten, dennes rapport af 21. december 2010, 

og de lægelige oplysninger i sagen, tiltrædes det, at det er bevist, at  den 20. 
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december 2010 var udsat for en arbejdsulykke, og at hændelsesforløbet var som anført af 

byretten. 

 

s skulle med en momentnøgle spænde en bolt med et moment på 535NM, og 

det lægges efter hans forklaring til grund, at han anvendte en momentnøgle med en længde 

på 93,5 cm, og at trækket med momentnøglen skete i en akavet, foroverbøjet stilling med 

armene lidt ud fra kroppen op ad fra ca. knæhøjde. På baggrund af skønsmandens besvarel-

se lægges det videre til grund, at momentnøglen skulle påvirkes med en kraft, der svarer til 

et løft på ikke under 61 kg. 

  

Tidligere blev boltene udelukkende spændt med en momentnøgle, men hydraulisk værktøj 

blev anskaffet for at imødegå de risici, der var forbundet med anvendelsen af momentnøg-

ler. Vestas var således bekendt med, at der var tale om en arbejdsopgave, der var belasten-

de for de ansatte, hvilket også støttes af den forklaring, der er afgivet af Per Bøgelund om, 

at man arbejdede på at finde en anden løsning.   har forklaret, at man på 

grund af kabelbakkens placering stod i en akavet stilling, når man skulle trække moment-

nøglen. Claus Bjørnlund har forklaret, at man ofte talte om, at der var mange situationer, 

hvor man ”sad træls” med en momentnøgle, og Erik Thorstrup Pedersen har forklaret, at 

kabelbakken sad meget dårligt, hvorfor det næsten var umuligt at gå ned i knæ og spænde. 

De afgivne forklaringer om, at trækket med momentnøglen på grund af kabelbakkens pla-

cering skete i en dårlig arbejdsstilling, støttes af de fremlagte fotos og er ikke imødegået af 

Vestas under bevisførelsen.  

 

På den baggrund, sammenholdt med, at vægten af det træk, der skulle foretages, overskri-

der Arbejdstilsynets grænser for både løft og træk, findes Vestas at have tilsidesat sin pligt 

til at tilrettelægge arbejdet, således at det kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

fuldt forsvarligt. Det tiltrædes derfor, at Vestas er erstatningsansvarlig over for 

, ligesom det tiltrædes, at der ikke foreligger egen skyld. 

 

Retslægerådet har ved besvarelsen af spørgsmål 3 anført, at det er Retslægerådets vurde-

ring, at s rygsmerter er en følge af arbejdsfunktionen, og der er efter besva-

relsen af spørgsmål 5 ikke grundlag for at antage, at Retslægerådet har lagt en anden ar-

bejdsfunktion til grund, end den der faktisk var tale om. Ved besvarelsen af spørgsmål C 

har Retslægerådet anført, at det ikke er Retslægerådets vurdering, at s læn-
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desmerter i 2001 og rygsmerter ved vejrtrækning i 2005 og 2006 skulle give anledning til, 

at  skulle være specielt disponeret for udvikling af ryggener, og ved besva-

relsen af spørgsmål 12 har Retslægerådet anført, at det ikke er Retslægerådets vurdering, at 

de anførte ryglidelser ”under alle omstændigheder” ville være blevet symptomgivende, 

uanset arbejdsskadens indtræden. Det fremgår videre af Retslægerådets besvarelse af 

spørgsmål 9 og 10, at der er sket en tydelig forværring af s psykiske tilstand 

efter ulykken, og at det findes mest sandsynligt, at s forværrede psykiske 

tilstand er en – i hvert fald delvis - følge af de vedvarende smerteklager. 

 

På ulykkestidspunktet havde  gennem en lang årrække været velfungerende 

arbejdsmæssigt og havde kun haft en kort arbejdsløshedsperiode i 2005, der ikke skyldtes 

helbredsmæssige forhold.   

