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Københavns Byret

Udskrift af dombogen

KENDELSE

afsagt den 9. maj 2018 i sag nr. BS 32C-3187/2017:

Rumænien
mod
Bring Trucking a.s.

Slovakiet

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne afgørelse afsiges i henhold til retsplejelovens § 253, stk. 1.

Ved afgørelsen tages der stilling til, hvorvidt der er værneting i Danmark for
 søgsmål mod Bring Trucking a.s.

har nedlagt påstand om, at sagen fremmes til realitetsbe-
handling.

Bring Trucking a.s. har nedlagt påstand om afvisning.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af , Martin Lupták, og Nickie
Friberg.

har blandt andet forklaret, at han blev ansat som chauffør
hos Blomquist Trucking a.s. den 26. februar 2011. Inden da havde han været
ansat som langturschauffør i et andet firma. Han kom i kontakt med Blomqu-
ist Trucking a.s. via en kammerat, der arbejdede der, og som fortalte ham, at
de manglende chauffører. Han har aldrig udført arbejde med gods-transsport
for selskabet i Slovakiet, men har en eller to gange kørt med en trækker uden
trailer i Slovakiet. Han har aldrig læsset varer af eller på i Slovakiet. Han har
heller ikke læsset af eller på i Slovakiets nabolande. Han bor i Rumænien.
Når han skulle på arbejde for firmaet, blev han hentet i Rumænien i en mini-
bus fra en naboby i Rumænien sammen med andre chauffører. Minibussen
hørte hjemme i Bukarest. Det var firmaet i Slovakiet, der havde lavet aftalen
med ejeren af minibussen, som hentede dem. Fakturaen for transporten blev
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betalt af firmaet, men udgiften blev så efterfølgende trukket i deres løn. Bus-
sen kørte dem til Slovakiet. De blev altid afhentet i Rumænien en torsdag og
bragt til firmaet forretningssted, hvor de ankom fredag morgen ved 8-9-ti-
den. De fik her udleveret forskellige dokumenter blandt andet vedrørende fe-
rie og instrukser vedrørende den kommende arbejdsperiode, herunder hvilken
speditør den enkelte chauffør skulle køre for, og hvordan de skulle opføre sig
overfor dem. De var ved kontoret i Slovakiet i nogle timer, inden de blev
kørt videre ca. kl. 17.00 om eftermiddagen med en ny minibus. De sidste 4 år
fik han løn for de timer, han var på arbejdsgiverens adresse i Slovakiet som
en del af den aftalte månedlige løn. Der blev aldrig talt om den tid, der gik
med at blive transporteret til Slovakiet. De stemplede først ind, når de kom
til Slovakiet. Han fik månedsløn. Diæterne fik han fra det tidspunkt, han satte
sit kort i tachografen i lastbilens førerhuset. Det vil sige lørdag morgen, når
de var kommet til Danmark. Han fik fast månedsløn. Arbejdsperioderne var
fra 2 - 4 måneder. Når han var hjemme i Rumænien mellem arbejdsperioder-
ne, ca. 2 uger hver gang, fik han stadig løn, men et mindre beløb end han fik i
arbejdsperioderne, og han fik ikke nogen diæter i friperioderne. Det var så-
dan, det var hos Bring Truking a.s. Da firmaet hed Blomquist Trucking a.s.,
fik han ikke nogen løn i friperioderne.

Han skulle i gennemsnit arbejde 40 timer om ugen. Det blev målt via tachog-
rafen, der havde forbindelse til det system, der opgjorde hans timer. Han er i
tvivl om, hvorvidt de timer, han var på arbejdsgiverens kontor i Slovakiet,
blev talt med i arbejdstiden. Han fik et dokument, hvor der stod, at han påbe-
gyndte sit arbejde kl. 17.00, når de forlod Slovakiet for at køre til Danmark.
Dokumentet fastslog, at han ikke havde kørt lastbil i Slovakiet eller andre
steder, inden han kom til Danmark. Når de afsluttede arbejdsperioden kunne
arbejdstiden aflæses i tachografen.

Han blev kørt til Danmark sammen med andre chauffører af en slovakisk
chauffør. De var normalt mellem 3 og 6 personer. Nogle af de andre chauffø-
rer blev kørt til andre lande end Danmark.

De sidste 4 år, hvor han arbejdede for Bring Cargo i Kastrup, blev han sat af
ved virksomhedens forretningssted i Kastrup, hvor de typisk ankom mellem
kl. 08.00 og 10.00 lørdag morgen. En enkelt gang nåede de først frem kl.
16.00 om eftermiddagen. På virksomhedens adresse i Kastrup var der et kon-
tor, et lager og en parkeringsplads, hvor der stod mellem 5 og 8 lastbiler.
Lastbilerne holdt på Bring Cargos base og kørte ud derfra. Han begyndte ved
ankomsten med at gøre førerhuset rent og sætte sin bagage ind i førerhuset.
Der var endvidere en form for overdragelse af bilerne chaufførerne imellem,
hvor den chauffør, han afløste, tog sit kort ud af tachografen, og hvor de
gennemgik bilen visuelt og noterede ned, hvad der måtte være af bemærknin-
ger. Ofte kørte den chauffør, han afløste, med tilbage til Slovakiet i minibus-
sen. Han hvilede sig herefter i førerhuset lørdag og søndag. Han kørte fra
stedet mandag morgen, hvor han fik besked på, hvor han skulle køre hen,
idet han fik navnene på de kunder, han skulle hente gods fra og aflevere gods
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til på turen. Han skrev selv ned i en chaufførrapport, hvornår han havde fået
besked, og hvor han skulle køre hen. Han fik arbejdsprogrammet af trans-
portkoordinatoren i Kastrup. Det var Tina, Nickie eller Jan. Koordinatorerne
opholdt sig på kontoret i Kastrup, og chaufførerne havde løbende kontakt
med dem.

Inden han kørte fra Kastrup fik han sat en trailer på trækkeren, hvis der ikke
allerede sad en. Nogle gange var der varer i trailen, som den afløste chauffør
havde læsset på ugen før, men for det meste var trailen tom, når han overtog
den.

Han lastede herefter gods i Københavns området og kørte det til Sverige,
hvor han afleverede det til kunder. Han kørte også gods fra Danmark til Nor-
ge og Finland og har også været i Tyskland med gods, men han kørte mest i
de nordiske lande.

