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Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse
for svie og smerte efter en arbejdsulykke. I sagen er der tvist om ansvars-
grundlaget, om der foreligger den fornødne årsagssammenhæng mellem ar-
bejdsulykken og det efterfølgende sygeforløb, samt om en eventuel erstatning
skal nedsættes eller bortfalde på grund af egen skyld. Endelig er der tvist om
den beløbsmæssige opgørelse af kravet.

Sagsøgeren  har efter sin endelige påstand påstået, at sag-
søgte Eltel Networks A/S tilpligtes at betale 456.613,03 kr. med tillæg af
procesrente af 139.467,19 kr. fra sagens anlæg den 20. august 2013, af
185.232,39 kr. fra replikkens aflevering den 14. december 2013, og af
131.913,45 kr. fra påstandsdokumentets indlevering den 3. februar 2017, alt
til betaling sker.

Sagsøgte Eltel Networks A/S har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært
frifindelse mod betaling af et mindre beløb fastsat efter rettens skøn.

Oplysningerne i sagen

Den 12. september 2012 var , som er uddannet elektriker og
brandtekniker, udsat for en arbejdsulykke på en byggeplads ved Grundfos
kollegiet i Aarhus. Ved ulykken fik  230 volt strøm igennem
sig.

 var på skadestidspunktet ansat i vikarbureauet Viktech,
men var udlejet til Eltel Networks A/S ( i det følgende Eltel). Eltel havde
elentreprisen vedrørende byggeriet af Grundfos kollegiet.

Det er ubestridt, at  indgik på lige fod med Eltels egne med-
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arbejdere ved entreprisen og var underlagt instruktion fra Eltel angående ar-
bejdsopgaver og arbejdets udførelse.

Arbejdsulykken indtraf, da  skulle montere nød- og panikbe-
lysning.  rørte i den forbindelse ved et kabel, der var spæn-
ding på, og fik herved elektrisk stød. Kablet lå over et nedhængt loft, hvor
nød- og panikbelysningen skulle monteres.

Efter ulykken blev  indbragt med ambulance til hjertemedi-
cinsk afdeling, Aarhus Sygehus.

Af en lægeerklæring af 27. november 2012 - den første lægeerklæring efter
ulykken - fremgår, at  om klager i perioden fra 12. septem-
ber 2012 til dette tidspunkt oplyste "rysten på hænder, motoriske problemer,
hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, black outs, hovedpine."

Af en neurologisk speciallægeerklæring af 28. august 2013, udarbejdet af
speciallæge i neurologi og klinisk neurofysiologi, dr. med 

, fremgår blandt andet:

"...Fremkommer i dag med følgende:
(1) Hovedpinen. Konstant trykkende hovedpine. Når den er værst tillige ledsa-
get kvalme, utilpashed, lysfølsomhed. Forstyrer ikke nattesøvnen. Smertein-
tensiteten beskrives som 8-9 på VAS. Forværres ved når han bliver træt, ved
længere tids koncentration (>timer). Lindres ved at sove og kan fjernes med
smertestillende medicin.
(2) Hukommelses- og koncentrationsbesvær. Daglig besvær. Spørger ofte om
de samme ting, kan ikke huske når han lægger værktøj fra sig, må bruge ind-
købssedler. Kan læse og har glæde af at se fjernsyn. Beskriver at han nu har
svært ved at læse tysk, men ikke engelsk og dansk. Kan se tv herunder film.
Beskriver at han har svært ved at huske navne på personer han burde kende.
(3) Træthed. Mental udtrætbarhed. Kommer ofte i forbinde med arbejdsopga-
ver. Ikke til stede i friperioder.
(4) " Rystelser". Beskriver daglige episoder med rysten af begge hænder mest
udtalt på højre side. Forværres når han er træt.
(5) Besvær med at koordinere bevægelser. Beskriver besvær at udfører moto-
risk opgaver hvor han skal bruge begge hænder samtidig.
(6) Føleforstyrrelser. Beskriver let sovende fornemmelse i håndfladen på beg-
ge hænder mest udtalt på højre hånd. Er svækket væsentlig siden UT. Havde
ikke føleforstyrrelser før UT. Beskriver samtidig at han en følelse af at have
"en kugle" i baghovedet som er meget øm. Ingen lammelser eller gener fra be-
nene.
Aktuelle funktionsniveau. Går, cykler og kører bil uden begrænsninger. Ar-
bejde. I arbejdspraktik aktuelt med en reduceret arbejdstid men med opgave
som tidligere. Skånes for at arbejde med stærk strøm. Beskriver at han udfø-
rer opgaver lige så hurtigt som arbejdskollegaerne. Når han bliver mental træt
efter ca. 3-4 timer forværres symptomerne. Der er ikke aktuelle planer om at
skulle op i tid. Fritid. Ingen besvær med ADL-funktioner. Bor i lejlighed med
kæreste. Ingen børn. Deltager i almindelig husholdning. Har opgivet at være
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DJ i weekenden.
...

"Konklusion: Der skønnes at være overensstemmelse mellem klagerne over
hovedpine og fundet af ømhed af de dybe nakkefæstner. Angivelsen af føle-
forstyrrelse svarende til dele af højre håndflade forsynes af n. medianus og er
i overensstemmelse med en tidligere nerveledningsundersøgelse og er for-
eneligt med et let højresidigt carpaltunnelsyndrom. Hukommelses- og koncent-
rationsbesvær og træthed skønnes at være en følge af hovedpinen. Herudover
findes en normal neurologisk undersøgelse.
Der skønnes ikke at være behov for yderligere undersøgelse eller behandling.
Tilstanden må i al væsentlighed skønnes at være stationær.
..."

 er efter arbejdsulykken endvidere blevet undersøgt af
blandt andet overlæge , Arbejdsmedicinsk Afdeling. Efter at
have foretaget en undersøgelse af  den 25. november 2013
har overlæge  blandt andet anført:

"...
Vurdering
Der spørges i aktuelle henvisning specifikt til hvorvidt pt's hovedpine, nakkes-
merter og hukommelses- og koncentrationsbesvær stammer fra slag i nakken
eller det elektriske stød.
Det er min erfaring, at pt's symptomer i form af muskelsmerter, hovedpine,
perifere neurologiske gener og kognitive problemer er typiske for senfølger ef-
ter en elulykke.
Angående slag mod hovedet, så foreligger der ikke umiddelbart dokumentati-
on for at det skulle være sket.
Af indlæggelsejournalen på ulykkedagen incl den objektive undersøgelse frem-
går det ikke, at der er fundet tegn på slag mod hovedet.
Hverken pt eller pts kæreste, som medfølger ved undersøgelsen i dag, har ef-
ter hjemkomst fra skadestuen konstateret tegn på slag mod hovedet, herunder
ingen buler, blå mærker eller sår.
Pt stod på en stige, så det er oplagt han kan været faldet, men der er ingen ob-
jektive tegn gjort herpå. Pt kom i tanke om faldet i forbindelse med  psykolog-
samtale i august 2013.
Alt i alt er udviklingstendensen angående symptomerne positiv i pt's tilfælde,
hvor flere symptomer er enten væk eller i aftagende. Pt fortsætter med fys. og
hjemmetræning
Ulykken er anmeldt.
Pt er i virksomhedspraktik mhp tilbagevenden til arbejdet.
rp. UK til henviser og egen læge
Afsluttes.
..."