 

Det er på den baggrund ikke med den fornødne sikkerhed sandsynliggjort, at 

s forudbestående ryglidelser ville have ført til en nedsættelse af hans erhvervsevne på et 

senere tidspunkt. s tab af erhvervsevne må herefter i det hele tilskrives den 

rygskade, som han pådrog sig ved ulykken den 20. december 2010. Det forhold, at 

 i kraft af sin psykiske konstitution som følge af oplevelserne i sit hjemland tilbage 

i 1994 var særlig sårbar, og at erhvervstabets samlede omfang påvirkes heraf, er uden be-

tydning for den erstatningsretlige årsags- og adækvansbedømmelse. 

 

Arbejdsskadestyrelsen fastsatte ved afgørelsen af 25. januar 2013 s samlede 

erhvervsevnetab til 80 %, men fandt samtidig, at erhvervsevnetabet som følge at arbejds-

skaden alene udgjorde 40 %, idet de resterende 40 % blev fratrukket under henvisning til 

s psykiske sygdom. Den 13. januar 2014 ændrede Ankestyrelsen afgørelsen, 

idet man ikke fandt, at  havde krav på erstatning for tab af erhvervsevne. 

Ændringen skete alene under henvisning til s ”konkurrerende psykiske og 

fysiske sygdomme”. Det fremgår af den arbejdsevnevurderingsjournal, der blev udarbejdet 

i forbindelse med Viborg Kommunes behandling af s pensionssag, at 

s arbejdsevne ifølge de lægelige oplysninger vurderedes at være stærkt nedsat i 

forhold til et hvert erhverv, og at det var sagsbehandlerens samlede vurdering, at 

s arbejdsevne var nedsat til det ubetydelige. 

 

På den baggrund og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger er der et tilstrækkeligt 
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grundlag for skønsmæssigt at fastsætte s samlede tab af erhvervsevne som 

følge af ulykken til 80 %. 

 

s blev sygemeldt efter ulykken den 20. december 2010 og havde, uanset at 

han vidste, at fabrikken lukkede pr. 1. januar 2011, ikke søgt nyt arbejde. Under disse om-

stændigheder lægges det – uanset s gode tilknytning til arbejdsmarkedet - til 

grund, at han, hvis ulykken ikke var sket, ville have haft en kortere arbejdsløshedsperiode, 

der skønsmæssigt fastsættes til 3 måneder. Da der mellem parterne er enighed om, at 

 i disse måneder havde en tabt arbejdsfortjeneste på 17.800 kr. pr. måned, og da 

der i øvrigt er enighed om den talmæssige opgørelse af s erstatningskrav, 

tages hans påstand til følge med 3.049.022,24 kr. med tillæg af renter som nedenfor anført. 

 

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Vestas Assembly A/S betale 

sagsomkostninger for begge retter til 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for 

 med i alt 493.365 kr. Beløbet omfatter 117.680 kr. til retsafgift, 375.000 kr. til 

udgifter til advokatbistand, og 685 kr. til bevisførelse. 

 

Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er inkl. moms. Landsretten har ved fast-

sættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi for henholdsvis byret og lands-

ret og dens omfang, herunder at der har været afholdt syn og skøn, og at sagen flere gange 

har været forelagt for Retslægerådet. 

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t: 

 

Vestas Assembly A/S skal til  betale 3.049.022,24 kr. med tillæg af proces-

rente af 172.906,06 kr. fra den 22. juni 2012, af 221.716,18 kr. fra den 1. oktober 2012, af 

1.327.200,00 kr. fra den 12. februar 2014 og af 1.327.200,00 kr. fra den 24. september 

2014. 

 

Vestas Assembly A/S skal betale sagens omkostninger for begge retter til 3F Fagligt Fæl-

les Forbund som mandatar for  med 493.365 kr. 

 

Det idømte skal betales inden 14 dage. 
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Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

 

Vogter                          Helle Korsgaard Lund-Andersen                Michael Klejs Pedersen 

                                                                                                                       (kst.) 

 

 

 

 

Udskriften udstedes uden betaling. 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Vestre Landsret,  

Viborg den 15. februar 2017 

 

B. Ørris 

retssekretær 
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