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RETTEN I  VIBORG

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 4. februar 2016 i sag nr. BS 1-545/2015:

3F som mandatar for 

mod
Cito A/S
Læsøvej 1
8800  Viborg

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 19. maj 2015, drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, Cito
A/S, som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for en arbejdsulykke, der
overgik sagsøgeren,  den 25. april 2014.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte skal betale 111.648,55 kr. med tillæg af
procesrente af 75.641,67 kr. fra den 27. marts 2015 og af 36.006,80 kr. fra
den 21. august 2015 til betaling sker.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Sagsøgtes krav vedrører tabt arbejdsfortjeneste og arbejdsmarkedspension
heraf, svie- og smerte, og beløbet er fratrukket indtægt i sygeperioden.

Der er enighed om kravets opgørelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf.
retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagsøgeren, , arbejder som stilladsmedarbejder hos
sagsøgte Cito A/S. Den 25. april 2014 faldt sagsøgeren 
ned fra en gangbro, da han var på vej ned fra en lastbil, hvor han havde været
oppe med nogle stilladsdele. Han fik brud på bækkenet ved faldet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Cito A/S, som arbejdsgiver er
erstatningsansvarlig for ulykken.

Forklaringer
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 har forklaret, at han har arbejdet som stilladsmontør
siden 1999. Da han startede fik man et tre ugers stilladskursus som
uddannelse. Det er på kurset, man bliver lært op i sikkerhed. Derudover blev
han oplært ved sidemandsoplæring. Det er firmaet, der bestemmer, hvem der
skal gå sammen. I dag tager uddannelsen til stilladsmontør to år.

Den 25. april 2014 mødte han ind kl. 7 sammen med . De kørte
afsted i en lastbil med lad. Da de var kommet frem til arbejdsopgaven, gik de
op i stilladset og begyndte at demontere det.  og 

 skulle komme med en bil hver, fordi de ellers ikke kunne have
stilladset. Da de andre kom, begyndte de at læsse ting på bilerne. Det var

, der lagde gangbroerne. De begyndte at læsse på 
 bil. På et tidspunkt kom der en parkeringsvagt og sagde, at de

ikke måtte holde der, hvor de holdt.  tog derfor ramperne af. Han
selv begyndte at demontere stillads. Da de skulle bære noget ud til bilerne
igen, gik  forrest med to gelændere. På det tidspunkt var
ramperne ikke blevet monteret igen på bilen. Han rakte grej til 
og derefter anlagde  ramperne.  sagde til ham, at
ramperne var blevet anlagt. Når man går med et gelænder på skulderen, kan
man ikke se langt frem. Det er normalt, at man går med gelænder på
skulderen. Han gik op af ramperne. Han gik nok mest på den til højre. Da
han gik ned igen, trådte han på den til venstre, der vippede, så han faldt ned.
På vej ned bar han ikke noget. Han kiggede ikke ned, da han gik ned. Han
gik ud fra, at tingene var i orden, når  havde sagt, at rampen
var lagt ned. De arbejder hurtigt, men de løber ikke rundt. De går i normalt
tempo. Vedrørende fotoet i bilag B, så ligner det ikke det fra den konkrete
dag. Han har lagt ramper rigtig mange gange. Man skal sikre sig, at krogene
ligger i rillerne. De kan sagtens lægges skrå i. Da han faldt ned, kom rampen
til at ligge over ham. Derfor mener han ikke, at han kan have trådt ved siden
af. Rampen ville ikke være faldet af, hvis den var sat rigtig på.

Det er , der er lærlingeansvarlig i firmaet. Han var der ikke
den dag. Han var ikke på projektet.  er ansat i
Holstebroafdelingen.  er ansat i Viborg afdeling.  

