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Afsagt den 3. september 2018 af Østre Landsrets 13. afdeling 

(landsdommerne John Mosegaard, Tuk Bagger og Jakob Friis Nolsø (kst.)). 

 

13. afd. nr. B-861-17:               

 

(advokat Christian Riewe) 

mod 

Eltel Networks A/S 

(advokat Simon Ramlau-Hansen, prøve)  

 

Retten i Glostrups dom af 31. marts 2017 (BS 10H-2728/2013) er anket af  

 med påstand om, at Eltel Networks A/S tilpligtes til  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 indlevering den 14. december 2013 og af de 

resterende 131.913,45 kr. fra påstandsdokumentets indlevering den 3. februar 2017.  

 

Indstævnte, Eltel Networks A/S, har påstået stadfæstelse, subsidiært frifindelse mod 

betaling af et mindre beløb fastsat efter landsrettens skøn.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Den 16. september 2012 foretog  et opslag på Facebook. I opslaget skrev 

han blandt andet: 
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”så det nyt job i morgen… ser jeg frem til med  og intet 230 

volt mere! efter i onsdags sidder det stadig i kroppen armen er øm og min 

hukommelse er lidt ude af kurs… tænker over hva chefen sagde at det heldig 

jeg overlevede da sikringen sprang før hpfien (den der redder dig når du får 

strøm) en skræk for livet håber aldrig jeg kommer til at arbejde med noget over 

48 volt igen! føler mig heldig at mine kollegaer var så hurtig til at ringe 112 jeg 

skylder kage drenge!” 

 

Speciallæge i arbejdsmedicin  har i en speciallægeerklæring af 26. 

februar 2018 om  aktuelle tilstand udtalt blandt andet: 

 

”…  

Speciallægeerklæring  

 

Vedrørende: , 31-årig mand, henvist fra Styrelsen 

for Videregående Uddannelser, da  har ansøgt om handicaptillæg til SU.  

 

I speciallægeerklæringen ønskes der en vurdering af udviklingen over tid af 

funktionsnedsættelsen, beskrivelse af aktuelle funktionsniveau samt prognose, 

beskrivelse af behandling og behandlingsmuligheder, samt angivelse af 

diagnose på dansk og latin, derudover ønskes der er vurdering af om der er 

skånehensyn ved eventuelle studiejobs.  

 

…  

 

I sagen indgår følgende akter:  

28.02.2012: Neurologisk tilsyn i akutmodtagerafsnittet. Subjektivt er der 

tiltagende hovedpine, hukommelsesbesvær, gentager sig selv, svimmelhed, 

samt sovende fornemmelse i venstre overekstremitet. virker kognitivt 

påvirket og er uopmærksom, samtidigt ordineres der kørselsforbud, og der 

bliver foretaget MR-skanning af cerebrum.  

28.09.2012: Sygemeldt. 

06.12.2013: MR-skanning af cerebrum, normale forhold. Der foretages EMG-

undersøgelse. Der er tegn til karpaltunnelsyndom.  

13.12.2012:  påbegynder vurdering på Neurologisk Ambulatorium Aarhus 

Universitetshospital. Der er fjernhedstillæde, kognitive problemer og bydende 

vandladningstrang, samt nedsat sensibilitet af venstre hånds radiale fingre, 

samt forbi pegning ved finger-næse forsøg.  

29.01.2013: Neuropsykologisk test. Der er nedsat psykomotorisk tempo og 

nedsat arbejdshukommelse. 

04.02.2013: EGM. Tanker om epilepsi afkræftes og kørselsforbud ophæves.  

Marts 2013: Påbegynder træningsforløb i Randers Kommune Fysioterapi og 

Træningscenter.  

29.03.2013: Indlægges på grund af trykken på brystet. Ingen tegn til 

kardiologisk lidelse.  

15.04.2013:Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicin, der laves en 

årsagsvurdering og der tages kontakt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings 

Fastholdelsesteam, dette team er senere nedlagt.  