Ved skrivelse af 14. februar 2014 meddelte Arbejdsskadestyrelsen, at der var
truffet afgørelse i sagen, og at ulykken den 12. september 2012 var aner-
kendt som arbejdsskade, men at  ikke havde ret til godtgø-
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relse for varigt mén og ikke havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Af Arbejdsskadestyrelsens skrivelse af 14. februar 2014 fremgår blandt
andet:

"...
Dine umiddelbare gener ved strømulykken er smerter i venstre arm, smerter i
brystkassen og utilpashed og kvalme.

Efter nogle uger er tillige beskrevet problemer med hovedpine, nedsat hukom-
melse og koncentration, samt rystelser.

Dine væsentligste gener i dag er hovedpine, nakkesmerter og udtrætbarhed.
Dine kognitive gener er i bedring.

Det fremgår af sagens oplysninger, at du er opsagt fra dit tidligere arbejde, og
er i virksomhedspraktik som elektriker, hvor du arbejder 15 timer om ugen.
...

"Begrundelse
Der er ikke dokumentation for, at du slog hovedet i forbindelse med strøm-
skaden i september 2012. Dine gener med hovedpine og nakkesmerter, samt
kognitive problemer kan derfor ikke henføres til et direkte hovedtraume.

Da der har været tale om lavspændingsulykke med strømskade fra hånd til
hånd, og en kortvarig eksponering med beskeden energimængde, finder vi ikke
at hændelsen kan have medført de neurologiske gener, du har idag, i form af
hovedpine, nakkesmerter, udtrætbarhed og lette kognitive gener.
Vi er opmærksomme på, at overlæge  har udtalt, at dine
neurologiske gener er typiske for senfølger efter en elulykke. Det er dog vores
vurdering, henset til strøm-skaden art og omfang, at det er overvejende sands-
ynligt, at dine nuværende gener ikke kan henføres til ulykken den 12. septem-
ber 2012.
..."

Afgørelsen blev påklaget til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen meddelte ved skri-
velse af 5. maj 2015, at Ankestyrelsen var kommet til samme resultat som
Arbejdsskadestyrelsen.

Af Ankestyrelsens afgørelse af 5. maj 2015 fremgår blandt andet:

"...
Begrundelsen for afgørelsen om varigt mén

Vi vurderer, at du ikke har følger efter arbejdsskaden, der svarer til et varigt
mén på mindst 5 procent. Vi har derfor fastsat dit varige mén til mindre end 5
procent.

Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt de umiddelbare gener efter arbejdsska-
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den i form af smerter i venstre arm, brystsmerter og opkastning, som følge af,
at du den 12. september 2012 fik stød.

Under observationen på Hjertemedicinsk Afdeling den 12. september 2012
havde du smerter i venstre arm, ondt i brystkassen, og du kastede op. Smer-
terne forsvandt hurtigt igen, og du blev observeret i 10 timer uden nogen hæn-
delser.

Den 28. september 2012 klagede du over konstant hovedpine, koncentrations
besvær, glemsomhed og føleforstyrrelser. Du fik et neurologisk tilsyn i akut-
modtagelsen.

Der blev efterfølgende den 19. oktober 2012 foretaget en MR-skanning af
hjernen, der viste normale forhold. Du har ifølge de lægelige oplysninger let
nedsat kraft i venstre arm og nedsat sensibilitet. Du har fået påvist dobbeltsi-
digt karpaltunnelsyndrom.

Vi har også lagt vægt på, at der efter arbejdsskaden ikke er beskrevet umid-
delbare symptomer fra hovedet og normale forhold ved MR-skanningen.

Vi har også lagt vægt på, at der ifølge de lægelige oplysninger ikke er tegn på,
at du slog hovedet i forbindelse med strømskaden.

Vi vurderer, at dine gener ikke kan tilskrives arbejdsskaden, men med overve-
jende sandsynlighed skyldes noget andet. Derfor kan du ikke få godtgørelse
for varigt mén som følge af disse gener.

Vi har lagt vægt på, at hændelsen den 12. september 2012 ud fra en lægefag-
lug vurdering ikke i sig selv er egnet til med medføre de beskrevne kognitive
symptomer og dobbeltsidigt karpaltunnelsyndrom. Det er indgået i vurderin-
gen, at strømmen ikke kom omkring dit hoved, herunder over C4-C8 region,
hvorved dine kognitive symptomer ikke kan tilskrives arbejdsskaden.

Vi er opmærksomme på, at der ikke er beskrevet forudbestående kognitive ge-
ner i journalen fra din egen læge. Selv om der ikke har været tale om forudbe-
stående gener, er dette imidlertid ikke tilstrækkeligt til, at dine gener kan hen-
føres til arbejdsskaden. En efterfølgende speciallægeerklæring fra overlæge

, der beskriver dine symptomer i form af muskelsmerter, ho-
vedpine, perifere neurologiske gener og kognitive problemer som en senfølge
efter en el-ulykke dokumenterer ikke, at du fik generne som følge af arbejds-
skade.
..."

Det er oplyst, at Ankestyrelsens afgørelse er indbragt for domstolene. 

Sagen har været forelagt for Retslægerådet, og Retslægerådet har i en udta-
lelse af 19. maj 2016 udtalt:

" ...
Spørgsmål 1:
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Retslægerådet bedes angive om  har gener i form af

a) nedsat kraft i venstre arm,
b) nedsat sensibilitet
c) kognitive gener og/eller
d) dobbeltsidig kapaltunnelsyndrom .

Den i sagsakterne seneste samlede beskrivelse af symptomer og fund fore-
ligger i neurologisk speciallægeerklæring af 28.08.13, hvori der beskrives
gener i form af hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær, mental
udtrætbarhed, rystelser, koordinationsbesvær og sovende fornemmelser i
håndfladen på begge hænder.

