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DOM

Afsagt den 3. august 2017 i sag nr. BS 10-45/2017:

3F som mandatar for

3751 Østermarie

mod
Os Fra Østermarie v/ Daniel Grandt

Kirkesti-æde 15

3700 Rønne

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag handler om, hvorvidt sagsøgte, Os fi-a Østennarie v/ Daniel
Grandt, er erstatningsansvarlig for en skade, som sagsøgeren,'

pådrog sig under et arbejde for sagsøgte med nedrivning aftag-
plader på en ladebygning. Parterne er uenige om, hvordan ulykken nænnere
skete. Det er sagsøgerens opfattelse, at ulykken skete ved, at sagsøgeren
faldt fra et bukkestillads, som var stillet op uden for ladebygningen, og ned
gennem ladebygningens tag. Det er sagsøgtes opfattelse, at sagsøgeren faldt
fra et mllestillads, som var stillet op indenfor i ladebygningen. Parterne er
endvidere uenige, om sagsøgeren har udvist egen skyld.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte skal betale sagsøgeren
139.263,37 kr. med tillæg afprocesrente fra sagens anlæg.

Kravet udgør tabt arbejdsfortjeneste og svie- og smertegodtgørelse for perio-
den fra den 16. juni 2015 til og med den 30. januar 2016. Parterne er enige
om opgørelsen aferstata-iingskravet.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifmdelse, subsidiært fi-ifindelse mod beta-
ling af et mindre beløb end det påstævnte.

Sagen er anlagt den 7. marts 2017.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfi-emstilling, jf. retspleje-
lovens §218 a, stk. 2.

Sagsøgeren, har forklaret blandt andet, at han er ud-
dannet tømrer/snedker i 1994. Han har lejlighedsvis lavet tagarbejde på alt
fi-a etplanshuse til etagebyggerier, hvor der er brugt både bukkestilladser og
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rullestilladser. Han har en gang imellem hjulpet til med at stille bukkestillads
op. Han har oftere hjulpet til med at stille rullestillads op. Han begyndte at
arbejde for sagsøgte i febmar eller marts 2015. Opgaven på ulykkesstedet
begyndte samme dag, som ulykken fandt sted. Opgaven var i første omgang
at ^eme tagplademe på en ladebygniug. Han fik en briefmg af sagsøgte om
opgaven, inden han gik i gang med den. Briefingen skete på stedet. De talte
ikke om tagets tilstand under briefingen, men sagsøgeren vidste, at taget var
gammelt. Sagsøgte viste ham, at der lå sikkerhedsliner i bilen. Bagefter gik
de videre hen til bukkestilladset. Da de var færdige med briefingen, spurgte
sagsøgte sagsøgeren "om de skulle gå i gang?". Sagsøgeren var lidt stresset,
fordi de skulle i gang med en ny opgave, hvorfor han glemte sikkerhedslinen
og gik i gang med at arbejde uden. Sagsøgte sagde ikke til sagsøgeren, at han
skulle tage sikkerhedsline på. Sagsøgeren er bekendt med, at der skal anven-
des sikkerhedsline. Han kravlede op på stilladset og gik i gang med at fjerne
skmeme, som holdt tagplademe fast, og tage tagplademe af. Skruerne skal
løsnes udefra og kan ikke løsnes indefra. Han ved ikke, hvordan det skulle
være muligt at ^eme tagplademe indefra. Han var indenfor i ladebygningen
for at ^eme nogle plader, inden han gik i gang med arbejdet udenfor. Byg-
ningen var bortset fra nogle maskiner ryddet indvendigt. Han husker ikke, at
der var stillet et rullestillads op indenfor i bygningen. Et rullestillads er let at
flytte. Det har hjul på, og kan flyttes ved at man åbner hjulene og ruller det.
Ulykken skete, da han havde arbejdet i ca. en halv time. Han husker ikke, om
sagsøgte var på taget eller ude ved firmabilen, da ulykken skete. Han havde
ikke visuel kontakt med sagsøgte, men havde indtryk af, at sagsøgte var på
taget. Ulykken skete uden for ladebygningen fra bukkestilladset. Han husker
ikke, om der var et rækværk på den side afbukkestilladset, der vendte ind
mod bygningen. Der var cirka 20 cm fra gulvet på bukkestilladset og op til
tagfoden. Han husker ikke, hvor åsene lå på taget. Han stod med den ene fod
på bukkestilladset og den anden fod på taget. Han lænede sig cirka en meter
frem efter en tagplade, da han fik overbalance og faldt gennem taget og ned
på betongulvet inde i bygningen. Der lød et ordentligt knæk, da han ramte
gulvet, og han blev omtumlet. Han kunne bevæge sine ben, men havde
vejrtrækningsproblemer. Efter et par minutter kom sagsøgte til stede. De tal-
te sainmen, men sagsøgeren husker ikke, hvad de talte om, eller hvad han
sagde til sagsøgte. Han sagde vist noget i retning af, at han var faldet ned af
taget. Herefter kørte sagsøgte sagsøgeren på hospitalet. Sagsøgeren har ikke
talt med Arbejdstilsynet, om hvordan ulykken fandt sted. Han har talt med
sagsøgte om ulykken efterfølgende, hvor de talte om, at sagsøgeren havde
været heldig. Han husker ikke, om de talte om, hvilken type stillads, han faldt
ned fra. Han har fået sagens dokumenter og drøftet stævningen med sin ad-
vokat, men har ikke tidligere bidt mærke i, at ulykkesforløbet, som beskrevet
i dokumenterne, var forkert. Da han blev bekendt med, at ulykkesforløbet
var beskrevet forkert, skrev han til sin advokat og oplyste, hvordan ulykken
var sket.