 kørte makker med  på det pågældende tidspunkt. Han mener
ikke, at  havde instruktionsansvar overfor ,
der på det tidspunkt havde været ansat ca. 2 år i firmaet. Han havde taget det
tre ugers sikkerhedskursus, og han var ca. 1 år inde i uddannelsen. De andre
kolleger  og  har det tre ugers
sikkerhedskursus, men de har ligesom ham selv ikke taget uddannelsen som
stilladsmontør. Når man har været i branchen i to år, så ved man godt,
hvordan man skal lægge to ramper. Han tjekkede ikke selv, at ramperne lå
som det skulle. Han ved ikke, om man kan sige, at der var tilsyn med ,
men arbejdet foregik med sidemandsoplæring. Når en mand siger, at rampen
er rigtig lagt i, så tjekker han det ikke. Man skal stole på hinanden. Hvis han
selv monterer, så tjekker han altid, om ramperne ligger rigtigt. Det er ikke
synligt, hvis de ligger forkert. De bruger dagligt gangbroerne. Det er en
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meget simpel opgave at montere en gangbro. Det kan alle finde ud af.

Bilag F er ikke en rigtig illustration i forhold til episoden. Når en gangbro er
fejlmonteret, så danner det en skæv vinkel. Gangbroerne kan godt ligge ved
siden af hinanden, hvor den ene ligger skævt, fordi rillen er ca. 3 cm. bred,
mens krogene kun er 3 mm. Rampen er 32 cm bred.

Han tror, at  og  så ulykken. Det var ham selv,
der beskrev ulykken over for arbejdsgiveren, der derefter foretog
indberetning. Han spurgte  om det var ham, der havde anlagt
gangbroen, fordi det havde han sagt til  og .
Han har ikke talt med Arbejdstilsynet. Det undrer ham meget. Han er aldrig
før faldt ned af en gangbro. Han tror ikke, at der er andre, der er faldet på
gangbroerne.

 har forklaret, at han er administrerende direktør i Cito A/
S, der er et familieejet stilladsfirma, der har eksisteret i 30 år. Han har selv
været ansat i ca. 3 år. Han er ikke med ude på pladserne. Der er 50 ansatte i
firmaet, heraf er ca. 16 montører. Der er mange med stor anciennitet.
Uddannelsen har ændret sig i dag. Tidligere var der kun et tre ugers kursus. I
dag er det sidemandsoplæring, og en del af uddannelsen på skolen. Det er
makkeren, der står for sidemandsoplæringen. De arbejder i to-mands sjak.
Han hørte om uheldet via den daglige leder . I starten hørte han
bare, at  var faldet ned og var kommet til skade og
skulle på skadestuen. Det var , der tog sig af anmeldelsen til
arbejdsskadestyrelsen.  har 20 års erfaring,  har
6 års erfaring, mens  var 1. års lærling. Han har ikke hørt, at
det var , der etablerede gangbroen. Det er en simpel opgave
at lægge en gangbro. Han har ikke hørt om andre lignende uheld. Efter hans
vurdering, så kan en fejlmonteret og en rigtig monteret gangbro ikke ligge
ved siden af hinanden. Så vil det danne et synligt mellemrum, da de ikke vil
kunne ligge parallelt. De bruger også gangbroerne i dag. De har ikke ændret
procedure, men har indskærpet, at man skal sikre sig, at de ligger rigtigt.
Medarbejderne er ansat på timeløn. Han mener ikke, at Arbejdstilsynet var
ud på uheldsstedet.

Han har ikke selv arbejdet som stilladsarbejder. Han er uddannet
byggetekniker og snedker. Men han har erfaring med byggeri. Det er på den
baggrund, han udtaler sig. Vedrørende afgørelsen fra Arbejdstilsynet, så
bestod en yderligere skærpet instruktion i, at de sagde til medarbejderne, at
de altid skulle være sikre på, at ramperne blev lagt rigtigt. Det var, fordi de
efter ulykken fik at vide, at ulykken skyldtes, at rampen ikke var lagt rigtig.
Det blev også sagt til . Det var de daglige ledere 
og , der talte med  omkring ulykken. Det er
først efterfølgende, at de har betvivlet, at rampen skulle være sat forkert på.
Lige da ulykken var sket sagde han til montørerne, at de skulle være
opmærksomme. Han lavede herefter rekonstruktion sammen med 
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, der er daglig leder overfor , og derefter mener han
ikke, at gangbroen kan have været fejlmonteret. Han har ikke fået bekræftet,
at de havde gjort det. Han ved ikke, hvad der ordret er sagt. Montørlærlinge
starter 20 uger på skole. Han tror ikke, at skoletiden vedrører ramper. Det er
ved sidemandsoplæring, men lærer det. Hvis der sker en ulykke, bliver det
meldt ud til alle.