Afhængig af situationen og hvornår han kunne afslutte sin dagsrute, overnat-
tede han enten i Sverige og afventede nye instrukser fra disponenten, der
havde ansvaret for Norden, eller lastede nye varer, hvis han kunne nå det før
kl. 16.00. Disponenten sad på kontoret i Kastrup. Han var ofte i kontakt med
disponenten. Det skete en eller flere gange hver dag, når der var en ny in-
struks, der vedrørte ruten og arbejdsopgaverne. Han var ikke i daglig kon-
takt med kontoret i Slovakiet. Han var kun i kontakt med dem ved begyn-
delsen og slutningen af en arbejdsperiode, og hvis der var noget galt med
trækkeren. Var der noget galt med anhængeren, talte han med dem i Kastrup
om det. En rundtur fra og til Kastrup kunne tage mellem 3 - 4 og 8 -10 dage,
hvis han også skulle til f.eks. Oslo. Han overnattede hele tiden i førerhuset.
Der var nogle "hubs" rundt omkring blandt andet i Göteborg, hvor han endte
sin tur nogle få gange. Der var bruserfaciliteter og et lille køkken, men de
lukkede kl. 22.00. Der var ingen senge på stedet, som de kunne benytte. I
Kastrup var der nogle faciliteter, som chaufførerne kunne benytte. En over-
gang var det lukket fra fredag aften til søndag aften, men senere blev der låst
op i weekenderne. Chaufførerne havde selv indrettet en bruser fra håndvas-
ken på stedet, men de sov stadig i førerhusene, da der ikke var sengepladser
på stedet. Der var en spisesal og chaufførerne købte også et brugt køleskab,
som de satte op. I Norge var der nogle "hubs", som tilhørte det norske Bring
selskab. Der var en "hub" i Jönköping med en bruser og et gaskomfur, de
kunne benytte, og der var også et andet sted, hvor der var to containere, der
var bygget oven på hinanden, som de kunne benytte faciliteterne i.

Når han havde været i Sverige på rundtur, sendte disponenten besked til
ham, om hvor han skulle læsse gods på bilen og køre det til firmaer i Køben-
havnsområdet eller til Bring Cargo i Kastrup. I en arbejdsperiode på 2 -4 må-
neder havde han fri lørdag og søndag, men han boede i lastbilen og holdt fri
der, hvor han var, men det var for det meste på basen i Kastrup. Når arbejds-
perioden var slut, endte han i Kastrup og afleverede trækker og anhænger til
sin afløser. Han blev herefter kørt hjem i minibus til Slovakiet og var der,
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indtil der var nok passagerer, så de kunne køre videre til Rumænien. Han ar-
bejde ikke i Slovakiet, men ventede bare på at kunne blive kørt hjem. Som
regel kørte de fra Kastrup lørdag, men nogle gange blev det udskudt til søn-
dag.

Han afleverede sin chaufførrapport til disponenten i Kastrup hver 14. dag
sammen med fragtbreve og den slags.

I de 6 år han var ansat, kørte han for flere speditører, men han kørte mest for
Bring Cargo i Kastrup. Han arbejdede kun for én speditør ad gangen. Han
arbejdede udelukkende for Bring Cargo i Kastrup i de sidste ca. 4 år. En må-
ned ud af de 4 år arbejdede han for dog for Bring Cargo i Risskov, der var en
del af samme koncern, som han blev udlånt til.

Han arbejdede som professionel langturschauffør og kørte i de lande i Euro-
pa, hvor firmaet sendte ham hen. Han kørte i de sidste 4 år mest i Skandina-
vien. Han betragtede Skandinavien som en helhed og ved ikke, i hvilket land
han kørte flest kilometer. Han bekræftede, at den fremlagte udskrift fra tach-
ografen og gps-systemet vedrører den lastbil, som han kørte med i november
2016. Kørslen i den første uge af november 2016 var typisk, men det hele af-
hang af, hvor han skulle læsse af og på og de instrukser, som han fik af dis-
ponenten, hvorfor turerne varierede hele tiden.

Han husker ikke, om han begyndte at køre for Bring Cargo i Kastrup i au-
gust eller september 2013. Han holdt fri i januar 2017, og det kan godt pas-
se, at han havde 11 arbejdsdag i februar 2017, inden han fratrådte. Han har
ikke set en ansættelseskontrakt på slovakisk. Han fik sin løn og diæter fra
kontoret i Slovakiet. Diæterne var større end lønnen, når han var på arbejde.

Når han ankom til Kastrup fra Slovakiet for at begynde arbejdet, blev hans
kort registreret, og hans data blev gemt på kontorets computer. Han fik ar-
bejdstøj udleveret fra det slovakiske firmas lager. Ferie blev aftalt med den
slovakiske disponent, og det var også på kontoret i Slovakiet, at han fik ud-
leveret ordensforskrifter.

Martin Lupták har blandt andet forklaret, at han blev ansat som administre-
rende direktør for Blomquist Trucking a.s. i 2006. Selskabets navn blev ænd-
ret i 2012-2013, men det er samme juridiske enhed. Virksomheden har altid
haft forretningssted i Slovakiet. Der er ca. 500 ansatte, heraf er ca. 45 konto-
ransatte, 18 er mekanikere og resten er chauffører. Mekanikerne arbejder i
deres "hubs" i Hamborg og tæt ved Göteborg. I maj 2007 satte virksomhe-
den sine første trækkere på vejene og etablerede et transportfirma med kørsel
af godstransporter i Europa. Virksomheden ejer i dag 300 trækkere, men der
kan godt stå f.eks. DSV eller et andet firmanavn på trailerne, idet selskabet
kun ejer 7 trailere.

De har i dag 23-24 kunder. Han står selv for at skaffe nye kunder. De endeli-
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ge kontrakter udarbejdes af virksomhedens advokater på engelsk, men inden
da har de selv forhandlet med kunden om blandt andet antal trukkere, pris og
i hvilke lande og forretningssteder, der skal køres for kunden. Det er altid
Bring Truking a.s., der bestemmer, hvilke chauffører, der skal køre for den
enkelte kunde. Det er også de ansatte i Slovakiet, der aftaler ferie med chauf-
førerne. Kontrakterne med kunderne er altid åben, med 1 - 3 måneders opsi-
gelsesvarsel. Lovvalget i kontrakterne er næsten altid slovakisk. Det fremgår
ikke af kontrakterne, at det er Bring Trucking a.s., der beslutter, hvilke
chauffører, der skal køre for hvilke kunder, men sådan er det. Af kontrakten
fremgår kun antal trækkere, der skal køre for det enkelte firma.