Sagsøgte, Daniel Grandt, har forklaret blandt andet, at han ejer virksomhe-
den Os fra Østermarie, som han overtog i april 2015. Virksomheden udfører
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alt arbejde indenfor tømrer- og snedkervirksomhed. Han blev uddannet tøin-
rer i 2011. Han har erfaring med taglægning og har været på et AMU kursus
i stilladsopstilling. Opgaven på ulykkesstedet drejede sig om udskiftning af et
tag på en ladebygning, der er 30 meter lang, 18 meter bred og med en højde
på 8 meter op til kip. Han talte med ejeren om opgaven og var bekendt med,
at tagplademe var gamle og møre. Det er ikke et krav, at der er to til en så-
dan opgave. De var to for at skåne hinanden. Sagsøgte stillede dagen inden
ulykken et bukkestillads op uden for ladebygningen og et mllestillads op in-
denfor i ladebygningen. Inden sagsøgeren og sagsøgte gik i gang med arbej-
det, fortalte sagsøgte sagsøgeren om dagens opgaver, og de så på stilladser-
ne. Det er ikke utænkeligt, at han viste sagsøgeren sikkerhedslineme i bilen,
da de skulle bmge dem på et senere tidspunkt. De talte ikke om sikkerheds-
net. Bortset fra den nederste række aftagplader, der skulle tages ned udefra
ved anvendelse afbukkestilladset uden for ladebygningen, skulle taget tages
ned indefi-a ved anvendelse afrullestilladset indenfor i ladebygningen. Det er
af sikkerhedsmæssige årsager, at tagplademe tages ned indefra, hvor man
kan nå skruerne. Skruerne kan godt tages ud indefra. Skruerne skrues ud
med en skruemaskme. Man starter oppefra med at tage tagplademe ned,og i
takt med at man tager tagplademe ned, sænker man mllestilladset. Rullestil-
ladset har et rækværk monteret af sikkerhedsmæssige årsager. De nederste
tagplader skulle ikke tages ned, den dag, hvor ulykken skete. Det er ikke
krav, at man skal anvende sikkerhedsline, når man anvender bukkestilladset
til at tage den nederste række aftagplader ned. Da står man nemlig kun på
bukkestilladset. Bukkestilladset skulle også anvendes til at lægge det nye tag
op. Når der lægges nyt tag op, skal der anvendes sikkerhedsnet og sikker-
hedsliner, hvilket sagsøgte også gjorde. Tagplademe kan godt tages ned ude-
fra, men det er sikkerhedsmæssigt ikke korrekt. Hvis man tager tagplademe
ned udefra, skal man anvende sikkerhedsnet og sikkerhedsline. Sagsøgte var
ikke på taget, da ulykken skete, og han havde heller ikke været det inden u-
lykken. Han var ved sin bil og så ikke uheldet ske. Da han 10-15 minutter
tidligere havde set sagsøgeren, stod sagsøgeren på mllestilladset, men sagsø-
geren kan godt være gået op på bukkestilladset i stedet, inden ulykken fandt
sted. Sagsøgte gik ind i bygningen, da han hørte en lyd. Her fandt han sagsø-
geren liggende på gulvet indenfor i ladebygningen. De talte ikke om årsagen
til ulykken. Det er nyt for ham, at sagsøgeren skulle være faldet gennem ta-
get. Sagsøgte kørte selv sagsøgeren på hospitalet, fordi sagsøgte gik i panik.
Han havde ikke tidligere haft en ulykke, og han har ikke erfaring med ar-
bejdsulykker. Det var ham, der talte med Arbejdstilsynet om, hvordan ulyk-
ken fandt sted. Han har talt med sagsøgeren og sagsøgerens hustru efter u-
lykken, hvor de talte om sagsøgerens ve og vel og ulykken, men han kan ikke
huske, hvad de har talt om.