 har forklaret, at han stadig er stilladsarbejder hos Cito A/S. Han
har 21 års erfaring. Han kørte med  om morgenen. De
havde kørt sammen i 5 år. De skulle demontere et stillads på Cafe Baghuset.
Fra morgenen lagde han rampen og gjorde bilen klar. Gangbroerne er 32 cm.
i bredden og 3 meter lange. Der er en krog i, der skal sættes i en rille. De lå
ordentligt. De lægger gangbroer 3-4 gange om dagen. Det er bare noget,
man gør. Hvis de ligger rigtig i, ligger de på kanten. De fremlagte fotos
svarer meget godt til som det så ud, den pågældende dag. I løbet af
formiddagen kom  og  for at hjælpe dem i
hver deres lastbil. De var nødt til at flytte bilen på grund af en p-vagt. Det var

, der lagde ramperne i igen.  kom med to
gelændere til ham og lagde herefter ramperne i.  kom
senere, og  sagde, at han havde lagt ramperne i, og at han
bare kunne gå op i bilen. Han så ikke, da  kom op af
gangbroerne, men da han skulle ned, så han, at gangbroen tippede, og at han
faldt ned.  lå og klagede sig med rampen ovenpå sig.
Lastbilen er ca. 7 meter lang, så han stod ca. 2-3 meter væk fra 

. Lige da han vendte sig om, kunne han se, at 
faldt ned.  havde på det tidspunkt været ca. 2 år i Cito A/S.
Han hører til i Holstebroafdelingen. Man bliver oplært ved
sidemandsoplæring.

Han så ikke  lægge rampen op. Han så, at han tog den første
rampe og gik hen mod bilen. Han så ham ikke lægge den i. Rampen faldt ned,
da  faldt ned. Man bruger ikke nødvendigvis begge
ramper. Det skal ligge meget lige på for at ligge ordentligt. Det kan godt
dreje en lille smule. Der er et par centimer slup i, så det kan give sig lidt. Man
skal hen og stirre ned for at se, om de ligger rigtigt. Man kan ikke
nødvendigvis se det nede fra. Han har aldrig oplevet, at de ikke har ligget
rigtigt. Det er en simpel arbejdsopgave, som man udfører flere gange om
dagen. Det er bare noget man gør.  havde to års erfaring, så
han gik bare i gang. Det krævede ikke særlig instruktion, når rampen skulle
lægges i. Efter ulykken ringede  til sagsøgte og fortalte om
uheldet. Han selv gik ned og så til . De drøftede
uheldet. De benytter stadig samme procedure.  havde
to gelændere på skulderen. De er tre meter lange. Synet kan være spærret,
når man går med dem. Man er jo vant til, at de ligger rigtigt i. De er nødt til
at stole på hinanden, og at sikkerheden er i orden. Det handler om tillid. Man
skal gå op i sikkerhed.
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 har forklaret, at han arbejder hos Cito A/S i Holstebro. På
det pågældende tidspunkt var han været i lære som stilladsmontør i et år.
Oplæringen foregår på skole og i firmaet. Det er mest i firmaet. Han kørte
med to makkere som viste ham, hvad han skulle lave. I starten tjekkede de,
hvad han lavede. Han vidste godt, hvordan man skulle lægge rampe. Det er
en simpel opgave, som udføres flere gange om dagen. Han lagde én rampe
op. Der var andre omkring lastbilen. Der var en anden kollega omkring ham.
Han kan ikke huske hvem. Han tjekker normalt om en rampe ligger
ordentligt ved at løbe op og ned af den for at tjekke. Den dag var han også
både oppe og nede. Gangbroer lægges fast med kløer/kroge, som man kan
lægge i rillerne både lægge bagved og i midten. Der er to spor. Det vil lave
ca. 30 graders vinkel, hvis den ene ikke ligger rigtigt. Han ville have set det,
hvis der var noget galt. Han var oppe og ned af begge gangbroer, og da lå de
korrekt. Han så ikke ulykken. Han så først , da han lå
på jorden. På det tidspunkt var gangbroen lagt op på lastbilen igen.