Den af  kørte rute fra 1. til 7. november 2016 er et meget typisk
kørselsforløb. De har et gps-sporingssystem i deres lastbiler, som deres kun-
der også kan bruge til at sende information om, hvor chaufføren skal læsse af
og på. De fremlagte print fra systemet er sendt til og fra Bring Cargo gennem
gps-systemet, og de kan også læse det på kontoret i Slovakiet. De bruger
samme system til at kommunikere med chaufførerne om, hvornår de skal
hjem, om alt går, som det skal, om der er problemer med trækkerne, og om
der er helbredsproblemer, sikkerhedsspørgsmål, m.v. Hvis chaufførerne er
syge, skal de melde sig syge til kontoret i Slovakiet, og ferie skal også aftales
med kontoret i Slovakiet. Ved sygdom hos en chauffør er det kontoret i Slo-
vakiet, der tager kontakt til kunden om det.

Chaufførerne er ansat af HR-direktøren i Slovakiet. s ansættel-
seskontrakt er helt sædvanlig. Den findes også på slovakisk, der er den origi-
nale. De paragraffer, der er henvist til, er bestemmelser i slovakiske love. Der
bliver ført tilsyn med virksomheden af de slovakiske myndigheder. Slovakisk
Stats Inspektion vedrørende arbejds-og ansættelsesforhold har udført tilsyn i
virksomheden flere gange. De spørger til navne på chaufførerne og gennem-
går deres arbejdstider, bruttoløn, diæter, mv. og om alle er ligestillede. De
undersøger om arbejdsgiveren overholder f.eks. en gennemsnitlig arbejdstid
på 40 timer pr. uge, hvilket kan kontrolleres via tarchografkortene, som bli-
ver lagret hver 28. dag, og som virksomheden derefter analyserer og nedskri-
ver i en rapport. De har ikke fået bøder i den anledning. Bring Truking a.s.
har vundet prisen som årets firma i Slovakiet i 2015, og i 2016 fik virksom-
heden en anden plads, ligesom han selv i 2016 fik en pris som bedste leder in-
denfor transportindustrien.

 var ansat under slovakisk lov af deres kontor i Slovakiet. Hans
ansættelsesforhold er blevet kontrolleret af den nationale inspektion. Hans
sygeforsikringsbidrag og skat af hans løn blev betalt i Slovakiet.

Det er rigtigt, at  blev bragt fra Rumænien til Slovakiet i en mini-
bus og var i Slovakiet det meste af fredagen, hvor chaufførerne fik instruktio-
ner, papirer, vejledning, oplysninger om rute og lande. Det er folkene i Slo-
vakiet, der bestemmer, hvor chaufførerne skal sendes hen og køre. De sam-
me chauffører kører ofte i længere tid for den samme kunde, da det giver be-
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dre kundetilfredshed. 99 % af kunderne har ture til flere forskellige lande i
Europa. Trækkerne er indregistreret i Slovakiet og ejes af Bring Trucking
a.s. Mekanikere er ansat på "hubs" i Tyskland og Sverige. De har aldrig ud-
stationeret medarbejdere. Chaufførerne arbejder ud fra den europæiske A1-
formular, da der er meget strenge regler for køre-hviletid og for carbotage-
kørsel. Udskriften over s kørsel i november 2016 er fra gps-sy-
stemet, som de sporer bilerne med, kontrollere køre-hviletid med, og som der
planlægges ud fra. Kontoret i Slovakiet ved således altid, hvor chaufførerne
er, og om de har overholdt deres køre-hviletid, som de kan kontrollere dagen
efter, kørslen har fundet sted, hvilket de også gør. Hvis kunderne beder
chaufførerne om at køre ud over den tilladte køretid, kan de straks kontakte
kunden eller helt afskære kunden fra gps-systemet, hvis kunden misbruger
det. Der er chauffører, som disponenterne i Slovakiet er i kontakt med dag-
ligt.  var imidlertid en dygtig chauffør, som de ikke behøvede at
være i kontakt med hver dag, men det er forskelligt fra chauffør til chauffør.
Ferie og andet fravær skal aftales med disponenten i Slovakiet. Gennemgang
af virksomhedens adfærdskodeks var også en del af kontorets oplæring af
chaufførerne, ligesom gennemgang af sikkerhedsreglerne. HR-direktøren,
disponenten og han selv kan fyre chaufførerne. Kunder kan klage over en
chauffør og bede om at få ham udskiftet, men kan ikke afskedige dem. Kom-
munikationen fra gps-systemet mellem chaufføren og Nickie Friberg den 22.
juli 2017 betyder ikke, at kunden kan pålægge chaufføren at betale for et an-
tal kørte kilometrer. Det er under alle omstændigheder Bring Trucking a.s.,
der betaler fast løn og diæter efter slovakiske regler og ikke noget kunden
kan blande sig i. Lønnen er 120 % af mindstelønnen for chauffører i Slovaki-
et, og diæterne er også fastlagt i Slovakiet og bliver kontrolleret af tilsyns-
myndighederne, når de komme på inspektion.

Efter endt køretid har chaufførerne i henhold til køre-hviletidsreglerne 15 mi-
nutter til at finde et sted at holde for natten. Chaufførerne har kendskab til
steder, hvor de kan holde for natten, herunder også til de "hubs" som de kan
bruge, som dels er ejet af Bring Trucking a.s. dels af deres samarbejdsparter,
f.eks. i Oslo, Amsterdam, Jönköbing og i Kastrup. Det er rigtigt, at der var
en periode, hvor Bring Cargo i Kastrup lukkede deres chaufførfaciliteter i
Kastrup i weekenden, men det fik de dem til at åbne igen.

Ca. 200 af Bring Trucking a.s.´ trækkere kører for Bring koncernen, men de
andre enheder i koncernen er ikke forpligtet til at bruge Bring Truckings
trækkere. Der er tale om en hel ren forretningsmodel. Der er også transpor-
tenheder i Bring koncernen, der ikke bruger deres trækkere. Enhederne har
hver deres ledelse og er ikke forpligtet til at bruge hinandens ydelser. Bring
Cargo og andre enheder i koncernen får ikke bedre priser end andre, hvilket
bliver grundigt kontrolleret af deres revisorer KPMG.

Bring Trucking a.s. har deres "hubs" i Tyskland og Göteborg og har ingen u-
afhængige selskaber i andre lande. Alt er koncentreret i Slovakiet.
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 fik instruktioner fra en medarbejder, der hedder Marcel, om
hvilken kunde han skulle køre for og dermed sådan set også, hvilke lande han
skulle køre i, da de kendte kundernes behov.  var en dygtig
chauffør og fik derfor mulighed for at vælge, hvor han ville køre. Han sagde,
at han gerne ville køre i Skandinavien og gerne ville blive ved med at køre for
Bring Cargo i Kastrup. Det var de glade for, og det blev derfor sådan.