Vidnet, Carsten Køier Madsen, har forklaret blandt andet, at han ejer den la-
debygning, som fik skiftet tagplader, da ulykken skete. Tagplademe skulle
skiftes, fordi de var dårlige. Tagplademe smuldrede, og der var huller i dem.
Der var stillet et bukkestillads, som stod fast, uden for bygningen, og et mlle-
stUlads indenfor i bygningen. Vidnet havde ryddet det område af bygningen,
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hvor mllestilladset skulle bruges. Vidnet var ikke hjemme, da arbejdet med at
tage tagplademe ned blev udført, men han så, da der blev lagt nye tagplader
på taget. Der var to mænd til at udføre opgaven, og mændene havde sikker-
hedsliner på.

Vidnet, har forklaret blandt andet, at hun er gift med
sagsøgeren. Den dag ulykken skete blev hun ringet op af sagsøgte. Sagsøgte
fortalte, at sagsøgeren var faldet ud over et stillads, at det var et langt fald og
at det var slemt, men at sagsøgeren kunne huske sin fødselsdato og kuime
bevæge sine arme og ben. To dage efter ulykken var hun henne hos sagsøgte
i sagsøgtes firma, hvor de talte om, at ulykken var sket ved, at sagsøgeren
havde lænet sig ind over en tagplade med foden oppe på taget. Sagsøgte hav-
de ved samme lejlighed fortalt, at han stod oppe på taget med ryggen til, da
ulykken fandt sted.

Parternes synspunkter

Saesøeeren har i sit påstandsdokument til støtte for den nedlagte påstand an-
ført:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at arbejdet ikke
var planlagt, tikettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf.
nonnen i arbejdsmiljølovens § 38.

Det gøres tillige gældende, at arbejdsstedet ikke var indrettet
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 42.

Det gøres gældende, at der var tale om farligt arbejde i højder, hvorfor der
gælder et skærpet ansvarsgnmdlag ved vurderingen af ansvaret.

Det gøres herudover gældende, at de rette tekniske hjælpemidler ikke var
stillet til rådighedjf. arbejdsmiljølovens § 45, idet sikkerhedsudstyret ikke
blev anvendt, da der ikke blev anvendt sikkerhedsnet eller
faldsikringsudstyr i fonn aff.eks. sikkerhedsline.

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning 2.4.2, at ved fald fi-a højden ved
arbejde på tage skal der anvendes sikkerhedsnet. Det fi-emgår afpkt. 2.3,
at ved arbejde ved huller i tagfladen på tage med en hældning på 15-34
grader skal de ansatte der arbejder og færdes på tage sikres mod at styrte
ned i bygningen gennem åbninger og huller i tagfladen. Dette skal ske med
effektive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger som fx skærm,
overdækning, gangbroer og tagstiger eller sikkerhedsnet.

Det fremgår endvidere, at ved renovering og reparation er det særligt
vigtigt at være opmærksom på tagets alder og tilstand, da påvirkninger fra
vind og vejr gennem mange år kan have ødelagt materialernes
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bæredygtighed. Sikkerhedsforanstaltningerne skal etableres uanset
faldhøjdenjf. pkt. 2.4, tredje afsnit.

Det fremgår hemdover afpkt. 2.6, at sikkerhedsforanstaltningerne i visse
situationer kan være nødvendigt, at supplere med egnet individuelt
faldsikringsudstyr, og at de ansatte skal være tilstrækkeligt oplærte og
instruerede, så de kan bmge sikkerhedsforanstaltningerne korrekt.