08.05.2013: Rundbordssamtale med socialrådgiver,  er på nuværende 

tidspunkt opsagt og kommunen vil finde en virksomhedspraktik.  
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04.06.2013:  påbegynder virksomhedspraktik, få timer pr uge.  får 

derudover bevilget psykologtimer og går hos , Aarhus, under dette 

forløb erindrer  at han er faldet ned af en stige i forbindelse med elulykke. 

 oplever derudover en bedring af nattesøvn.  

17.06.2013: Fysioterapi og afslutning fra Arbejdsmedicin, Aarhus 

Universitetshospital.  

28.08.2013: Hammel Neurocenter hvor der laves speciallægeerklæring, og  

derudover får et træningsprogram inklusiv fast søvnterapi.  

Derudover er der vedlagt et ikke dateret notat vedrørende  kognitive 

træning og arbejdsrehabiliteringstilbud.  

 

… 

 

Tidligere sygdomme    

I det væsentligste medicinsk rask.  

2009: Randers skadestue elulykke.  

2009: Fald fra stige. 

2010: Fald fra stige.  

2011: Rygsmerter efter bilkørsel.  

2011: Skadestue Vejle, blændet af stærkt lys fra eltavle.  

2011: El-ulykke 230 valt, 2 gange efter hinanden, ikke bevidstløs.  

24.05.2012:  er udsat for en elulykke 400 volt arm til arm, ikke bevidstløs, 

har angiveligt været bevidsthedspåvirket.  har efterfølgende sensibilitetstab.  

 

Aktuelt  

 bliver d. 12.09.2012 udsat for elulykke,  arbejder på daværende 

tidspunkt på Aarhus Havn.  fik hånd til hånd med et kabel i højre hånd mod 

vestre hånd strøm igennem sig, fik således el, må derfor betragtes som en 

elulykke.  har amnesi fra ulykken.  kommer på hospitalet og er indlagt i 

10 timer, hvor  er til observation.  

 lidelse er blevet anmeldt som en arbejdsulykke, men er endnu ikke 

afklaret.  

Initialt efter ulykken forsøger  at arbejde, men har svært ved at klare sig på 

stiger, har svært ved at arbejde med strøm.  er blevet anbefalet at læse 

videre, da  har gode kognitive evner, og  har en studentereksamen.  

følger sig dog hukommelsesvækket i forhold til tidligere.  startede således 

for knap to år siden i uddannelse som bygningskonstruktør.  har fået 

almindelig SU i den periode.  

 hverdag er i dag således, at  står op før kl. 6, gør sig klar til dagen som 

studerende. Kl. 7 tager  toget til Aarhus fra Randers,  er derefter i skole 

og har undervisning frem til mellem kl. 16 og 17.  tager toget hjem et sted 

mellem kl. 15 og kl. 17.  laver derefter aftensmad, og går en tur med hund. 

 bor med ægtefælle.  går i seng kl. 21.  skal have et fast søvnmønster, 

hvis  ikke får dette, så får  hovedpine og har almene symptomer, samt 

symptomer ud i især over ekstremiteterne.  forsøger at undgå medicinsk 

behandling, og er blevet anbefalet at undgå dette.  har svært ved at være 

fysisk aktiv, følger sig kognitivt påvirket, bliver hurtigt udtrættet.  har 

således svært ved at klare almindelige gøremål, trækker sig socialt, men 

opfylder ikke kriterierne til en depression.  

 ægtefælle er med til samtalen, og oplyser at  bliver hurtigt udtrækket, 

 har hovedpine hver morgen, der ofte forværres i løbet af dagen.  skal 
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ikke have for mange ændringer, eller for meget flimmer. Derudover er der 

heldigvis medstuderende der hjælper .  

 mangler knap halvandet år i at færdiggøre uddannelsen.  

 oplyser at hverdagen foregå med at sove, spise, gå i skole og gå tur med 

hund.  har ikke overskud til andre typer af opgaver.  