De makkere, han kørte med, var hans lærlingeansvarlige.  er
deres tillidsmand. Han ved ikke, om han har ansvar for lærlinge. De har ikke
kørt sammen. Det ved han ikke noget om.  Omkring marts 2015 holdt han et
møde med ,  og .
Det, de talte om, var, at han havde fået at vide, at  var
meget sur på ham. Han sagde ikke på det møde, at det var ham, der havde
lagt gangbroen op. Han lagde én af gangbroerne op. Han går ud fra, at en af
kollegaerne lagde den anden gangbro op. Han kan ikke huske, om det var
det, han sagde på mødet. Efter ulykken fik de at vide, at de skulle være
opmærksomme på at lægge gangbroerne rigtigt. Han fik det at vide af den
daglige leder . Uddannelsen har et to-årigt skoleforløb. Det er
ikke 20 uger. Det er nok 3-4 uger. Han kan ikke huske, om han sagde, at
ramperne var lagt i eller klar. Det siger de ikke normalt til hinanden, så det
tror han ikke, at han har sagt. Man går ud fra, at bundmanden har styr på det.
Personen overfor lagde vel den anden rampe i. Han kan huske, at han lagde
én rampe i. Han tjekkede efterfølgende om den lå rigtig - så der må være
blevet lagt en ekstra rampe. Han kan ikke huske, hvem der sagde det, og
fortalte at rampen var faldet ned og var blevet lagt op igen.

 har forklaret, at han den pågældende dag arbejdede
sammen med . Da de kom ud på pladsen, var det nødt til at
flytte en bil, fordi der var problemer med parkeringsvagten. Han er 100 %
sikker på, at det var , der satte begge ramper på igen. Han så ham gøre
det. Han var selv på stilladset, og  var på lastbilen. Fra stilladset
så han  lægge begge ramper på. Han så ikke 

 falde ned, men han så ham ligge på jorden. Rampen landede på ham
og lå over ham. Han har 7 års erfaring som stilladsarbejder. 
var ked af det efterfølgende. Han sagde til ham, at der var sket en ulykke, og
det skulle ikke ske igen. Det er en simpel opgave at lægge en rampe. Han har
lagt ramper før. Han tjekker, om rampen er lagt rigtig i. Man kan se, hvis
man har sat en gangbro forkert. Han tjekker rampen ved at kigge på den. Det
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kræver ikke teknisk viden at opsætte gangbroen. Han har ikke hørt eller set
andre lignende ulykker. Han ved ikke, om  kan have
trådt ved siden af, men han tror det ikke. Han så ikke 
eller andre gå op af rampen. Der gik mindre end tre minutter fra rampen var
lagt på til ulykken.

Parternes synspunkter

3F som mandatar for  har til støtte for påstanden i det
væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 23.
december 2015, der er sålydende:

"Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at lærlingen 
 anlagde gangbroen mangelfuldt. Dette forårsagede

sagsøgers nedstyrtning.

Uanset om det var lærlingen  eller en anden
medarbejder der havde anlagt gangbroen forkert og dermed undladt at sikre
gangbroen er sagsøgte erstatningsansvarlig, idet sagsøgte hæfter for
anonyme fejl begået af dennes medarbejdere, jf. Danske Lov 3-19-2

Det gøres endvidere gældende, at sagsøgte ikke havde planlagt, tilrettelagt
og udført arbejdet således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt, samt at anerkendte normer eller standarder ikke blev fulgt, jf.
normen i arbejdsmiljølovens 38.

Det gøres herudover gældende, at sagsøgte ikke havde sikret at arbejdet var
indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i
arbejdsmiljølovens § 42.

Dette støttes af Arbejdstilsynets meddelte påbud af 12. juni 2014, at
arbejdsmiljølovens regler var tilside-sat, idet der ikke var truffet
foranstaltninger til sikring imod nedstyrtning ved nedtagning og læsning af
stilladsdele. Arbejdstilsynet vurderede, at sagsøgte overtrådte
arbejdsmiljølovgivningens regler om sikring mod nedstyrtning ved
nedtagning og læsning af stilladsdele.