Endelig gøres det gældende, at der ikke blev ført et effektivt tilsyn med
arbejdets udførelse, ligesom der ikke blev givet insbnktion om de
faremomenter, der var forbundet med arbejdets udførelse, jf. normerne i
arbejdsmiljølovens § 16og § 17, stic. 2, idet sagsøgte ikke førte tilsyn med
at sagsøger anvendte det rette sikkerhedsudstyr.

Det kan lægges til grund, at sagsøgte var til stede på arbejdspladsen på
ulykkestidspunktet, men undlod at træffe de rette
sikkerhedsforanstaltninger.

Det gøres gældende, at det ikke havde nogen væsentligt betydning, at
sagsøger havde 20-års erfaring på skadestidspunktet, og at han havde
erfaring med tagarbejde.

Det kan lægges til grund, at der var tale om farligt arbejde i højde med et
gammel tag med møre tagplader, hvorfor der burde have været et
sikkerhedsnet udlagt eller anvendt passende faldsikringsudstyr.

På den baggrund var arbejdsstedet ikke indrettet sikkerhedsmæssigt faldt
forsvarligt ligesom de rette tekniske hjælpemidler ikke var stillet til
rådighed af sagsøgte, hvorfor sagsøgte har handlet ansvarspådragende.

***

Hvis retten måtte lægge til grund, at sagsøger faldt ned fra et mllestillads
opstillet indvendigt i bygningen fastholdes det, at sagsøgte under alle
omstændigheder har handlet ansvarspådragende.

Det kan laegges til grund, at rullestilladset var opstillet forkert.

Det fremgår af Arbejdstilsynets afgørelse af 27. august 2015, at det er
Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet på stilladset i forbindelse med
nedtagning aftagplader på adressen Lyrsbyvej 28, 3751 Østennarie, ikke
er udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet
rullestilladset ikke var placeret lige under hvor den aktuelle tagplade
skulle nedtages, hvilket førte til at en arbejdsulykke, hvor en ansat faldt
ca. 2,5 meter ned fra stilladset, og brækkede 6 ribben.

Sagsøgte fik således kritik af Arbejdstilsynet for ikke, at have sørget for
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sikring mod nedstyrtning fra stillads i forbindelse med nedtagning af
tagplader.

Arbejdstilsynets afgørelse vurderede således, at sagsøgte overtrådte
arbejdsmiljølovgivningen. Dette understøtter, at der blev handlet culpøst
fra sagsøgtes side.

På den baggrund gøres DL 3-19-2 gældende, idet sagsøgte hæfter for
anonyme medarbejderes fejl. Dette er fast antaget i såvel den juridiske
litteratur som i retspraksis..

At sagsøger faldt ned fi-a et rullestillads fi4tager således ikke sagsøgte fra
ansvar.

Det ændrer ikke på, at det var sagsøgtes opgave at tilrettelægge arbejdet
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt at sørge for
at det rette sikkerhedsudstyr var til stede, og hvis sikkerhedsudstyret ikke
blev anvendt var det sagsøgtes opgave at føre tilsyn med at sagsøger rent
faktisk anvendte sikkerhedsudstyret.

Det er i en erstatningsretlig sammenhæng uden betydning, at sagsøger var en
erfaren medarbejder.

Sagsøgte har i sit påstandsdokument til støtte for den nedlagte påstand anført
følgende:

Det gøres gældende, at bevisbyrden for at skaden skyldes en ansvarspådra-
gende adfærd hos sagsøgte, påhviler sagsøger. Denne bevisbyrde ikke er løf-
tet.

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, hvad der var den
præcise årsag til skadens indtræden, og at uheldet kan tilskrives
ansvarspådragende forhold hos sagsøgte.

Det gøres gældende, at retten bør lægge til grund, at uheldet skete inde i
bygningen med et fald fra et mllestillads ned på et betongulv.

Det gøres gældende, at sagsøger har ændret sin forklaring væsentlig ved først
i replikken at angive, at uheldet ikke skete inde i bygningen fra et
rullestillads, men at uheldet skete på et udvendigt bukkestillads.