"Hubben" i Kastrup er ejet af Bring Cargo. Starttiden på transport fra Slova-
kiet til Danmark blev registreret på kontoret i Slovakiet. De ankom ca. 10-12
timer efter i Kastrup. Han er sikker på, at ankomsttiden også registreres, men
det er ikke noget, han umiddelbart kan udtale sig om. I 2013/2014 blev der
foretaget inspektion vedrørende indregning af transporttiden fra Slovakiet til
Danmark, hvor tilsynsmyndighederne sagde, at de skulle indregne transport-
tiden i arbejdstiden. De ændrede derefter straks deres praksis og begyndte at
indregne transporttiden i arbejdstiden. Der bliver foretaget tilsyn næsten
hvert kvartal, hvor det ville blive påtalt, hvis ikke de gjorde det. Han ved ik-
ke, om der ligger et notat om, hvornår  i alle tilfælde er kørt fra
Slovakiet og ankommet til Kastrup, og om hvornår han er kørt retur fra Dan-
mark og ankommet i Slovakiet, men det er noget, han kan få oplyst fra sine
ansatte i Slovakiet.

Bring Trucking a.s. har en bestyrelse, der består af tre mænd fra Norge, én
fra Holland og ham selv. For 5 år siden bestod den af fire medlemmer fra
Norge og ham selv. Han ved ikke, om de andre bestyrelsesmedlemmer også
var medlem af bestyrelsen i andre selskaber i Bring koncernen. Bring Trucing
a.s. er ejet 100% af Bring Cargo Norge, der ejes 100 % af Post Norge.

Nickie Friberg har blandt andet forklaret, at han arbejder i Bring Cargo Dan-
mark. Han mener, at Bring Cargo Danmark og Bring Cargo er det samme
selskab. Han har været ansat i 5 år. Det er en transportvirksomhed. De har et
antal trækkere fra deres slovakiske selskab. Han ved ikke, om de selv ejer
nogen. Det varierer meget, hvor mange trækkere de har brug, men normalt
bruger de 5 - 10. Der er hele tiden også danske vognmænd, der kører for
dem.

Trækkerne bliver løbende udskiftet med nogle års mellemrum. Chaufførerne
skifter ud fra den periode, de har valgt at arbejde i. Der er ikke ansat danske
chauffører til at køre trækkerne fra Bring Trucking a.s.

Bring Cargo ansætter ikke chauffører til truckerne. De får blot besked på
hvilke chauffører, der kommer og arbejder for dem fra det slovakiske kontor.
Når de ankommer løser de arbejdsopgaverne sammen med chaufførerne. De
ansatte i Kastrup er kørselsdisponenter for chaufførerne. De prøver om afte-
nen at ramme en af de "hubs", der er ved hvert kontor i Skandinavien, så
chaufførerne kan benytte sig af faciliteterne der. De "hubs", der er ejet af
Bring Cargo, ligger i Kastrup og Risskov. Det svenske Bring ejer også nogle,
og der er også nogle i Norge. Det svenske Bring selskab, mener han, er et
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selskab svarende til Bring Cargo i Danmark. Når de anvender hubs, der tilhø-
rer det svenske selskab, er der ham bekendt ikke noget, der skal afregnes, da
det er en indbyrdes fordel, at de kan dele deres faciliteter i koncernen.

I Kastrup er de 10-14, der arbejder som disponenter. De er delt op i arbejds-
områderne Europa og Skandinavien. De er fire, der tager sig af Norden. Det
er Signe, Jan, Keld og ham selv. En, der hedder Tina, har tidligere været an-
sat som disponent.

Kontakten med deres kunder tager disponenterne sig af og forhandler også
priser vedrørende godstransporterne. Han skal derefter sørge for at få opga-
ven udført ved hjælp af de biler og chauffører, der er til rådighed. Han er ta-
lerør mellem kunden og chaufføren og laver fragtbrevene de fleste gange, el-
lers gør kunden det selv. Han kommunikerer med chaufførerne og er i jævn-
lig kontakt med dem, ofte 4 -5 gange om dagen. De sender beskeder via gps-
systemet, hvor chaufføren kan svare tilbage. Han kender ikke til aftalen mel-
lem hans arbejdsgiver og Bring Trucking a.s. i Slovakiet. Det afgørende for
vidnet og hans arbejde er, hvor mange biler der er til rådighed. Chaufførrap-
porterne kunne godt blive afleveret til vidnet, der sendte dem videre til kon-
toret i Slovakiet via en scannet kopi.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 28. marts 2018 anført følgende anbrin-
gender:

Det bemærkes indledningsvis, at sagen efter sagsøgers opfattelse skal afgøres
efter dansk ret, men at spørgsmålet om lovvalg ikke formelt skal afgøres i
forbindelse med hovedforhandlingen.

Lovvalgsreglerne har imidlertid et tæt sammenhæng med de påberåbte regler
om værneting.

Til støtte for at der er værneting i Danmark påberåbes artikel 6 i udstatione-
ringsdirektivet, jf. udstationeringslovens § 7 og artikel 21 i Bruxelles I-for-
ordningen.

Af udstationeringsdirektivet fremgår bl.a. følgende (med mine understregnin-
ger):
Artikel 1, stk. 3
Dette direktiv finder anvendelse, dersom en af de i stk. 1 anførte virksomhe-
der træffer en af følgende grænseoverskridende foranstaltninger:

…
Litra b)  i en medlemsstat udstationerer en arbejdstager på et forretningssted
eller i en virksomhed, der tilhører koncernen, dersom der i udstationeringspe-
rioden består et ansættelsesforhold mellem den udstationerende virksomhed
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og arbejdstageren;
…

Artikel 3, stk. 1
Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1, stk. 1, omhandlede virksomheder, u-
anset hvilken lovgivning der finder anvendelse på ansættelsesforholdet, på
nedennævnte områder sikrer de arbejdstagere, der er udstationeret på deres
område, de arbejds- og ansættelsesvilkår, som i den medlemsstat, på hvis
område arbejdet udføres, er fastsat:
-     ved lov eller administrative bestemmelser, og/

      eller
-     ved kollektive aftaler, [for så vidt de vedrører]:
a)      maksimal arbejdstid og minimal hviletid 
b) mindste antal betalte feriedage pr. år
c) mindsteløn, herunder overtidsbetaling; …

…

Artikel 6
For at gøre retten til de i artikel 3 sikrede arbejds- og ansættelsesvilkår gæl-
dende kan der anlægges retssag i den medlemsstat, på hvis område arbejdsta-
geren er eller har været udstationeret …

Artikel 21 i Bruxelles I-forordningen har følgende ordlyd (med mine under-
stregninger):

”En arbejdsgiver, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges:
1) ved retterne i den medlemsstat, på hvis område han har bopæl, eller
2) i en anden medlemsstat:
a) ved retten på det sted, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbej-
de, eller ved retten på det sidste sted, hvor han sædvanligvis udførte sit arbej-
de, eller
b) såfremt arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde i
et bestemt land, ved retten på det sted, hvor den virksomhed, som har anta-
get arbejdstageren, er eller var beliggende. ”

Af artikel 6 i Romkonventionen (der regulerer lovvalg) fremgår bl.a. følgen-
de (med mine understregninger):

”1. Uanset artikel 3 kan parternes lovvalg i arbejdsaftaler ikke medføre, at ar-
bejdstageren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af ufravi-
gelige regler i den lov, som i henhold til stk. 2 ville finde anvendelse i mangel
af et lovvalg.