Der beskrives således nedsat sensibilitet på hænder og kognitive forstyrrelser,
hvilket er i overensstemmelse med resultatet af neuropsykologisk
undersøgelse.

Der er ikke oplysninger om nedsat kraft i venstre arm. Vedrørende dobbelt-
sidigt karpaltunnelsyndrom er der symptomer i form af føleforstyrrelser og
objektive fund i form af nedsat sensibilitet og EEG-undersøgelse refereret i
neurologisk speciallægeundersøgelse, som er foreneligt med et moderat dob-
beltsidigt karpaltunnelsyndrom.

Spørgsmål 2:
I det omfang spørgsmål 1 besvares helt eller delvist bekræftende bedes Rets-
lægerådet angive, om  havde nogen af de angivne gener
forud for arbejdsulykken den 12. september 2012.

Der foreligger ikke oplysninger om, at disse gener og symptomer har været til
stede forud for arbejdsulykken den 12.09.12, og i neurologisk speciallæge-
erklæring af 28.08.13 er det eksplicit anført, at der ikke har været følefor-
styrrelser i hånden forud for ulykken.

Spørgsmål 3:
Er der lægefaglig erfaring for, at en eller flere af de i spørgsmål 1 angivne
gener kan opstå som senfølger i forbindelse med el-ulykker?

El-ulykker kan medføre pludselig død og organskade med varige senfølger,
herunder skade på centralnervesystemet med kognitivt nedsat funktion og
føleforstyrrelser, men der er ikke erfaring for, at el-ulykker kan medføre
karpaltunnelsyndrom.

Spørgsmål 4:
Kan Retslægerådet pege på andre årsagsfaktorer end ulykken den 12. sep-
tember 2012 i forhold til de i besvarelsen af spørgsmål 1 anførte gener.

Der foreligger ikke oplysninger om andre årsagsfaktorer.

Spørgsmål 5:
Skønner Retslægerådet, at der er sammenhæng mellem arbejdsulykken den
12. september 2012 og de i besvarelsen af spørgsmål 1 anførte gener.
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Retslægerådet bedes i forbindelse med besvarelsen anføre, hvad der taler
henholdsvis for og imod en sammenhæng, og – i det omfang det er relevant
– inddrage de som bilag 27 til 30 fremlagte artikler.

Retslægerådet anser det for muligt, at symptomerne frem til seneste special-
lægeundersøgelse i 2013 skyldes el-ulykken, men det er ikke muligt ved
særlige undersøgelser at konstatere (fastslå) en sådan årsagssammenhæng.
Det taler for en årsagsmæssig sammenhæng mellem el-ulykke og symptom-
udvikling, at sagsøger ifølge det oplyste har været rask forud for el-ulykken,
samt at symptomerne er opstået i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af el-
ulykken. Det taler imod en årsagsmæssig sammenhæng, at der ikke ved neuro-
logiske undersøgelser herunder ”MR-scanning er påvist organiske foran-
dringer, samt at karpaltunnelsyndrom ikke er en sandsynlig konsekvens af el-
ulykken”. Det vanskeliggør vurderingen, at der ikke foreligger god viden-
skabelig evidens for eller imod, at en el-ulykke af beskrevne alvorlighed kan
medføre de anførte gener og symptomer.
..."

 fik fuld løn i sit hovedjob frem til 12. november 2012.

 har opgjort sit krav således:

Tabt arbejdsfortjeneste for perioden 12. september 2012 til 2. maj 2014:

Hovedjob: (fra 12. november 2012)                               533.871,54 kr.
Bijob:                                                                                106.556,82 kr.
Arbejdsmarkedspension, arbejdsgiverbidrag:                     43.220,67 kr.
Ialt forventet indtægt i sygeperioden                                683.649,03 kr.
Fradrag af indtægt i sygeperioden                                     297.036,00 kr.
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i alt:                        386.613,03 kr.

Godtgørelse for svie og smerte for perioden
12. september 2012 til 27. oktober 2013
411 dage á 180,00 kr.- maksimum godtgørelse:                 70.000,00 kr.

Krav i alt:                                                                          456.613,03 kr.

Eltel har størrelsesmæssigt bestridt opgørelsen af kravet.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af 

.

  har forklaret blandt andet, at han i 2012 var ansat hos Vik-
tech, som er et vikarbureau, som udlejer medarbejdere til forskellige arbejds-
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givere. Arbejdstiden var som udgangspunkt 37 timer om ugen, men i perio-
der arbejdede han mindre.

Han havde været udlejet til Eltel i godt 1 måned, da ulykkken skete. Hans
kollegaer  og  fra Viktech var også udlejet til
Eltel og til den samme byggeplads. Der var tale om nybygning af et kollegie,
hvor Eltel havde elentreprisen. Han havde ikke tidligere været udlejet til El-
tel.  fra Eltel var i starten formand.  overtog senere 
opgaver.  kom på pladsen 1-2 gange om ugen.

Da han og hans kollegaer fra Viktech kom til pladsen, var det hele meget ka-
otisk, og der var meget, der manglede. Han fik til opgave at lave ABA anlæg
og fik at vide, at der var trukket kabler, men  kunne ikke oplyse, hvor
det var. Han skulle opsætte anlægget med brandalarm, brandtryksvarsling
m.v. og tilkoble det en strømkilde. Der var ikke strøm på installationerne, det
kørte på byggestrøm.

Den 12. september havde han opsat anlægget, og der manglede alene at blive
opsat pictogrammer med grønne mænd, det vil sige nød- og panikskilte.

 bad ham gå i gang med opgaven og viste ham, hvor lamperne lå. 
 skulle montere de tavler, som skulle forsyne nødbelysningen. Der

var derfor ikke strøm på.

Før han påbegyndte en arbejdsopgave, kontrollerede han altid, om kablerne
stadig hang ved tavlerne. Det gjorde han også denne gang. De to nød-og pa-
nikskilte skulle monteres i hver side under loftet. Tømrerne havde taget lofts-
plader ned for at han kunne få fat i kablet, som han skulle koble det på. Han
stillede en stige og gik 3-4 trin op ad stigen. Der var meget lidt plads over
loftspladerne; frihøjden var omkring 10 cm. Hans hoved var lige over lofts-
pladerne, og han kunne se kablet, som lå et stykke inde. Han ville trække
kablet ned og afisolerede kablet til kobberet og gøre det klar til montering.
Han tog hånden ind for at fange kablet, hvor kun spidsen var afisoleret. Han
holdt fast i en loftskinne med den ene hånd og tog fat i kablet med den anden
hånd. Det næste han husker er, at alt sejlede for ham, og at han faldt om på
asfalten.