 

…  

 

Arbejdsmedicinsk notat  

 er initialt uddannet elektriker, har arbejdet indenfor brand igennem en del 

år, har der arbejdet med installation af brandsikringsanlæg.  har flere gange 

været udsat for elulykke, dette har påvirket  kognitivt.  

 

… 

 

Columna Cervicalis:  

Normal bevægelighed i alle retninger. Diffus ømhed ved palpation af 

nakkefæsterne, negativ forarmen komkrationstest. Skulderåg igen 

ømhed ved palpation af muskulaturen på thorax forflade, eller lang 

scapula.   

 

… 

 

Konklusion og vurdering  

31-årig mand, der i september 2012 var udsat for en elulykke.  er derefter 

grundigt testet med EMG, MR-skanning af cerebrum, psykologisk testing, 

virksomhedspraktik, psykologisk terapi, neurologisk speciallægeerklæring. Før 

ulykke, var  velfungerende, bortset fra enkelte kontakter på grund af lænd- 

og rygsmerter.  har flere elulykker før aktuelle i september 2012.  har 

arbejdsmæssigt forsøgt at komme tilbage til arbejdsmarkedet, har dog svært 

ved at klare arbejdet som elektriker.  har genvundet en del af sine kognitive 

evner, og er derfor startet uddannelse som bygningskonstruktør.  

 

I arbejdsmedicin er der erfaringer der tyder på at elulykker er ledsaget af 

muskelsmerter, hovedpine, neurologiske gener, og kognitive problemer især 

ofte senfølger.  

 funktionsnedsættelsesniveau betragtes som værende varigt, da det er 5 år 

siden  var udsat for elulykken, og det er derfor ikke sandsynligt at  kan 

vende tilbage til arbejde som elektriker. 

 

… 

 

Aktuelt er der ingen behandling af senfølger efter el-ulykker, og som anført er 

det 5 år siden ulykken forekom, og derfor er det ikke sandsynligt at man kan 

forvente en væsentlig forbedring.  

 

… 

 

Som anført er  funktionsnedsættelse opstået efter  var udsat for en 

elulykke. Konkret vurderes det at  ikke bør udfordres yderlig, hvis han skal 

gennemfører uddannelsen, da  har brug for øget hvile og struktur.  
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… 

 

[underskrift] 

 

… 

Som bi-oplysning kan det oplyses, at der er begrænset med videnskabelig viden 

om elulykker, men Arbejds- og miljøforsknings fonden (AMFF) har netop 

lavet en større bevilling med henblik på yderligere undersøgelse/forskning.” 

 

 

Under sagens behandling for landsretten afgav Retslægerådet den 1. marts 2018 en 

supplerende udtalelse. I udtalelsen er de supplerende spørgsmål besvaret således: 

 

”Spørgsmål 6: 

Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmål 5 bl.a. anført, at Retslægerådet 

anser det for muligt, at symptomerne frem til seneste speciallægeundersøgelse i 

2013 skyldes el-ulykken, men at det ikke er muligt ved særlige undersøgelser at 

konstatere (fastslå) en sådan årsagssammenhæng. Retslægerådet har desuden 

anført, hvad der efter rådets opfattelse taler for og imod en sammenhæng. 

 

Retslægerådet bedes – om muligt – angive, om der efter en samlet vurdering er 

mest der taler for en sammenhæng, om der er mest der taler imod en 

sammenhæng eller om der er lige meget der taler for og imod en sammenhæng. 

 

Der er ikke nye oplysninger i sagen, og det er ikke muligt for Retslægerådet at 

besvare spørgsmål 5 mere konkret, herunder om der efter en samlet vurdering 

er mest der taler for henholdsvis imod en sammenhæng. 

 

Spørgsmål A: 

Retslægerådet bedes oplyse, hvorvidt en medfødt eller senere ”erhvervet” 

skævhed i nakken kan forårsage ømhed af de dybe nakkefæstner? 