Det gøres gældende, at der er så stor usikkerhed omkring de faktiske
omstændigheder for uheldet, herunder hvordan stilladset stod i forhold til,
hvor sagsøger skulle arbejde, og om placeringen afrullestilladset var
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hovedårsagen til skadens indtræden.

Det gøres gældende, at det ikke er godtgjort, at årsagen til sagens indtræden
skal findes i, at stilladset ikke var opstillet under det sted, hvor arbejdet
skulle foregå.

Det gøres gældende, at uheldet ligeså vel kan tilskrives sagsøgers egne
forhold ved, at sagsøger lænede sig for langt ud over kanten på rækværket
og fik overbalance da en tagplade tippede eller et hændelig uheld, da
tagpladen tippede.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger var en rutineret tømrer med mere
end 20 års erfaring, og at den pågældende tagopgave var simpel og ikke
usædvanlig for sagsøger.

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand gældende, at sagsøger ikke har
godtgjort, at arbejdsstedet var uforsvarligt indrettet, eller at arbejdet ikke var
tilrettelagt på forsvarlig vis.

Det gøres gældende, at arbejdet var tikettelagt forsvarligt ved, at sagsøger
havde fået stillet et rullestillads til rådighed, som arbejdet kunne udføres fra
på sikkerhedsmæssigt forsvarlig vis, og at rullestilladset let kunne flyttes
tættere på arbejdsstedet, hvis opstillingen ikke var korrekt.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger kunne have ventet to minutter på
at udføre arbejdsopgaven til sagsøgte kom tilbage efter afhentningen af et
stykke værktøj i bilen, hvis sagsøger selv vurderede, at stilladset ikke var
opstUlet korrekt.

Det gøres gældende, at der ikke kan stilles krav om, at sagsøger burde have
haft en sikkerhedsline på under arbejdet på rullestilladset, som sagsøger har
gjort gældende, jf. sagens bilag 10.

Det gøres gældende, at Arbejdstilsynets undersøgelse oftest kommer frem til,
at arbejdsgiveren har overtrådt Arbejdsmiljølovens regler, når en ansat er
kommet alvorligt til skade, hvitket sker på objektivt grundlag uden at
Arbejdstilsynet har taget stilling til, om arbejdsgiveren konkret har udvist
culpøse forhold

Det gøres gældende, at Arbejdstilsynet har undersøgt arbejdsulykken og kom
Ærem til på objektivt grundlag uden at tage stilling til, at der var sket en
overtrædelse af arbejdsmiljøloven men fandt ikke grundlag for at udstede et
strakspåbud eller et påbud i sagen.

Det gøres gældende, at det bør tillægges betydning, at Arbejdstilsynet har
undersøgt sagen og ikke har fundet grundlag for at udstede et strakspåbud,
et påbud eller overdrager sagen til politiet med henblik på at rejse en
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straffesag mod sagsøgte.

Det bestrides endvidere, at det er godtgjort, at sagsøger har tilsidesat sin
tUsyns - og instruktionsforpligtelse, da der ikke kan stilles krav om
yderligere instruktion eller tilsyn henset til den høje anciennitet sagsøger
havde og den simple arbejdsopgave med at skifte tagplader på et tag, hvor
sagsøger var fuldt ud bekendt med, hvordan arbejdsopgaven kunne udføres
på forsvarlig vis.

Det gøres gældende, at der alene har været tale om et enkelt stående
hændeligt uheld som ikke kan tilskrives sagsøgers culpøse forhold.

Det gøres gældende, at det bør tillægge betydning, at der ingen
fotodokumentation er for, hvor stilladset var placeret i forhold til, hvor
sagsøger var i gang med at nedlage en tagplade.

Det bestrides, at det er godtgjort, at uheldet skyldes en fejknontering af
stilladset, og at der er udvist fejl fi-a sagsøgtes side af.

Det gøres gældende, at sagsøgte ikke bærer ansvaret for et hændeligt uheld,
endsige for en rutineret ansats fejlagtige udførelse af en sædvanlig opgave,
hvor sagsøger kunne have undladt at udføre arbejdet til sagsøger kom tilbage
få minutter efter, såfi-emt sagsøger selv vurderet, at stilladset ikke stod
korrekt.

Det gøres gældende, at hvis retten mod forventning lægger til grund, at
uheldet skete under arbejde fra et bukkestillads, der var placeret udvendigt,
så har sagsøger ikke med sin egen forklaring løftet bevisbyrden for, at
bukkestilladset ikke stod korrekt, og at det var placeringen af
bukkestilladset, der var årsagen til skadens indti-æden.