Det er ikke normalt, men det hænder, at der ligger afisolerede kabler med
strøm på; men han havde kontrolleret, at det afisolerede kabel ikke var sat i
tavlen. Han havde på ulykkestidspunktet 2 års erfaring som svend og var
vant til at arbejde med byggestrøm.

Han var bekendt med L-AUS reglerne, men han husker ikke, hvornår man
skal måle på kablerne. De målte ikke på kablerne, når de visuelt kunne kon-
statere, at kablerne ikke var monteret på tavlen. De monterede i disse tilfælde
bare i den anden ende; når tavlen ikke var aktiv, stolede de på, at kollegaerne
ikke havde spænding på.
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Han blev fra byggepladsen kørt i ambulance til hospitalet, hvor han blev un-
dersøgt. Han blev efter ulykken hjemme et par dage, hvorefter han begyndte
at arbejde igen, selvom han havde symptomer. Viktech sendte ham og 

 til et andet arbejdssted. Han havde hovedpine, rystede på hænderne
og tabte ting; han fik endvidere at vide, at han sagde uforståelige ting, og han
gik herefter til lægen.

På daværende tidspunkt havde han et bijob som DJ; det var ikke et fast arbej-
de, men mere end hobby. I DJ branchen er udbudet af jobs i et vist omfang
sæsonbestemt. Sommer og juleperioden er højsæson, og januar og februar er
meget stille måneder. I perioden fra januar til september havde han en del DJ
jobs hos Gokken; Han arbejder ikke som længere som DJ.

Han havde i sin læretid både arbejdet med nybyg, renovering og brandanlæg.
Han havde også deltaget i de årlige og obligatoriske L-AUS kurser. Han var
bekendt med, at man ikke lægger sine hænder på et kabel, førend man har
vished for, at det er spændingsløst. Hvis han arbejder med et kabel, hvor han
ikke kan se afslutningen, vil han trække kablet ud og måle med polsøger di-
rekte på kablet, men ved denne el-ulykke kunne han visuelt se, hvor kablet lå.
Han har tidligere været udsat for elulykker. Han havde ikke gummihandsker
til rådighed.

 har forklaret blandt andet, at han blev udlært som
elektriker i 1980 og har videreuddannet sig til installatør. Han har været an-
sat i Eltel i 5 år. Eltel har 600 ansatte i Danmark. Han var i september 2012
afdelingschef for det jyske område. Som afdelingschef var han chef for over-
monterne, som havde ledelsesbeføjelser overfor elektrikerne.

Grundfos kollegiet var en almindelig entreprisesag, hvor der skulle etableres
helt sædvanlige grundinstallationer, herunder brandinstallationer. Han og 

, som var overmontor, havde  som arbejdende formand. 
 var pladsformand. Det var overmontøren, der havde in-

struktionsbeføjelserne og ansvaret for medarbejderne. Der var regler, som re-
gulerede elektrikeres adfærd ved grundinstallationer.

Det var helt normalt at hyre vikarer, for eksempel fra Viktech, hvis der var
en arbejdspukkel. Vikarerne skulle have svendebrev og eventuel yderligere
relevant uddannelse. Hovedparten af vikarer indgik i Eltels sjak og tog imod
arbejdsopgaver fra Eltels arbejdende formand.

Når der skal etableres nød- og panikbelysning, er det normalt at tage ud-
gangspunkt i tavlen og trække kablerne ud. I disse tilfælde kan man visuelt se
enderne på kablet.  Hvis man derimod ikke selv har trukket kablet og ikke vi-
suelt kan se kabelenderne, skal der foretages spændingstest; dette krav frem-
går af L-AUS reglerne. Det er i disse tilfælde nødvendigt at sikre sig mod u-
tilsigtede tilkoblinger; der kan ske mange ting på en byggeplads, og der kan
være nogen, som er kommet ind på kablet. Han forventer, at en elektriker er
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bekendt med dette, da en elektriker hvert år skal deltage i et L-AUS kursus
og bestå en test. En elektriker har et personligt ansvar for, at reglerne efterle-
ves både af hensyn til sig selv og andre.

El-ulykken kunne være undgået; det var korrekt, at  kon-
trollerede tavlen, men det var en fejl ikke at foretage en spændingstest, som
formodentligt ville have vist, at der var spænding på kablet. Af L-AUS reg-
lerne fremgår endvidere, at der skulle have været anvendt gummihandsker til
afisolering. Det er helt afgørende, at en elektriker følger reglerne, da en tilsi-
desættelse af reglerne kan medføre skade og i sidste ende dødsfald.

 har forklaret blandt andet, at han i 1999 blev uddannet som
elektriker. Han var ligesom  og  udlejet af
Viktech til Eltel. Han havde også tidligere arbejdet sammen med 

. På byggepladsen var endvidere , , 
 og en lærling fra Eltel. Da de kom til pladsen, var man langt bag ud.

Det var vidnets opgave at samle tavlerne til de flugtvejskilte, som 
 skulle opsætte. Der var ikke spænding på tavlerne. Der var sat en

ledning igennem gruppen, så den ikke kunne afgive spænding.

Han arbejdede på en anden etage, da ulykken skete. Han hørte et bump og at
 råbte, at han havde fået stød. Han løb straks ned til , som stod og

støttede sig op ad en væg. Han tilkaldte , og ,  og
vidnet gik ned i en skurvogn. Få minutter senere blev   dårlig og kastede
op, og der blev tilkaldt ambulance.

Efter ulykken konstaterede  og , hvad der var
sket. Det viste sig, at lamper var trukket fra en afbryder, der var blevet kob-
let på en forkert gruppe. Han ved ikke, hvem der havde gjort det.

De havde fået at vide af formanden  fra Eltel, at der ikke var
spænding på noget til udlysene. Han hørte selv  sige dette. Vid-
net ville i denne situation heller ikke have målt på kablerne for at teste, om
der var spænding på. Han ville have handlet ligesom .

Ved entrepriser med nybygninger er det ikke sædvanligt at få stød. Han hus-
ker ikke, om de talte om, at  burde have lavet en spændingstest. Når
formanden siger, at der ikke er spænding på, må man stole på dette, selvom
man ikke visuelt kan se kablet.

 har forklaret blandt andet, at han er uddannet som elektriker
i 2009. Eltel havde gennem Viktech hyret ham til opgaven med Grundfos
kollegiet. Arbejdet med elinstallationerne var godt i gang, da de kom til plad-
sen, men Eltel var presset, og formanden  var stresset.

Han udførte diverse almindelige elarbejder og skulle blandt andet montere
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lamper. Det var andre, der havde trukket kablerne.