 

Svaret bedes begrundet. 

 

Spørgsmål B: 

Retslægerådet bedes oplyse, hvorvidt slag til nakken eller hovedet kan 

forårsage ømhed af de dybe nakke-fæstner og/eller kognitive gener i form af 

hovedpine, trætbarhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær. 

 

Svaret bedes begrundet. 

 

Spørgsmål C: 

Retslægerådet bedes oplyse, hvorvidt ømhed af de dybe nakkefæstner kan 

medføre hovedpine, udtalt trætbarhed, og/eller hukommelses- og 

koncentrationsbesvær? 

 

Spørgsmål D: 

Retslægerådet bedes oplyse, hvorvidt en el-ulykke som den i nærværende er 

egnet til at fremkalde en skævhed i nakken? 
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Ad spørgsmål A, B, C og D: 

 

Spørgsmålene er af generel karakter og besvares ikke af Retslægerådet. 

 

Spørgsmål E: 

Såfremt Retslægerådet besvarer spørgsmål 6 således, at der er mest der taler 

for en sammenhæng, bedes Retslægerådet oplyse, hvorvidt Retslægerådet 

således finder det overvejende sandsynligt, at de gener/lidelser der beskrives 

frem til seneste speciallægeundersøgelse i 2013, er udløst af den konkrete el-

ulykke den 12. september 2014[2]? 

 

Retslægerådet bedes i den forbindelse forholde sig til bilag 18, hvori tidligere 

el-ulykker er beskrevet herunder el-ulykker af alvorlig karakter (400V). 

 

Bortfalder. 

 

Spørgsmål F: 

Såfremt spørgsmål E besvares bekræftende, anmodes Retslægerådet om at 

oplyse, hvorvidt forudgående el-ulykker af samme, og af mere alvorlig 

karakter, kan have betydning for, hvordan et eventuelt skadesbillede udvikler 

sig i forbindelse med en senere el-ulykke? 

 

Bortfalder.” 

 

 blev efter arbejdsulykken undersøgt af blandt andre overlæge  

, Arbejdsmedicinsk Afdeling. Om  sygdomshistorik hedder det 

i  undersøgelsesnotat af 25. november 2013 blandt andet: 

 

”20064. Århus. Søvnapnoe. Træthed og hukommelsesproblemer. 

… 

2008. Skadestuen, Randers. Rygsmerte og almen utilpashed efter påkørsel af 

bil. Obj: i.a. 

… 

03.04.2009. Skadestuen, Randers. Elulykke. Lavspænding. Observation i et 

døgn. Obj: i.a. Ingen varige følger. 

2009. Skadestuen, Randes. Fald fra stige. Skrabt skinnebenet. 

2010. Skadestuen, Århus. Fald fra stige. Slået ryggen. 

… 

07.12.11. Elulykke. 230 Volt. To gange efter hinanden. Ikke bevidstløs. Ikke 

no-let-go. Akut: sovende fornemmelse i hø arm. Lidt svimmel. EKG: i.a. Tager 

hjem. Ingen varige følger. 

24.05.12. Elulykke. 400 volt. Arm til arm. Ikke bevidstløs. Slog hovedet mod 

vaskemaskinen, han var ved at rep. Akut: lidt svimmel. Hø arm med let nedsat 

sensibilitet og kraft. ekg: i.a. Hjem fra skadestuen efter 5 timer. Ingen varige 

følger.” 
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Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af  og af vidnerne 

,  og . 

 

 har supplerende forklaret blandt andet, at de ikke forud var orienteret om, 

at der var sat strøm til dele af installationerne. Han opholdt sig i containeren uden for 

bygningen, da  fra Eltel Networks bad ham gå i gang med at opsætte nød- og 

panikskilte. Der var vist tale om den container, hvor der blev opbevaret skruer og værktøj. 