Sagsøgte havde efterfølgende foretaget en yderligere skærpet instruktion i at
adgangs- og transportveje ved nedtagning af stilladser altid skal være
sikkerhedsmæssigt forsvarlige, jf. påbuddets bilag 1.

Sagsøgtes medarbejdere, herunder , kan herefter
ikke have været tilstrækkeligt instrueret i sikring mod nedstyrtning ved
nedtagning og læsning af stilladsdele.

I den forbindelse er det sagsøgtes ansvar som arbejdsgiver, at sørge for at
dette rent faktisk bliver overholdt, jf. normerne i arbejdsmiljølovens § 16 og
17.
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Sagsøgte har gjort gældende, at arbejdsulykken skyldtes andre forhold end
ovennævnte, og at der er egen skyld hos sagsøger. Begge dele bestrides."

Cito A/S har til støtte for påstanden i det væsentlige procederet i
overensstemmelse med påstandsdokument af 8. december 2015, der er
sålydende:

"Det gøres gældende, at sagsøger har bevisbyrden for, at sagsøgte har udvist
fejl eller forsømmelse. Denne bevisbyrde har sagsøger ikke løftet.

Sagsøgte bestrider, at sagsøger har godtgjort, hvad der var årsagen til
skadens indtræden, og at uheldet kan tilskrives ansvarspådragende forhold
hos sagsøgte eller sagsøgtes øvrige medarbejdere.

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 endvidere gældende, at det ikke er bevist, at gangbroen var
monteret forkert, da uheldet lige så vel kan være sket ved, at sagsøger trådte
ved siden af gangbroen på vejen ned ved et hændeligt uheld, da sagsøger
alene valgte at benytte den ene gangbro og dermed kom ud af balance.

Det gøres gældende, at arbejdet var tilrettelagt på forsvarlig vis ved
placeringen af de to gangbroer, der var monteret på lastbilen og tilsammen
dannede en gangbro på 60 cm til de ansatte.

Det gøres endvidere gældende, at det usikkert, hvem der monterede
gangbroerne den pågældende dag, og det kan ikke udelukkedes, at det var
sagsøger selv, der havde opsat den pågældende gangbro, der muligvis var
årsag til skadens indtræden.

Lærlingen  bestrider, at det var , der havde sat
den pågældende gangbro op, som øjensynligt var årsag til skadens indtræden.

Det gøres endvidere gældende, at begge planker oftest blev benyttet samtidig
ved placering af en fod på hver planke både under op - og nedstigningen.

Arbejdsopgaven var endvidere plan – og tilrettelagt på forsvarlig vis ved at
arbejdet skulle udføres sammen med tre andre ansatte, hvoraf de to ansatte,

 og  ligesom sagsøger var yderst erfarne
stilladsmontører med henholdsvis 20 - og 6 års erfaring.

I tilfælde af at retten kommer frem til, at sagsøger har bevist, at krogen ikke
var monteret korrekt ved en fejl af øvrige ansatte, så ville gangbroen være
monteret med en vinkel på mere end 30 grader, hvilket ville have været
synligt for sagsøger ved selve opstigningen forud for uheldet, jf. sagens bilag
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F.

Det gøres endvidere gældende, at opsætningen af gangbroen var en
ukompliceret arbejdsopgave, der ikke tidligere har givet anledning til
lignende uheld, så der har alene været tale om et enkelt stående hændeligt
uheld.

Det gøres gældende, at uheldet endvidere skete på vejen ned, så det kan ikke
udelukkes, at sagsøger har benyttet begge gangbroer på vejen op uden
problemer forud for uheldet.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger med mere end 15 års erfaring selv
burde have tjekket, at gangbroen var forsvarligt monteret.

Det bestrides endvidere, at det er godtgjort, at sagsøger har tilsidesat sin
tilsyns – og instruktionsforpligtelse, da der ikke kan stilles krav om
yderligere konkret instruktion eller konkret tilsyn med den pågældende
arbejdsopgave henset til den høj anciennitet hos de ansatte, herunder
sagsøger og den simple arbejdsopgave med opsætningen af gangbroerne.