Når der var opsat tavler, og tavlerne var slukkede, gik han ud fra, at der ikke
var strøm på. Han målte ikke på hver ledning, før han satte lamper op - "det
er en arbejdsskade". Han mener hermed, at han har en tendens til at sløse og
ikke måle på kablet. Hvis han skulle følge alle regler, skulle han måle på kab-
let hver gang, men det smuttede engang i mellem.

Han blev tilkaldt umiddelbart efter ulykken, og  var da for-
virret.  oplyste, at  havde sagt, at han havde checket, at
tavlen var slukket. Vidnet konstaterede, at kablet var brændt sort i enden, og
at det bare var klippet af, men iøvrigt ikke var afisoleret.

Da  blev dårlig og kastede op, tilkaldte de en ambulance, og vidnet tog
med på hospitaltet.

Efterfølgende hørte han på pladsen, at der nok var flere steder, der skulle la-
ves om, fordi kablet ikke var sat på den rigtige gruppe.

 har forklaret blandt andet, at han i 1994 blev uddannet
som industrielektriker og tillige er uddannet som stærkstrømstekniker. Han
har været ansat hos Eltel siden 2011. I 2012 var han pladsformand på bygge-
riet med Grundfos kollegiet. Det var hans opgave administrativt at koordine-
re arbejdet, herunder hvilke opgaver, der skulle laves, og han var ansvarlig
for kommunikationen, også i forhold til byggeledelsen.

Om morgenen drøftede han med , hvilke opgaver, der skulle laves, og
han gik rundt på pladsen og kontrollerede, at alt var som det skulle være.
Han var hver dag på pladsen, men sjældent hele dagen. Det var pladsforman-
dens opgave at føre tilsyn på pladsen.

I september 2012 var der omkring 20-25 mand på elentreprisen, og vikarerne
fra Viktech og Eltels egne folk indgik i sjak på samme vilkår; der var ingen
forskel. Det var sædvanligt at indlåne mænd fra Viktech efter behov. Der var,
som det er helt normalt, travlhed med entreprisen.

Vidnet satte elektrikeren ind i de enkelte opgaver ved at oplyse, hvilke arbej-
der, der skulle udføres, og ved at påpege eventuelle særlige faremomenter, så
faldsikring.

Der skulle trækkes kabler til det sted, hvor nødbelysningen skulle sidde. Det
var omfattet af Eltels entreprise at trække kabler. Det må derfor være en af
vidnets folk, som havde trukket det kabel, som  fik stød ved
at røre. Det må beskrives som ualmindeligt dumt at have efterladt kablet med
spænding på.

Nød- og panikbelysning er som enhver anden lysinstallation og er en standar-
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dopgave, som det ikke er nødvendigt at give en selvstændig instruktion om.
En elektriker ved, at man skal lave en spændingstest, og man instruerer der-
for ikke om dette. Elektrikeren kontrollerer, om der er spænding på tavlen,
og elektrikeren ved, at han altid skal måle på kablet, fordi der kan være
spænding på, selvom man tror, at der er slukket.

Det er helt sædvanligt at montere på kabler, som man ikke selv har trukket.
Når man ikke selv har trukket kablet, må man være endnu mere opmærksom-
hed på at kontrollere kablet ved at lave en spændingstest. Hvis kablet ikke
kommer fra gruppen, er det uden betydning, om man har checket på tavlen,
at der er slukket.

Typisk vil man først checke på tavlen, om der er slukket, men det er også
nødvendigt at checke i den anden ende. Før man går i gang, skal man altid
ved måling sikre sig, at der ikke er spænding på. Det ved alle elektrikere; det
er helt basal viden.

En spændingstest tager kun kort tid. En to punkts test kan vise, om der er
spænding. En spændingsmåler og en skruetrækker er en elektrikers vigtigste
værktøj, og en elektriker har en spændingsmåler på sig under arbejdet. Han
havde ikke forestillet sig, at der var elektrikere, der ikke målte på kablerne
hver gang, og han havde derfor ikke haft sin opmærksomhed på dette. Da u-
lykken skyldtes en dum forglemmelse, gav ulykken ikke anledning til særlige
foranstaltninger, bortset fra en påmindelse om at huske at måle på kablerne.

 har forklaret blandt andet, at han er uddannet elektriker og el-
installatør. Han har 22 års erfaring inden for elbranchen. Han var ansat hos
Eltel fra 2010 til 2012. Han var projektleder på entreprisen og havde det
økonomiske ansvar. Han havde ikke noget at gøre med det daglige arbejde
på pladsen.  havde som pladsformand det daglige an-
svar. Eltel havde sine egne svende samt indlejede svende fra Viktech. De ind-
lejede svende blev indlejet med eget værktøj eller fik værktøj udleveret.

Grundfos kollegiet var et standardbyggeri i 12 etager. Der var ingen special-
opgaver, som krævede ekstrauddannelse. I september 2012 havde de om-
kring 15 mand på elentreprisen.

En svend har det nødvendige kendskab til spændingstests. Det er kun speci-
elle forhold, man vil påpege overfor en svend. Det er efter reglerne den en-
kelte elektrikers ansvar at kontrollere, at der ikke er spænding på ved at fore-
tage en spændingsmåling.

Efter uheldet drøftede de uheldet og nævnte overfor elektrikerne, at de skulle
være opmærksomme på at undgå spændingsførende kabler.

Parternes synspunkter
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Sagsøgeren  har i det væsentlige procederet i overensstem-
melse med sit påstandsdokument, hvori det er anført:

"...
Ansvar:

På ulykkestidspunktet udførte sagsøger – der var ansat via et vikarbureau –
elektrikerarbejde for sagsøgte på en byggeplads ved Grundfos-kollegiet i
Århus.

Det er ubestridt, at sagsøgte havde arbejdsgiverforpligtelserne i henhold til
arbejdsmiljøloven overfor sagsøger og de øvrige elektrikere der udførte ar-
bejde på pladsen.

Arbejde med elektricitet er potentielt farligt arbejde, hvorfor sagsøgte er un-
derlagt en skærpet ansvarsnorm.

Sagsøger arbejdede på ulykkestidspunktet fra en ti-trins wienerstige.

Da ulykken skete, havde sagsøger netop boret et hul i det nedhængte loft,
hvor nød- og paniklyset skulle monteres.

Sagsøger skulle herefter have fat i et kabel, som en kollega havde fremført i
et plastrør over det nedhængte loft.

Inden sagsøger gik i gang med arbejdet, havde han sikret sig, at der ikke var
monteret kabler i de tavler, der skulle forsyne nød- og panikbelysningen i
henholdsvis højre og venstre side af bygningen.