Det var også , der bad  om at montere de tavler, som skulle 

forsyne nødbelysningen.  

 

Han og de øvrige elektrikere var ikke færdige med at montere elektricitet på den etage, 

hvor ulykken skete, og han havde ikke fået at vide, at det kabel, han rørte ved, var 

strømførende. Kablerne hang uden for el-tavlerne, hvilket indikerede, at der ikke var 

tilsluttet strøm. Man skal måle igennem, når man sætter el-tavler op. Han havde ikke fået 

besked på, at der var foretaget en sådan måling på den etage, hvor han befandt sig. 

 

Når  har forklaret, at  fra Eltel Networks havde oplyst, at der 

ikke var spænding på noget til udlysene, så betyder det, at der ikke var spænding til nød- 

og panikbelysningen. Udlysene og nød- og panikbelysningen er betegnelser for den samme 

belysning. 

 

Han kontrollerede, om kablerne hang ved el-tavlerne, fordi der kan være strøm til 

nødforsyningen fra batterierne, selv om strømforsyningen ikke er aktiveret. Når man 

lægger kabler, foretager man mærkning af kabelenderne, så man kan se, om enderne er en 

del af samme kabel. Han havde kontrolleret mærkningerne på begge ender af det kabel, der 

gav ham stød, og der burde ikke have været spænding i kablet. 

 

Det kabel, der gav ham stød, lå en god armslængde inde under det nedsænkede loft. Han 

kunne ikke måle spændingen med en målepind uden at flytte på kablet. Hvis han skulle 

have foretaget spændingsmåling med en målepind, havde det været nødvendigt at få fat i 

en tømrer. Han kunne dog godt have foretaget spændingsmåling med en polsøger, men 

sådan et værktøj kan man ikke stole på. De har normalt ikke en polsøger i deres 

værktøjskasse, og det havde han heller ikke den pågældende dag. Han er bekendt med, at 

man ikke må lægge hånden på et kabel, før man har vished for, at der ikke er strøm i. På L-
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AUS-kurserne lærer man, at man skal foretage spændingsmåling i alle tilfælde for at 

overholde stærkstrømsbekendtgørelsen.  

 

Der var ikke tegn på, at nogen havde foretaget af-isolering af kablet. Når man klipper et 

kabel over med en kabelsaks, kan det ske, at kablet trækker sig tilbage. Det er nok det, der 

er sket. Da han greb om kablet, var han ikke opmærksom på at være forsigtig, for han 

havde jo kontrolleret, at kablet ikke var tilsluttet el-tavlen. 

 

Efter ulykken havde han ofte mareridt, hvor han så sig selv falde. Psykologen hjalp ham 

med at få billederne ud af hovedet. Han havde et glimt, hvor han faldt bagover og ramte 

gulvet. Han råbte til sine kolleger. Det næste, han husker, er, at han faldt om på asfalten 

ved skurvognen foran bygningen. Han havde ikke buler eller blå mærker efter faldet. Han 

var heller ikke øm i baghovedet. 

 

Hans ugentlige arbejdstid var normalt 37 timer, men den kunne godt være højere. Det var 

meget svingende, og han arbejdede langt mere op til aflevering af entrepriser. Når han 

arbejdede som vikar, afspadserede han sine overarbejdstimer. Han husker ikke, om han 

holdt ferie i 2012. Han plejer bare at melde sig til rådighed og melder ikke decideret ferie. 

 

Han har tidligere døjet med søvnapnø, men det gik i sig selv igen efter noget tid.  

 

Han har tidligere været udsat for el-ulykker. Den 3. april 2009 skulle han demontere en 

industribygning med gamle metalafbrydere fra 1950’erne. Da han rørte ved en af 

afbryderne, fik han stød. Han var efterfølgende til kontrol på skadestuen, men blev ikke 

indlagt. På L-AUS-kurserne lærer man, at man altid skal til kontrol, når man har fået stød. 

