
VESTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 3. marts 2017

SagBS-369Æ(U6-VLR
(ILaAieling)

Horsens Kmrmume

(Advokat Filip Augustin Hansen)

mod

3F Fagligt FæUes Forbund
som mandatar for

(Advolcaf Henrilc Juel Holberg)

Retten i Hoisens har den 24. oktober 2016 afsagt dom i l. mstans (sag BS-
12/2015-HRS).

Landsdomineme Helle Korsgaard Limd-Andereen, Chris Olesen og Reg?Ltze
Brosbøl Siskjær (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, Horsens Kommune, har gentaget sin påstand far byretten om
frifindelse subsidiært frifindelse mod betaling af et mnuirebdøb med renter
fra den 4. november 2015.

Indstasvnte, 3F Fagligt Fælles FoAund som mandatar fol
påstået dommen stad&estefc

har

Anbrmgender
Parterne har i det v itlige gentaget deres anbringender for byretten.



Farterne er eniee om, at der først blev sat Bkridsikker tape på trinene på stigen,
efter at ras kommet til skade.

Landsrettens begrundelse og resultat

Parterne er ikke uenige om, at hændelsesforløbet var som beskrevet af byrctten.

Da under nedstigningen fra liftens platform skulle gå baglæns
og tiUige have fokus på at placere fødderne på stigens smalle trin, samtidig med
at han skulle holde sikkerhedsbøjlen oppe med en hånd og med den anden
hånd skulle holde fast i et gelænder/ er der ikke tale om en ukompliceret
arbejdsopgave.

Det tUfrædes derfor af de grunde/ som byretten har anført at Horsens
Kommune er erstatningsansvarlig for den skade, son pådiog
sig. Det forhold, at Uften var typegodkendt kan under ue lureuggende
omstaandigheder ikke føre til et andet resultat.

Efter de lægelige oplysninger lægger landsretten til grund, a i
perioden fra den 26. november 2014 tU den 17. februar 2015, seivam nan. var på
arbejde, modtog lægebehandling for sine smerter og var under udredning frem
til/ at han den 18. febmar 2015 blev opereret. Ved operationen blev det
konstateret at to af løfteseneme i toppen af skulderen var overrevef, Ugesom
der var en skade på den lange bicepssene.

På denne bag^n1nrf ncy af de grunde, som byretten i øvngt har anført, tiltraeder
landsretten, al også er berettiget tU godtgørelse for svie og
smerte i perioden fra den 26. november 2014 tU den 17. februar 2015.

Landsretten stadfaester derfm byrettens dom.

Efter sagens udfald skal Horsens Kommime i sagsomkostninger for landsretten
betale 15.000 kr. til 3F FagUgt FaeUes Forbimd som mandatar fol
Beløbet, der er inkl. moms, er til daekning af udgifter til advokatoistana. ua
over sagens værdi er der ved fastsaettdsen af beløbet til advokat taget hensyn til
sagens omfang og hovedfbrhandHngens varighed.

Tffl KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Horsens Koinmime inden 14
betale 15.000 kr. tU 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar fo



Sagsomltostningeme forrentes efter renteloverø § 8 a.