Kablet var placeret bag ved vandrør og andre installationer, og for at holde
balancen holdt sagsøger fast ved kabelbakken med venstre hånd, og ville tage
fat i kablet med højre hånd.

Kablet havde uisolerede ledninger, jf. billede der er fremlagt som bilag 5.

Efterfølgende blev det konstateret, at kablet ved en fejl begået af en anden af
elektrikerne på pladsen var blevet monteret i en dåse over det nedhængte
loft.

Det gøres gældende, at sagsøgte er erstatningsansvarlig overfor sagsøger i
anledning af skaden.

Til støtte herfor gøres det gældende, at det pågældende arbejde ikke var
planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. nor-
men i Arbejdsmiljølovens § 38.

Det gøres endvidere gældende, at arbejdsstedet ikke var indrettet sikkerheds-
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mæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i Arbejdsmiljølovens § 42.

Det gøres derudover gældende, at de anvendte tekniske hjælpemidler ikke
var indrettet eller blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. nor-
men i Arbejdsmiljølovens § 45.

Endelig gøres det gældende, at der ikke blev ført et effektivt tilsyn med arbej-
dets udførelse, ligesom der ikke blev givet instruktion om de faremomenter,
der var forbundet med arbejdets udførelse, jf. normerne i Arbejdsmiljølovens
§ 16 og § 17, stk. 2.

Herudover gøres det gældende, at sagsøgte som arbejdsgiver for den kollega
der har monteret kablet i dåsen over det nedhængte loft har pådraget sig er-
statningsansvar, jf. DL 3-19-2.

Det bestrides, at sagsøger har udvist erstatningsrelevant egen skyld.

Årsagssammenhæng:

Sagsøger blev sygemeldt i forbindelse med ulykken, og var sygemeldt med
frem til han den 2. maj 2014 kunne genoptage arbejdet.

I sager som den foreliggende er det tilstrækkeligt for at statuere årsagssam-
menhæng, at sygeperioden er udløst af arbejdsulykken, og at arbejdsulykken
må anses for medvirkende årsag til hele sygeperioden, jf. eksempelvis
U.2012.1838H, U.2013.508H samt FED2013.28VLD (sidstnævnte afgørelse
vedrørte også en strøm-ulykke).

Sagsøger blev på ulykkesdagen bragt til sygehuset, jf. bilag 14, side 4.

Af journalnotat af 28.september 2012, jf. bilag 14, side 4 fremgår bl.a., at han
efter ulykken havde døjet med konstant hovedpine, koncentrations- og hu-
kommelsesbesvær samt rysten på hænderne.

Af journalnotat fra 13. december 2012, jf. bilag 9, side 4ff fremgår, at sagsø-
ger siden ulykken har oplevet sovende fornemmelse i venstre hånds 3 radiale
fingre, samt en række andre kognitive symptomer.

Symptomerne er uddybende beskrevet i neuropsykologisk undersøgelse den
29. januar 2013, jf. bilag 9, side 1ff og speciallægeerklæring af 28. august
2013, jf. bilag 13 samt i undersøgelse af 25. november 2013, jf. bilag 18.

Det gøres gældende, at der er den fornødne årsagssammenhæng.

Opgørelsen:

Det gøres gældende, at sagsøgers krav kan opgøres i overensstemmelse med
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de fremlagte erstatningsopgørelser, herunder at det må lægges til grund, at
sagsøgers indtægtsforhold – hvis han ikke havde været sygemeldt – ville have
svaret til indtægtsforholdene forud for ulykken.
..."

Sagsøgte Eltel Networks A/S har i det væsentlige procederet i overensstem-
melse med sit påstandsdokument, hvori det er anført:

"...
Anbringender:

Nærværende sag drejer sig om arbejdsgiveransvar.

Ansvarsgrundlaget er ved arbejdstagers arbejdsskade en culpavurdering.

Retten bedes således i nærværende sag tage stilling til, hvorvidt sagsøgers ar-
bejdsskade den 12. september 2012, kan tilskrives sagsøgtes culpøse forhold.
Arbejdsgivers pligter følger af arbejdsmiljøloven, hvoraf det overordnet gæl-
der, at det er arbejdsgivers ansvar, at arbejdet er planlagt og tilrettelagt sik-
kerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at der er givet tilstrækkelig in-
struks om arbejdet, og at der er ført fornødent tilsyn.

Det bemærkes i den forbindelse, at vurderingen må foretages ud fra de kon-
krete omstændigheder. Specielt med hensyn til instrukser og tilsyn gælder det
naturligt, at behovet for og kravene til at føre tilsyn med en erfaren medarbej-
der, alt andet lige er mere begrænset, end hvis der er tale om en ung og uer-
faren medarbejder.

Foruden ansvarsvurderingen skal retten tage stilling til, hvorvidt sagsøger har
løftet bevisbyrden for, at sagsøger har lidt et tab som påstået, og hvorvidt der
er påvist fornøden årsagssammenhæng mellem det påståede tab og de fejl/
forsømmelser, der bebrejdes sagsøgte som ansvarspådragende.

Endelig skal retten tage stilling til, hvorvidt sagsøger har udvist erstatningsre-
levant egen skyld og/eller accept af risiko.

-----ooo000ooo-----

I forhold til ansvarsvurderingen gøres det overordnet gældende:

At sagsøgte ikke har handlet ansvarspådragende.

Til støtte herfor gøres det særligt gældende:

At sagsøger havde modtaget tilstrækkelig instruktion vedrørende arbejdet,
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At der blev ført tilstrækkeligt tilsyn med sagsøger,

At arbejdet og arbejdsstedet var indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt,

At det påhviler sagsøger at påvise culpa fra arbejdsgivers side. Denne be-
visbyrde har sagsøger ikke formået at løfte,

At sagsøgers uheld alene skyldes sagsøgers egen manglende iagttagelse af
nogle elementære forholdsregler, som var sagsøger særdeles velkendte. Sag-
søger burde således have sikret sig på en forsvarlig måde, at det kabel som
sagsøger arbejdede med, var spændingsløst, og

At sagsøger var uddannet elektriker, og således kan anses som værende en
sagkyndig person med kendskab til gældende forholdsregler ved arbejde af
en type som i nærværende sag.

Såvel opgavens beskaffenhed samt også det faktum, at sagsøger ikke selv
havde fremført det pågældende kabel bevirkede, at sagsøger ved sit arbejde
skulle have haft efterlevet de relevante regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Når sagsøger arbejdede under spændingsløst tilstand, som det var tilsigtet, er
det således reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsens § 636, som skulle have
været efterlevet fra sagsøgers side.