2. Uanset artikel 4 er en arbejdsaftale i mangel af et lovvalg i henhold til arti-
kel 3 undergivet
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a) loven i det land, hvor arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen sædvanlig-
vis udfører sit arbejde, selv om han midlertidigt er beskæftiget i et andet land,
eller,

b) hvis arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører sit arbejde i et bestemt land,
loven  i det land, hvor det forretningssted, som har antaget arbejdstageren, er
beliggende,

medmindre det af omstændighederne som helhed fremgår, at aftalen har en
nærmere tilknytning til et andet land, i hvilket fald loven i dette land finder
anvendelse.”

Ad udstationeringsdirektivet:

Det gøres gældende, at  må anses for udstationeret til Danmark i direkti-
vets forstand.

Det er en centralt spørgsmål i sagen, om anvendelsen af udstationeringsdirek-
tivet forudsætter, at arbejdstageren arbejder i én og samme medlemsstat i
månedsvis (eller dog mere end en måned) – det er Bring Truckings syns-
punkt – eller om det er tilstrækkeligt, at det forretningssted eller den virk-
somhed (her Bring Danmark), der tilhører sagsøgtes koncern er beliggende i
en medlemsstat – det er s primære synspunkt.

Det er s sekundære synspunkt, at udtrykket ”på en medlemsstats områ-
de” i artikel 1 i udstationeringsdirektivet i det mindste må forstås i overens-
stemmelse med den retspraksis (navnlig C-125/92 (Mulox), C-383/95
(Rutten) og C-37/00 (Weber)) der knyttede sig til bestemmelsen i artikel 5,
nr. 1 i Bruxelles-konventionen og som nu er kodificeret i artikel 21 i Bruxel-
les I-forordningen og den retspraksis der knytter sig til Rom-konventionens
artikel 6 (navnlig C-29/10 (Koelzsch).

Det gøres gældende, at s forståelse støttes bl.a. af udstationeringsdirekti-
vets indledende betragtninger, herunder betragtningerne om at modvirke so-
cial dumping.

 var ansat hos Bring Trucking, men påbegyndte og afsluttede sine ar-
bejdsperioder i Danmark på et forretningssted eller i en virksomhed der til-
hørte Posten Norge-koncernen (Bring Danmark i Kastrup).

 modtog desuden den altovervejende del af sine arbejdsinstruktioner fra
Bring Danmark i Kastrup.

s synpsunkter bestyrkes desuden af den omstændighed, at Bring Truck-
ing som arbejdsgiver har betinget sig, at  netop skulle være villig til at la-
de sig udstationere til et andet selskab i koncernen, jf. ansættelseskontraktens
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afsnit X.

Konkret er der tale om udstationering til Danmark, og ikke til Norge, men
bestemmelsen er ikke desto mindre indikativ for arbejdsgivers hensigt med
ansættelsesforholdet – at få  til at udføre arbejde for Posten Norge-kon-
cernen i de nordiske lande til en løn som udgør en brøkdel af lønnen for ik-
keudstationerede chauffører i de nordiske lande.

Udstationeringsdirektivet er i 2014 blevet suppleret af håndhævelsesdirekti-
vet, direktiv 2014/67/EU, som blev implementeret i Danmark ved lov nr. 613
af 8. juni 2016 (herefter samlet refereret til som ”håndhævelsesdirekti-vet”,
med reference til reglerne i selve direktivet).

Det fremgår af håndhævelsesdirektivets betragtninger (betragtning (7)), at di-
rektivet blandt andet har til formål at sikre en forbedring af begrebet udstati-
onering, hvilket er nødvendigt for at ”hindre, undgå og bekæmpe misbrug og
omgåelse af regler blandt virksomheder, der uretmæssigt eller svigagtigt
drager fordel af den frie udveksling af tjenesteydelser, som er fastsat i
TEUF, og/eller af anvendelsen af direktiv 96/71/EF”.

Den omstændighed, at der nu er fremsat et forslag til et sektorspecifikt direk-
tiv om udstationering af førere i vejtransportsektoren fører ikke til, at de nu-
gældende regler ikke kan påberåbes af , hvis betingelserne er opfyldt.

Såfremt retten ikke finder, at udstationeringsdirektivet og håndhævelsesdi-
rektivet fører til, at der er dansk værneting, så kan Bruxelles I-forordningen
anvendes.

Anvendelsen af artikel 21 i Bruxelles I-forordningen (eller rettere den paral-
lelle bestemmelse om lovvalg i Romkonventionens artikel 6, stk. 2, litra a) er
belyst i retspraksis fra EU-domstolen, og den ledende dom er, som nævnt i
stævningen, sag C-29/10 (Koelzsch).

Det fremgår af præmis 39, at:

” … det fremgår af Domstolens praksis vedrørende Bruxelleskonventionens
artikel 5, nr. 1), at en systematisk fortolkning af kriteriet om stedet, hvor ar-
bejdstageren ”sædvanligvis udfører sit arbejde”, fører til, at denne regel lige-
ledes kan anvendes i de tilfælde, hvor arbejdet udføres i flere medlemsstater.
De har navnlig anført, at Domstolen med henblik på den konkrete fastlæggel-
se af dette sted har henvist til det sted, hvorfra arbejdstageren opfylder ho-
vedparten af sine forpligtelser overfor arbejdsgiveren (Mulox IBC-dommen,
præmis 21-23), eller det sted, hvor midtpunktet for hans erhvervsmæssige
virksomhed er [min understregning] (dom af 9.1.1997, sag C-383/95, Rut-
ten, Sml. 1, s. 57, præmis 23), eller i mangel af et kontor det sted, hvor ar-
bejdstageren udfører størstedelen af sit arbejde (dom af 27.2.2002, sag C-
37/00, Weber, Sml. I, s. 2013, præmis 42).”
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Domstolen fastslår hermed, at arbejdstageren ikke behøver at arbejde i ude-
lukkende ét land for at blive anset som underlagt et andet lands ret end det,
hvor arbejdsgivers hovedsæde er beliggende.