Han husker ikke at have haft konkrete gener efter denne ulykke. Han husker ikke at have 

været udsat for en el-ulykke den 7. december 2011. Han husker at have fået et stød på 400 

volt i forbindelse med montering af en vaskemaskine den 24. maj 2012. Han og hans 

kolleger havde slukket el-gruppen og sat en lås på el-tavlen, men en gulvmand havde 

klippet låsen, da han skulle bruge elektricitet. Han var på skadestuen og blev vistnok 

indlagt til observation. Han har ikke haft gener efter denne ulykke. 

 

Om Facebook-opslaget den 16. september 2012 har han forklaret, at den chef, han omtalte, 

var , som besøgte ham på sygehuset.  og  
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 havde undersøgt, hvad der var sket.  sagde, at 

sikringen var sprunget, men at hpfi-relæet ikke var slået fra. 

 

 har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke længere er ansat 

i Eltel Networks. Han er ansat som afdelingschef hos Kemp og Lauritzen, hvor han har 

samme funktion, som han havde hos Eltel Networks. Han har det overordnede ansvar for 

overmontørerne, som har ansvaret for elektrikerne. 

 

Man skal altid foretage spændingstest, når man arbejder med elektricitet. Først skal man 

sikre, at der er foretaget adskillelse. Dernæst skal man sikre, at der ikke kan ske 

indkobling. Slutteligt skal man foretage spændingstest. Denne procedure er meget vigtig på 

en byggeplads, hvor en masse elektrikere trækker kabler. Det kan ske, at en elektriker 

tilslutter et kabel i en installation, hvor kablet ikke skal tilsluttes. Man kan fravige 

proceduren, hvis man kan se begge ender af kablet, og man selv har lagt kablet, eller hvis 

man kan se hele kablet. Når kablet forsvinder ind i et rum, skal der foretages kontrol. Det 

er elektrikerens eget ansvar at foretage kontrol. Når man er uddannet elektriker, skal man 

overholde reglerne for sin egen sikkerheds skyld. Der er tale om en almindelig kendt regel, 

og arbejdsgiverne gør ikke elektrikerne bekendt med reglen hver dag. Hverken han, 

overmontørerne eller den arbejdende formand fører kontrol med alle elektrikernes konkrete 

arbejde. På arbejdspladsen bliver der dog talt om vigtigheden af, at elektrikerne overholder 

reglerne. Hvis der havde været tale om højspænding, ville en ulykke som den foreliggende 

medføre dødsfald næsten hver gang. 

 

En polsøger ville have indikeret, at der muligvis var spænding i kablet. Hvis man skal måle 

den nøjagtige spænding, skal man anvende en målepind. 

 

Det var en fejl, at  ikke foretog spændingstest.  mødte ind 

på arbejdspladsen efter en række el-installatører, og  havde ikke selv 

trukket kabler. Det pågældende kabel var trukket over loftet i flere rum, og det var ikke 

længere muligt at foretage visuel kontrol. Hvis man ikke kan se, hvor kablet ender, og man 

ikke selv har trukket det, skal der foretages spændingstest. Det har ikke betydning, at 

etagen ikke var sat i drift. Man skal også fortage spændingstest, selv om man af sin mester 

får at vide, at der ikke er tilsluttet spænding. Dette fremgår vist ikke specifikt af L-AUS-

reglerne. 
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Det er ikke efter L-AUS-reglerne et krav, at man anvender gummihandsker ved 

spændingstest og af-isolering, men når man ikke kan komme til kablet og er nødt til at røre 

ved det, bør man anvende gummihandsker for at beskytte sig mod strøm. 