Sagsøgte skal i den forbindelse henvise til følgende af relevans fra Stærk-
strømsbekendtgørelsens § 636:

I § 636.1 er det anført, at ”bestemmelsen omfatter de sikkerhedsforanstalt-
ninger, der skal foretages, dels for at gøre den del af en installation, hvorpå
der skal arbejdes spændingsløs, dels for at indkoble denne efter arbejdets
afslutning.”

Videre følger det af § 636.1.1, at ”adskillelse før eller efter genindkobling
efter spændingsløst arbejde skal udføres af en sagkyndig eller en instrueret
person, og som beskrevet i 636.2 til 636.6.”

Det bemærkes i den forbindelse, at der med ”sagkyndig person” menes, en 
"Person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i
stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre
(f.eks. elinstallatører, elektroingeniører og elektroteknikere).”, jf. Stærk-
strømsbekendtgørelsens § 219.3.

Det gøres gældende at sagsøger må betegnes som en sådan sagkyndig per-
son, idet sagsøger er uddannet elektriker, og har en overbygning hertil som
brandtekniker.
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Det følger af § 636.2, at ”Der skal foretages adskillelse alle steder, hvorfra
installationen eller dele heraf kan sættes under spænding.”

Sagsøgte skal gøre gældende, at dette i forhold til nærværende sag betyder,
at det ikke er nok at foretage en visuel kontrol ved nød- og panikbelysnings-
tavlen, som sagsøger i stævningen beskriver at have gjort, og som sagsøger
har tilkendegivet, var den eneste kontrol som sagsøger foretog inden arbejdet
blev påbegyndt.

Sagsøger, der ikke selv havde trukket det omhandlende kabel, kunne af den-
ne grund ikke være sikker på, hvor enden af kablet var trukket hen, herunder
om kablet ved en fejl var monteret et sted, hvor det ikke skulle have været
monteret.

Netop for at imødegå eventuelle risici forbundet med utilsigtede tilkoblinger,
er det i § 636.4 anført, at ”Det skal på forsvarlig måde konstateres, at alle
delene i arbejdsområdet er spændingsløse.”

Videre følger det af § 636.5, at ”Ingen må påbegynde arbejde på eller nær
ved spændingsløse installationer før
- Adskillelse
- Sikring mod indkobling
- Kontrol af spændingsløs tilstand
er gennemført”

Sagsøgers uheld opstod således som en direkte følge af, at sagsøger ikke fo-
retog en korrekt adskillelse, eller sørgede for på forsvarlig måde at konstate-
re, hvorvidt alle delene i arbejdsområdet var spændingsløse.

Der er tale om en standardkontrol, der følger af nogle standardiserede for-
holdsregler, som sagsøger som fagmand må antages at være godt bekendt
med, og som altid skal følges inden man sætter hænderne på elektriske instal-
lationer. jf. eksempelvis Stærkstrømsbekendtgørelsens § 636.

Konkluderende var det således sagsøgers egne fejl og/eller forsømmelser, der
medførte uheldet, hvilket på den baggrund ikke kan bebrejdes sagsøgte.

I forhold til årsagssammenhæng gøres det overordnet gældende:

At sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for den fornødne årsagssammen-
hæng. Herunder har sagsøger særligt ikke løftet bevisbyrden for, at der er
medicinsk årsagssammenhæng mellem de gener/lidelser, som medførte sagsø-
gers sygemelding frem til 2. maj 2014, og det pågældende uheld som bebrej-
des sagsøgte.

Hertil gøres det særligt gældende:
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At sagsøger ved flere tilfælde har været udsat for el-ulykker. Det er ikke
påvist, at disse fortilfælde ikke kan have haft en effekt på, eller have udløst,
sagsøgers gener, der førte til sygemelding,

At sagsøgers påståede gener og sygemeldingen i den periode sagsøger
kræver erstatning for, ifølge speciallægeerklæringer udspringer fra nakke-
smerter og deraf følgende kognitive gener (hovedpine, hukommelses- og
koncentrationsbesvær, samt træthed), jf. eksempelvis bilagene 13 og 18,

At det ikke er dokumenteret, at disse nakkesmerter stammer fra det i sa-
gen omhandlende uheld, idet der er flere fortilfælde i sagsøgers sygehistorik,
der er velegnede til at fremkalde nakkesmerter. Hertil kommer også det væ-
sentlige faktum, at der ikke i forbindelse med uheldet den 12. september
2012 fandtes objektive tegn på hverken slag mod hovedet eller mod nakken,
jf. eksempelvis bilag 19 og bilag 26,

At det derimod er dokumenteret, at sagsøger har fået konstateret en skæv-
hed i nakken i forbindelse med fysioterapi, hvilken skævhed ikke stammer fra
den i sagen omhandlende el-ulykke, jf. bilag 15,

 At såvel Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), jf.
bilag 19, som Ankestyrelsen, jf. bilag 26, har vurderet samstemmende, at
sagsøger ikke pådrog sig varige mén og/eller tab af erhvervsevne som følge
af det i nærværende sag omhandlende uheld,

At sagsøger ikke har fremlagt beviser, der kan medføre en tilsidesættelse
af Arbejdsskadestyrelsens samt Ankenævnets klare og utvetydige vurdering
af, at sagsøgers nakkegener (og deraf følgende kognitive gener/lidelser) ikke
skyldtes uheldet den 12. september 2012, og

At Retslægerådets erklæring i sagen ikke kan medføre en tilsidesættelse af
Arbejdsskadestyrelsen og Ankenævnets vurderinger, idet Retslægerådet ikke
anfører med nogen form for sikkerhed, at sagsøgers nakkegener og kognitive
gener/lidelser dokumenterbart stammer fra el-ulykken. Tværtimod undlader
Retslægerådet at tage stilling.

Konkluderende gøres det således gældende, at sagsøgers sygemelding indtil
2. maj 2014 ikke var forårsaget af uheldet den 12. september 2012, men deri-
mod af nakkesmerter og derfra kommende kognitive gener i form af hoved-
pine, hukommelses- og koncentrationsbesvær samt træthed, hvilke altså ikke
dokumenterbart stammede fra uheldet den 12. september 2012.

Bevisbyrden for medicinsk årsagssammenhæng påhviler sagsøger, og er ikke
løftet. Dette særligt henset til, at Arbejdsskadestyrelsen og Ankenævnet sam-
stemmende har konkluderet, at de af sagsøger påberåbte gener/lidelser, der
medførte den langvarige sygemelding, ikke kan tilskrives uheldet den 12.
september 2012.
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Der må i den forbindelse lægges særligt vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen
(nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) er et uvildigt og højt specialiseret or-
gan, der netop har kompetencen til at vurdere den medicinske årsagssam-
menhæng. Det kræver således en høj grad af sikkerhed, før en sådan udtalel-
se/vurdering kan tilsidesættes.