I forhold til den foreliggende sag gøres det gældende, at midtpunktet for 
s erhvervsmæssige virksomhed er, er Bring-koncernens faciliteter i Kast-

rup, fordi det er her, at startede og sluttede sine arbejdsopgaver ved ar-
bejdsperiodernes begyndelse og slutning, og det er herfra, at  modtog in-
struktionerne vedrørende det arbejde han skulle udføre.

Det fremgår endvidere af ”Koelzsch”, præmis 43, at:

”I betragtning af det formål, der forfølges med Romkonventionens artikel 6,
må det således fastslås, at kriteriet om det land, hvor arbejdstageren
”sædvanligvis udfører sit arbejde”, der er fastsat i konventionens artikel 6,
stk. 2, litra a), skal fortolkes vidt, mens kriteriet om hjemstedet for det
”forretningssted, der har antaget arbejdstageren”, der er fastsat i artikel 6,
stk. 2, litra b), skal finde anvendelse, når den påkendende ret ikke er i stand
til at fastlægge det land, hvor arbejdet sædvanligvis udføres.”

Der skal således anvendes en vid fortolkning ved vurdering af, om  sæd-
vanligvis har udført arbejde i Danmark, ud fra tidligere anførte momenter.

Det følger endvidere af ”Koelzsch”, præmis 46, at:

”fortolkningen af denne bestemmelse skal tage udgangspunkt i favor labora-
toris-princippet, da de svageste parter i aftaleforholdet skal beskyttes ”med
[de mest gunstige] lovvalgsregler”.

Hvis og kun hvis det ikke er muligt på denne baggrund af konstatere, at
dansk ret skal finde anvendelse, så kommer artikel 6, stk. 2, litra b) (og den
parallelle bestemmelse om værneting i artikel 21 2) b) i Bruxelles Iforordnin-
gen) i betragtning.

Det vigtigste element i formuleringen af denne del af bestemmelsen, er ordet
”forretningssted”.

Dette sidestilles ikke nødvendigvis med det sted, hvor arbejdsgivers juridiske
person har hjemsted.

Begrebet er uddybet af EU-domstolen i sagen C-384/10 (Voogsgeerd), hvor
Domstolen konkluderer følgende
(sidste afsnit):
”Forretningsstedet for en anden virksomhed end den, som formelt optræder
som arbejdsgiver, og med hvem denne virksomhed opretholder forbindelser,
kan klassificeres som ”forretningssted” som omhandlet i den nævnte konven-
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tions artikel 6, stk. 2, litra b), såfremt objektive omstændigheder gør det mu-
ligt at fastslå, at der foreligger en faktisk situation, der er forskellig fra den
situation, som fremgår af aftalens ordlyd, og dette selv om instruktionsbefø-
jelsen ikke formelt er blevet overdraget til denne anden virksomhed.”

I den foreliggende situation tilhører den formelle arbejdstager, Bring Truck-
ing, samme koncern som det egentlige forretningssted, Bring Danmark.

Begge virksomheder samarbejder efter det oplyste om udførelsen af trans-
portopgaver i deres helhed for kunder, under anvendelse af samme navn, lo-
go og markedsføring.

Instruktionsbeføjelsen er de facto udført af medarbejdere tilknyttet Bring
Danmark, uanset at der ikke foreligger oplysninger om en formel overdragel-
se af instruktionsbeføjelsen.

Bring Danmark bør derfor anses som det forretningssted, hvor  er anta-
get, i overensstemmelse med Domstolens praksis fastslået i Voogsgeerd-
dommen.

Det bemærkes at Domstolens praksis som fastslået i ”Koelzsch” og
”Voogsgeerd” fremstår som ledende for fortolkningen af artikel 6, og samlet
set som mere relevant for nærværende sag en ”Schlecker”-dommen.

”Schlecker”-dommen angik en sag, som faktuelt var væsensforskellig fra
nærværende sag, idet arbejdstager var direktør og tidligere havde arbejdet i
det land, hvor selskabets hovedsæde var beliggende, og havde mulighed for
igen at tage arbejde dér.

Det gør sig ikke gældende for  i nærværende sag.

Endvidere er ”Koelzsch” og ”Voogsgeerd” mere relevante, fordi begge disse
sager angik arbejdstagere i international transport, hhv. vejtransport og søt-
ransport.

Overordnet fremstår den EU-retlige regulering relateret til beskyttelse af ar-
bejdstagere i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter som stadigt
mere detaljeret, og med stadigt større udvidelse af de parametre, der skal sik-
re beskyttelsen af arbejdstagere.

Årsagen hertil er beskrevet i ”’Posting and ’Posted Workers’: The Need for
Clear Definitions of Two Key Concepts of the Posting of Workers Directi-
ve”, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2011-2012, Volume
14, siderne 430-431, hvor det bl.a. anføres:

“In the area of provision of manpower, the problem of combating illegal acti-
vities is reported in almost all host Member States. Firstly, this concerns in-
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termediaries in other Member States which are used with the sole purpose of
turning (temporary or seasonal) migration into posting, in order to avoid the
(higher) labour costs Member State in which the work is performed. Second-
ly, provision of manpower is quite often associated with illegal operations
and undeclared work. In extreme cases this concerns forms of modern slave-
ry and/or trafficking in human beings. The illegal temporary work agencies
may be established both in the country of recruitment (leading to posting) or
in the country of work (leading to migration). These cases involve social
dumping in its purest form – with no respect for either the protective system
of the country of origin or that of the host country.”

Nærværende sag fremstår som et eksempel på en sådan udnyttelse af reglerne
om fri bevægelighed, ved ulovlig omgåelse af reglerne fastsat i udstatione-
ringsdirektivet og romkonventionen, med det formål at sikre Bringkoncernen
billig arbejdskraft.

Sagsøgte har i påstandsdokument af 28. marts 2018 anført følgende:

Sagsøger har sin bopæl i Rumænien, og har så vidt vides altid boet dér. Sa-
gen vedrører hans ansættelse hos Bring Trucking a.s., der har sit hjemsted i
Slovakiet og organiserer hele sin virksomhed fra Slovakiet.

Sagsøger påbegyndte sin ansættelse hos sagsøgte fra den 26. februar 2011, jf.
bilag 1, ansættelseskontrakt af 25. februar 2011, jf. afsnit III. Ansættelsesfor-
holdet er som anført undergivet slovakisk ret, jf. ansættelseskontraktens af-
snit IX, pkt. 3.