Det gøres gældende, at sagsøgte følgelig har været berettiget til at afvise at
være erstatiiingsansvarlig.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger udviste betydelig stor
uforsigtighed/egen skyld ved, at sagsøger valgte at udføre arbejdet fi-a det
pågældende sted og/eller valgte ikke at flytte rullestilladset tættere på
arbejdsstedet og eller ved at sagsøger valgte at læne sig så langt ud over
kanten på et rullestillads, hvorfor erstatningen i tilfælde af et
erstatningsansvar bør nedsættes eller helt bortfalde som følge af egen skyld.

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har overholdt sine forpligtelser til at
medvirke til, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig og undlod at gøre sagsøgte opmærksom
på, at stilladset ikke stod korrekt og burde flyttes, hvis retten finder, at
sagsøger har løftet bevisbyrden for, at dette var årsagen til skadens
indtræden, jf. nonnen i Arbejdsmiljølovens §§ 27 og 28.
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Det gøres gældende, at sagsøger har oplyst, at sagsøger havde erfaring med
rullestillads og som følge heraf selv burde have flyttet stilladset, såfi-emt
stilladset skulle lidt tættere på det sted, hvor sagsøger skulle i gang med at
tage en tagplade ned.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagsøgeren har forklaret blandt andet, at ulykken skete fra bukkestilladset
uden for ladebygningen, hvor han stod med den ene fod på bukkestilladset og
den anden fod på taget, og at ulykken skete, fordi han fik overbalance, da
han rakte ud efter en tagplade, hvorved han faldt ned gennem taget. Det
fremgår ikke af sagen, at sagsøgeren inden sagens anlæg har udtalt sig nær-
mere om, hvordan ulykken skete, og det er ubestridt, at sagsøgeren forud for
hans forklaring for retten ikke har udtalt sig om, hvordan ulykke skete.
Herefter, og da sagsøgte ikke har godtgjort, at ulykken skete indenfor i lade-
bygningen fra rullestilladset, som forklaret af sagsøgeren under sagen, må det
lægges til grund, at ulykken skete som forklaret af sagsøgeren.

Efter sagsøgtes forklaring lægges det til grund, at tagplademe skulle tages
ned indefra ved bmg af det indenfor i ladebygningen opstillede mllestillads,
bortset £ra den nederste række aftagplader, som skulle tages ned
udefra ved anvendelse af det opstillede bukkestillads.

På baggrund af parternes forklaring lægges det til gmnd, at parterne er enige
om, at sagsøgte gav sagsøgeren i hvert fald en overordnet instruktion om ar-
bejdets udførelse. Der er dog ikke afgivet forklaring om det nænnere indhold
af sagsøgtes instruktion af sagsøgeren, hvorfor det ikke findes godtgjort, at
sagsøgte har givet sagsøgeren den fornødne instruktion om den sikkerheds-
mæssigt forsvarlige måde at tage tagplademe ned.

Da sagsøgte som arbejdsgiver, uanset at sagsøgeren var en erfaren medarbej-
der, havde ansvaret for at insta-uere sagsøgeren om, hvordan arbejdet skulle
udføres for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, findes sagsøgte herefter at
være ansvarlig for den skete skade.

Der findes ikke at være grundlag for at nedsætte erstatningen som følge af
egen skyld, hvorfor sagsøgerens påstand tages til følge.

Med sagsomkostninger forholdes som nedenfor anført, idet omkostningsbe-
løbet vedrører 3.660 kr. til dækning af sagsøgerens udgifter til retsafgift samt
21.125 kr. tU dækning af sagsøgerens udgifter til advokatbistand. Sidstnævn-
te beløb er fastsat under hensyn til sagens karakter og vaerdi.

Thi kendes for ret:
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Sagsøgte, Os fra Østermarie v/ Daniel Grandt, skal inden 14 dage til sagsø-
geren, betale 139.263,37 kr. med tillæg afproces-
rente fra sagens anlæg samt sagens omkostninger med 24.785 kr.

Marie Sølve Gravsen

dommeriuldmægdg

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten på Bornholm, den 3. august 2017

Anne-Marie Nielsen, kontorfuldmægtig
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