Sagsøger har alene dokumenteret, at uheldet den 12. september 2012 med-
førte en kortvarig sygemelding på 1-3 måneder, jf. bilag 6 sammenholdt med
bilag 14.

Slutteligt gøres det i forhold til tabsopgørelsen gældende:

At sagsøgers tabsopgørelse på det foreliggende grundlag bestrides – her-
under at væsentlige dele er udokumenteret, og

At en eventuel erstatning bør bortfalde eller nedsættes på baggrund af sag-
søgers erstatningsrelevante egen skyld og/eller accept af risiko.
..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår, at  den 12. september 2012 var udsat for en
arbejdsulykke, hvor han fik elektrisk stød, og at ulykken skete, da 

 rørte ved et strømførende kabel over et nedsænket loft i forbindelse
med, at han skulle montere nød- og panikbelysning.

Der er efter det oplyste ikke grundlag for at antage, at arbejdet ikke var fuldt
forsvarligt planlagt eller tilrettelagt fra Eltels side, eller at arbejdsopgaven
fordrede instruktion eller tilsyn i videre omfang end sket. Det må således
lægges til grund, at der var tale om en sædvanlig og standardmæssig opgave
for en uddannet elektriker.

Efter bevisførelsen, herunder navnlig vidnet  forklaring,
lægges det til grund, at det strømførende kabel var efterladt af en anden
elektriker, som Eltel som arbejdsgiver var ansvarlig for, og at det var en
groft uagtsom handling at efterlade et kabel med spænding på som sket, da
andre herved kunne blive udsat for en unødvendig fare.

Eltel er som udgangspunkt erstatningsansvarlig i medfør af DL 3-19-2 over-
for  for den anonyme medarbejders fejl,  men ved vurderin-
gen af ansvar, egen skyld og/eller accept af risiko må der tillige foretages en
bedømmelse af  adfærd.

Retten lægger efter  forklaring til grund, at han - inden ar-
bejdet blev påbegyndt - havde kontrolleret, at der ikke var monteret kabler
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på den relevante el-tavle, men at han ikke ved spændingstest havde kontrolle-
ret, at der ikke var spænding på kablet, før han tog fat i kablet, som ikke var
spændingsløst.

Det fremgår af stærkstrømsbekendtgørelsen, kapitel 6, punkt 635.5, at ingen
må påbegynde arbejde på eller nær ved spændingsløse installationer, før der
er gennemført kontrol af spændingsløs tilstand.

Retten finder, at  ved at undlade at foretage en spændings-
test, før han påbegyndte arbejdet, har handlet uforsigtigt og chancebetonet.
Der er herved lagt vægt på, at  ikke visuelt kunne se begge
ender af kablet, hvorfor han ikke kunne udelukke, at kablet var strømføren-
de, og at han handlede i strid med en grundlæggende og væsentlig sikker-
hedsforskrift i stærkstømsbekendtgørelsen.

Retten finder efter bevisførelsen, at en arbejdsgiver med rette må forvente, at
en uddannet elektriker kender og efterlever sikkerhedsforskrifterne, men at
der efter  og  forklaringer ikke kan bortses
fra, at det ikke var helt usædvanligt, at elektrikere kunne handle uforsigtigt
som sket.

Retten finder under de foreliggende omstændigheder, at der ikke er grundlag
for at fastslå, at  har udvist en så betydelig uforsigtighed, at
der er grundlag for at fritage Eltel for ansvar i medfør af DL-3-19-2 for den
anonyme fejl. Eltel er derfor erstatningsansvarlig overfor .

 findes imidlertid ved sin uforsigtighed som beskrevet oven-
for at have udvist en egen skyld, som måtte føre til, at en eventuel erstatning
ville være at nedsætte med halvdelen.

Udover et ansvarsgrundlag er det en betingelse for at tilkende 
 erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smertegodtgørelse, at der

er medicinsk årsagssammenhæng mellem el-ulykken den 12. september 2012
og  efterfølgende sygeforløb.

I den neurologiske speciallægeerklæring af 28. august 2013, som Retslæge-
rådet har henvist til i sin besvarelse, beskrives der gener i form af hovedpine,
hukommelses- og koncentrationsbesvær, mental udtrætbarhed, rystelser, ko-
ordinationsbesvær og sovende fornemmelser i håndfladen på begge hændrer.

Retslægerådet har i sit svar på spørgsmål 3 anført, at el-ulykker kan medføre
organskade med varige senfølger, herunder skade på centralnervesystemet
med kognitivt nedsat funktion og føleforstyrrelser, men at der ikke er erfa-
ring for, at el-ulykker kan medføre karpaltunnelsyndrom.

Det fremgår videre af Retslægerådets svar på spørgsmål 5, at Retslægerådet
anser det for muligt, at symptomerne frem til seneste speciallægeundersøgel-



Side 21/21

se i 2013 skyldes el-ulykken, men at det ikke er muligt ved særlige undersø-
gelser at konstatere (fastslå) en sådan årsagssammenhæng, og Retslægerådet
har redegjort for, hvilket forhold, der taler for og imod en årsagssammen-
hæng.

Efter Retslægerådets udtalelse sammenholdt med de i sagen iøvrigt forelig-
gende lægelige oplysninger finder retten ikke med den fornødne sandsyn-
lighed at kunne lægge til grund, at der er årsagssammenhæng mellem el-ulyk-
ken og  efterfølgende og langvarige sygeforløb. Det for-
hold, at der som anført af Retslægerådet ikke foreligger oplysninger om, at
de anførte gener og symptomer har været til stede forud for el-ulykken, kan
efter sagens oplysninger ikke føre til et andet resultat.

Eltel Networks A/S frifindes herefter som nedenfor anført.

Efter sagens resultat skal  betale sagsomkostninger til Eltel
Networks A/S med 45.000,00 kr. til dækning af omkostninger til advokatbi-
stand.

Retten har ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på sagens værdi og sa-
gens tvistepunkter sammenholdt med sagens forløb og resultat. Efter sagens
resultat angående ansvarsgrundlaget findes det rettest, at hver part bærer eg-
ne omkosninger til vidneførsel.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Eltel Networks A/S, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren, , 45.000,00 kr. i sagsom-
kostninger til sagsøgte, Eltel Networks A/S.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Janne Rostrup Hansen
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Glostrup, den 31. marts 2017.

Stella Lyksborg, kontorfuldmægtig