Den 4. maj 2017 opsagde sagsøger sin stilling til fratræden snarest muligt.
Sagsøgte anerkendte opsigelsen den 9. maj 2017. Opsigelsen fik efter slova-
kisk ret virkning to måneder fra den 1. i måneden efter opsigelsen, dvs. pr.
31. juli 2017.

Ansættelsesstedet var sagsøgtes hjemsted, jf. ansættelseskontraktens afsnit
II, og således hovedkontoret i Ziad nad Hronom (Slovakiet). Da sagsøger
var ansat som chauffør beskæftiget med international vejtransport, jf. kon-
traktens afsnit I, pkt. 1, var det dog samtidig aftalt, at sagsøger ville skulle
være indstillet på at arbejde overalt i Europa, jf. kontraktens afsnit II, pkt. 2.

Det var endvidere aftalt, at sagsøger skulle være indstillet på at lade sig ud-
stationere til sagsøgtes søsterselskab i Stathelle (Norge), jf. kontraktens af-
snit X. Sagsøger har dog aldrig været udstationeret til søsterselskabet i Nor-
ge, ligesom sagsøger heller ikke i sin ansættelsestid hos sagsøgte har været
udstationeret til andre steder eller selskaber. Sagsøgers ansættelsesforhold
har derfor heller ikke på noget tidspunkt været reguleret af udstationeringsdi-
rektivet (direktiv 96/71), der finder anvendelse på arbejdstagere, der er ud-
stationeret i én bestemt anden medlemsstat end arbejdsgiverens hjemstat i en
periode på over en måned og under et år, jf. direktivets artikel 1, stk. 1 og
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stk. 3, og artikel 4, stk. 4 og stk. 6. Direktivet sikrer i et sådant tilfælde ar-
bejdstageren samme arbejds- og ansættelsesvilkår ”som i den medlemsstat,
på hvis område arbejdet udføres”, jf. direktivets artikel 3, stk. 1.

Udstationeringsdirektivet (direktiv 96/71) og det dertil knyttede håndhævel-
sesdirektiv (direktiv 2014/67) er derimod slet ikke egnet til at regulere hver-
ken arbejdsvilkår eller lovvalg, endsige værnetingsspørgsmål, for så vidt an-
går ansatte i vejtransportsektoren. Disse ansatte udfører nemlig typisk deres
arbejde i en række forskellige medlemsstater, fordi de kører lastbiler med
gods over grænserne. De arbejder således ikke i én og samme medlemsstat i
månedsvis.

Sagsøger har under sin ansættelsestid i sagsøgtes tjeneste primært kørt i Nor-
deuropa, som også aftalt i ansættelseskontrakten, jf. bilag 1. Sagsøger har
derfor ikke tilbragt hovedparten af sin arbejdstid i et bestemt land, men har
kørt i – og overnattet i – såvel Sverige og Norge som i Finland, Danmark,
Tyskland, Belgien, Frankrig og Holland.

Værnetinget for den aktuelle tvist mellem sagsøger, der er rekrutteret af, an-
sat af og instrueret af sin slovakiske arbejdsgiver, på grundlag af en slovakisk
ansættelsesaftale med alle lovpligtige slovakiske ydelser, jf. bilag 1 og bilag
C, må derfor bestemmes på grundlag af de generelle europæiske kompeten-
ceregler, som fastsat i Bruxelles I-forordningen.

Sagsøger har i sit ansættelsesforhold udført arbejde af grænseoverskridende
karakter, uden at hovedparten af hans arbejde er udført i ét bestemt land.
Han har nærmest dagligt krydset landegrænser, ofte flere gange på én og
samme dag, og der kan ikke identificeres et bestemt land, hvor han
”sædvanligvis udfører sit arbejde”, cf. Bruxelles I-forordningens artikel 21,
stk. 1, litra a) og litra b), nr. i).

Derfor kan sagsøger kun sagsøge sin arbejdsgiver, Bring Trucking a.s., ved
retten på det sted, hvor arbejdsgivervirksomheden er beliggende, og således
kun i Slovakiet, jf. Bruxelles I-forordningens artikel 21, stk. 1, litra a) og litra
b), nr. ii). Den anlagte sag må derfor afvises fra de danske domstole.

Til støtte for den nedlagte afvisningspåstand gøres det herefter sammenfat-
tende gældende,

at sagsøger var ansat i Slovakiet, efter slovakisk ret, og blev aflønnet i
Slovakiet,

at sagsøger da også var socialt forsikret i Slovakiet, hvor sagsøgte også
betalte alle arbejdsgiverbidrag vedrørende sagsøger,

at sagsøger mødte på arbejde i Slovakiet, og modtog sine instrukser om
arbejdets udførelse fra sin arbejdsgiver i Slovakiet, og efter endt ar-
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bejde returnerede til Slovakiet for den slovakiske arbejdsgivers
regning,

at sagsøger udførte sit arbejde med international landevejstransport i slo-
vakisk indregistrerede lastbiler, ejet af den slovakiske arbejdsgiver,

at lastbilerne, der udgjorde sagsøgers arbejdsredskaber, primært blev stil-
let til rådighed i Sverige og Tyskland, mens sagsøgers arbejde især
blev udført i Sverige, Tyskland, Danmark, Holland, Norge og Finland,

at sagsøger ikke ”sædvanligvis” udførte sit arbejde i noget bestemt land,
og derfor heller ikke i Danmark,

at sagsøger heller aldrig af sin slovakiske arbejdsgiver har været udstati-
oneret til Danmark efter direktiv 96/71,

at det heller ikke af andre omstændigheder kan udledes, at sagsøgers ar-
bejdsforhold har haft en nærmere tilknytning til Danmark end til noget
andet land, og

at der derfor ikke er værneting for sagsøgers krav i Danmark.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved vurderingen af om der er værneting for denne sag i Danmark, og der-
med i Københavns Byret, skal der tages udgangspunkt i artikel 21 i forord-
ning nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuld-
byrdelse af retsafgørelser på det civile og handelsretlige område (Bruxelles 1-
forordningen). Det fremgår af forordningens artikel 21, stk. 1 a, at en ar-
bejdsgiver kan sagsøges ved retten i den medlemsstat, hvor han har bopæl. I
følge samme bestemmelse litra b, i, kan arbejdstager endvidere sagsøges ved
retten på det sted, hvor eller hvorfra arbejdstageren sædvanligvis udfører sit
arbejde, eller ved retten på det sidste sted, hvor han sædvanligvis udførte sit
arbejde.