 

Han kender ikke til eksempler på el-ulykker, som har medført langvarig sygemelding som i 

 tilfælde. Han kender heller ikke til nogen, som er kommet til skade som 

 af et stød med det pågældende spændingsfelt. På baggrund af sin erfaring 

formoder han, at det har betydning for alvoren af et stød, hvor lang tid den skadelidte har 

været udsat for stødet. Hpfi-relæet skal koble fra, når man kommer over et bestemt antal 

volt eller milliampere. Jo større sikring, desto mere energi er der til rådighed, før sikringen 

springer. Det siger noget om strømeksponeringen, hvis sikringen springer. Han kan ikke 

udtale sig om, hvor meget strøm der er gået gennem . Hvis  

 fik fat i den rene fase, ville han blive eksponeret for al energien, og så ville 

kablet ikke være brændt sort i enderne. Hvis lederne derimod var lagt sammen kobber til 

kobber, ville kablerne altid være brændt sort i enderne. 

 

Han husker ikke, om konjunkturerne i 2012-2013 bevirkede, at det var nemt at få arbejde 

som elektriker. 

 

 har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke kan huske, om  

 var på pladsen. Der var kunne byggestrøm, da de ankom på pladsen. De 

monterede tavler frem til  ulykke. Der blev ikke sat spænding på. Der 

bliver normalt givet en orientering, hvis der bliver sat spænding på, og en sådan orientering 

var ikke givet. 

 

Han arbejdede med at samle tavler på en etage ovenover . Han mener, at 

han arbejdede på 7. etage, og at  arbejdede på 6. etage. Hans 

arbejdsopgave var forskellig fra , og han satte ikke strøm på noget. De 

havde ikke fået udleveret gummihandsker til at udføre arbejdet. 

 

Det kraftige bump, han hørte, skal måske snarere betegnes som et smæld eller et brag. Det 

lød, som om en stige eller et stillads væltede. Herefter gik der omkring et minut, før han 

hørte  råbe. Der gik ikke kun nogle få sekunder, fra han hørte braget, til 

 råbte. Da han nåede ned til , lå stigen ved siden af  

. 
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Det er ikke sædvanligt at få stød, idet formanden normalt kontrollerer, at tingene er 

forsvarligt afsluttet. 

 

Han ville – med sine 12-13 års erfaring på daværende tidspunkt – have gjort ligesom  

. 

 

Forevist  Facebook-opslag af 16. september 2012 har han forklaret, at 

 og  kontrollerede, om sikringen var sprunget. Han var ikke 

involveret i kontrollen.  har været udsat for en ekstremt kraftig strøm, når 

sikringen sprang, inden hpfi-relæet slog fra. Stødet kunne have været dødbringende. 

 

Han har ikke arbejdet sammen med  efter ulykken. 

 

 har supplerende forklaret blandt andet, at hans tendens til at undlade at 

måle strøm på kablerne er afhængig af, om der er tale om nybyggeri eller et eksisterende 

byggeri. Når der er tale om et nybyggeri, plejer man først at tilslutte strøm, når det hele er 

sat op. Han vil næsten gå ud fra, at han ikke var den eneste, der ikke målte spænding hver 

gang. Man kan udføre sit arbejde hurtigere, hvis man ikke foretager spændingsmåling, men 

han er klar over, at han burde have målt, om der var spænding i kablerne, hver gang. 

 

 

De var pressede og fik ikke at vide, om de efterhånden var godt med. De fik at vide, at der 

ikke var spænding på kablerne. Det var tilsigtet, at de arbejdede spændingsløst.  

 

Han opsatte lamper, mens  monterede nødudgangsskilte. De havde ikke 

fået udleveret gummihandsker. Efter reglerne skal man have gummihandsker på, hvis man 

arbejder med spænding.  

 

På ulykkestidspunktet befandt han sig på etagen under . Han hørte ikke 

noget, da ulykken skete, men  råbte på ham kort efter ulykken. 

 

Forevist  Facebook-opslag af 16. september 2012 har han forklaret, at de 

var henne for at kigge på el-tavlen og konstaterede, at sikringen var sprunget. Der var tale 

om en 13-amperesikring, som kan klare en belastning på 2300-2500 watt.  
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kunne have drevet en vinkelsliber med det stød. Et stød af en sådan styrke ville ofte være 

dødbringende. 