Det gøres gældende, at sagsøger og de øvrige ansatte forud for uheldet var
blevet instrueret i og var vidende om fra andre projekter, hvordan gangbroen
skulle monteres. Det bestrides, at der kan eller bør stilles krav om yderligere
konkret instruktion og tilsyn ved hver enkelt simpel arbejdsopgave hos
erfarne medarbejdere.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger havde instruktions – og
tilsynsforpligtelsen overfor lærlingen, , så sagsøger havde en
pligt til at tjekke, om  udførte sit arbejde korrekt.

Det gøres gældende, at Arbejdstilsynet ikke har været til stede på
uheldsdagen, og som følge heraf ikke har været i stand til at påvise fejl eller
mangler ved selve opsætningen.

Arbejdstilsynet har som følge heraf ikke udstedt et påbud eller en bøde eller
fundet anledning til at inddrage politiet i sagen/rejse en strafferet sag mod
sagsøgte, hvilket bør indgå i vurderingen af, om det er bevist, at sagsøgte har
udvist ansvarspådragende forhold.

Det gøres endvidere til støtte herfor gældende, at Arbejdstilsynets ikke
foretager den samme bevisvurdering som i en civil erstatningssag, da
Arbejdstilsynet alene konstaterer, at der er sket et uheld og ikke foretager en
reel bedømmelse af erstatningsansvaret.

Det gøres gældende, at det ikke er godtgjort, at DL 3-19-2 finder
anvendelse, da der ikke er påvist ansvarspådragende forhold hos sagsøgers
kollegaer.
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Det gøres endvidere gældende, at hvis retten finder det bevist, at det ikke var
sagsøger selv, der havde opsat gangbroen forket men sagsøgers kollegaer,
der havde opsat gangbroen forkert, så er der ikke grundlag for at pålægge
sagsøgte et erstatningsansvar i medfør af DL 3-19-2, da der ikke er påvist
culpa hos de ansatte.

Nærværende uheld kan alene tilskrives sagsøgers egen fejl eller bør betragtes
som et hændeligt uheld, som sagsøgte ikke bør pålægges et erstatningsansvar
for, hvorfor sagsøgte som følge heraf bør frifindes.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger udviste så stor uforsigtighed/egen
skyld ved, at sagsøger ikke selv tjekkede, at gangbroen var opsat korrekt
inden arbejdet gik i gang, og at retten bør lægge til grund, at sagsøger ikke
udviste agtpågivenhed ved nedstigningen, så erstatningen i tilfælde af et
erstatningsansvar bør nedsættes eller helt bortfalde som følge af egen skyld."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at  den 24. april 2014 i forbindelse
med sit arbejde faldt ned fra en gangbro og kom til skade. Der er uenighed
om, hvad der var årsagen til ulykken.  har forklaret, at
han faldt ned, fordi gangbroen tippede, da han gik ned af den, fordi den ikke
var korrekt monteret.

Sagsøgte, Cito A/S har under sagen bestridt, at gangbroen skulle være
monteret forkert og har anført, at  fald lige så godt kan
skyldes, at han har trådt ved siden af gangbroen og derved er faldet ned,
ligesom man har henvist til, at det ville være tydeligt synligt, hvis den ene af
gangbroerne var monteret forkert. Der er ikke nogen, der har set, at
gangbroen skulle være monteret forkert, og ulykkesstedet blev ikke
efterfølgende besigtiget, idet gangbroen faldt ned i forbindelse med ulykken.
Der er ikke indhentet sagkyndige oplysninger i sagen, der kan belyse
forholdene.

På den baggrund finder retten, at 3F som mandatar for 
ikke har bevist, at årsagen til ulykken var en fejlmonteret gangbro, og Cito
A/S´s påstand om frifindelse tages på den baggrund til følge.

Efter dette resultat skal 3F som mandatar for  betale
sagsomkostninger til Cito A/S med 20.000 kr. (ekskl. moms), der vedrører
Cito A/S´s rimelig udgift til advokatbistand. Der er herved lagt vægt på
sagens omfang.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Cito A/S, frifindes.

Sagsøgeren, 3F som mandatar for , skal inden 14 dage
betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Cito A/S.
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Rikke Fisker Sørensen
dommerfuldmægtig

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Viborg, den 4. februar 2016.

Bente Susanne Jørgensen, kontorfuldmægtig