Ved bedømmelsen af hvorvidt  sædvanligvis udførte sit arbejde i
Danmark i forhold til andre lande i Norden kan der i henhold til EU-dom-
stolens retspraksis udover præjudikater vedrørende artikel 19, nr. 2, i den
tidligere forordning vedrørende værneting, nr. 44/2001, også inddrages præ-
judikater fra EU-domstolen vedrørende såvel den tidligere gældende Bruxel-
leskonventionens artikel 5, nr. 1, og den tidligere gældende Romkonventio-
nens artikel 3 og 6, stk. 2, litra a og b, og Rom I-forordningen nr. 593/2008
artikel 3 og 8 om lovvalg ved individuelle arbejdsaftaler, når bestemmelserne
i disse kan sidestilles med artikel 21, stk. 1, litra b, i Bruxelles I-forordnin-
gen.

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at  i perioden fra au-
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gust/september 2013 til hans fratrædelse i februar 2017 fast kørte for Bring
Cargo Denmark, når han var på arbejde. Han mødte ind her, når han sammen
med andre chauffører var blevet bragt fra Bring Trucking a.s.´ forretningsste-
det i Slovakiet til Danmark, og lod sig registrere på kontoret i Kastrup. På
stedet stod de trækkere som chaufførerne benyttede i deres arbejde. Han
gennemførte herefter overleveringsforretningen vedrørende lastbilen med den
chauffør, som han afløste, gjorde førerhuset rent og installerede sig i det,
hvorefter han blev på stedet indtil mandag morgen. Mandag morgen modtog
hans arbejdsprogram, fragtbreve m.v. fra Bring Cargos personale om, hvor
han skulle køre hen og afhente og aflevere gods, hvorefter han kørte ud for
afhente det først gods et sted i Københavnsområdet og herefter videre til ty-
pisk Sverige. Han modtog løbende og flere gange dagligt opdateringer til
brug for arbejdet over gps-systemet fra disponenten hos Bring Cargo i Kast-
rup.

Der er fremlagt en udskrift fra tachografen for november måned 2016, der
viser, at  i november kørte i alt 9.275 km, heraf 2.264 i Danmark,
1.587 i Tyskland, 5.407 i Sverige og 17 i Holland. Han havde 30 overnatnin-
ger, heraf 13 i Sverige, 8 i Danmark og 9 i Tyskland. Det kan efter forklarin-
gerne lægges til grund, at i hvert fald den første uge af denne måned, hvor

kørte i Sverige i 5 dage og i Danmark 2 dage og endte i Kastrup
den syvende dag, var en typisk uge, men at turene og dermed den tid, der
blev brugt i de enkelte lande, altid varierede, idet de afhang af de instrukser,
som han modtog fra Bring Cargo i Kastrup og blandt andet, hvor han afslut-
tede sin kørsel op til weekenden og dermed overnattede i weekenden.

Det kan videre lægges til grund, at han efter nogle dage altid returnerede til
Kastrup, hvor han afleverede fragtbreve og den slags og modtog nye instruk-
ser og fragtbreve, der efter den af vidnet Nikie Friberg afgivne forklaring de
fleste gange blev udstedt af ham. Ved slutningen af selve arbejdsperioden an-
kom han til Kastrup, hvor han afleverede sin chaufførrapport og gennemførte
en overleveringsforretningen med den chauffør, som skulle afløse ham. Han
blev herefter kørt i en minibus retur til Slovakiet og videre til Rumænien,
hvor han har sin bopæl.

I betragtning 18 i Bruxelles 1-forordningen fremgår det, at det i blandt andet
arbejdsaftaler er ønskeligt at beskytte den svage part ved hjælp af kompeten-
ceregler, der er gunstigere for denne parts interesser end de almindelige kom-
petenceregler.

EU-domstolen har i Koelzsch-dommen og Voogsgeerd-dommen, der angik
fortolkning af Romkonventionens artikel 6, stk. 2, litra a og b, og angik ar-
bejdstagere indenfor transportsektoren, blandt andet fastslået, at kriteriet
""sædvanligvis udfører sit arbejde" i artikel 6, stk. 2, litra a, skal fortolkes
vidt af hensyn til arbejdstageren, og dermed kan finde anvendelse på en situa-
tion, hvor en arbejdstager udfører arbejde i mere end et land som i nærværen-
de sag, og hvor arbejdstageren ikke har et kontor i et af de kontraherende
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lande.

I Kkoelzsch-dommen har EU-domstolen i præmis 48 under henvisning til ge-
neraladvokatens forslag til afgørelse punkt 93 - 96 fastslået, at der ved be-
dømmelsen af, hvor eller hvorfra en arbejdstager sædvanligvis udfører sit ar-
bejde i henhold til Romkonventionens artikel 6, stk. 2, litra a og b, skal tages
hensyn til såvel det materielle kriterium som til det tidsmæssige kriterium,
herunder hvortil arbejdstageren vender tilbage, hvor transportvirksomheden
er blevet udført i henhold til de foretagne registreringer, hvilke lande der var
eller ikke var slutdestinationer, hvor arbejdet var tilrettelagt fra, og hvordan
tilrettelæggelsen fandt sted, hvor arbejdsredskaberne befandt sig, hvor in-
struktionerne vedrørende udførelsen af transporten kom fra, og hvorfra
chaufføren begyndte og afsluttede transporterne.

Efter en samlet vurdering af omstændighederne vedrørende det af 
 udførte transportarbejde sammenholdt med den EU-retlige praksis på om-

rådet, er det rettens opfattelse, at sædvanligvis har udført sit ar-
bejde fra Danmark. Retten lægger i den forbindelse vægt på, at han fast i ca.
3 1/2 år kørte for Bring Cargo i Kastrup, hvortil han ankom fra Slovakiet ved
begyndelsen af hver arbejdsperiode og foretog afleveringsforretning med den
chauffør, han skulle afløse. Det var endvidere herfra han modtog alle instruk-
tioner ved det daglige arbejde og modtog de fleste af fragtbrevene, og det
var her trækkerne fast stod, og hvor han altid returnerede til efter at have
kørt i Danmark, Sverige og andre lande. Det var endvidere hertil han returne-
rede ved afslutningen af en arbejdsperiode og afleverede sin chaufførrapport
og overgav lastbilen til den afløsende chauffør, inden han blev transporteret
tilbage til Slovakiet. Derfor og da retten i den sammenhæng ikke finder, at
det forhold, at han sandsynligvis har kørt flere kilometrer og dage i Sverige
end i Danmark, kan føre til et andet resultat, findes dette søgsmål omfattet af
Bruxelles 1-forordningens artikel 21, stk. 1, b, i, hvorfor sagen kan fremmes
til realitetsbehandling.

Derfor bestemmes:

Dette søgsmål fremmes til realitetsbehandling.

Vivi Sønderskov Møller
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 14. maj 2018.

Jacob Nørgaard, kontorfuldmægtig