 

Han husker ikke, hvor lang tid han blev på pladsen. Efter ulykken har han arbejdet med 

 på et brandanlæg. Han husker ikke adressen eller det nærmere tidspunkt. 

Ulykken tog hårdt på , som var langt mere træt efter ulykken og havde 

svært ved at huske. Det var ikke noget, han havde iagttaget hos  før 

ulykken. 

 

Procedure 

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i 

overensstemmelse hermed. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Sagen angår, om Eltel Network er ansvarlig for  arbejdsulykke den 12. 

september 2012, herunder om  har udvist egen skyld. Sagen angår 

endvidere, om der er årsagssammenhæng mellem arbejdsulykken og  

sygeforløb. Endelig angår sagen den beløbsmæssige opgørelse af kravet på erstatning for 

tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. 

 

Ansvarsgrundlag og egen skyld 

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at det strømførende kabel, som gav 

 elektrisk stød, var efterladt af en anden elektriker, som Eltel Networks 

som arbejdsgiver var ansvarlig for, jf. Danske Lov 3-19-2. Landsretten tiltræder endvidere, 

at det var en groft uagtsom handling at efterlade et kabel med spænding, da andre herved 

blev udsat for alvorlig fare. 

 

Landsretten lægger efter  og  forklaringer til grund, at 

formanden, , fra Eltel Networks oplyste, at der ikke var sluttet elektricitet til 

den nød- og panikbelysning, som  arbejdede med. Efter  

forklaring lægger landsretten videre til grund, at der ved nybyggerier sædvanligvis først 

tilsluttes strøm, når alle elektriske installationer er sat op, og efter  

forklaring, at der normalt gives en orientering, når spænding bliver sat på, hvilket ikke var 

sket. 
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Efter  forklaring lægger landsretten endvidere til grund, at han, før han 

påbegyndte arbejdet, sikrede sig, at kablerne ikke var tilsluttet el-tavlerne, og at han 

foretog kontrol af mærkningen af enderne af kablet, for at sikre sig at der ikke var 

spænding på kablet.  

 

Under disse omstændigheder finder landsretten, at den egen skyld, som  

har udvist ved at have berørt kablet uden forinden at have foretaget spændingstest i 

overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsens punkt 636.5, ikke kan begrunde 

bortfald Eltel Networks erstatningsansvar eller nedsættelse af erstatningskravet. 

Landsretten har herved tillige lagt vægt på, at der var udvist grov uagtsomhed ved 

efterladelsen af et kabel med spænding.  

 

Årsagssammenhæng 

Det påhviler  at bevise, at der er årsagssammenhæng mellem 

arbejdsulykken den 12. september 2012 og hans efterfølgende sygeforløb. 

 

Det fremgår af den af speciallæge  udarbejdede neurologiske 

speciallægeerklæring af 28. august 2013, at  klagede over konstant 

trykkende hovedpine, dagligt hukommelses- og koncentrationsbesvær, mental udtræthed, 

daglige episoder med rysten af begge hænder, besvær med at koordinere bevægelser og let 

sovende fornemmelse i håndfladen på begge hænder. 

 

Af  opslag på Facebook den 16. september 2012 fremgår, at hans arm var 

øm, og at hans hukommelse var lidt ude af kurs. 

 

Endvidere har  forklaret, at  var langt mere træt efter 

ulykken og havde svært ved at huske, hvilket han ikke havde iagttaget hos  

 før ulykken. 

 

Af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 3 fremgår blandt andet, at el-ulykker kan 

medføre skade på centralnervesystemet med kognitivt nedsat funktion og føleforstyrrelser. 

Af rådets besvarelse af spørgsmål 5 fremgår, at det anses for muligt, at symptomerne frem 

til seneste speciallægeundersøgelse i 2013 skyldes el-ulykken, men at det ikke er muligt at 

konstatere en sådan årsagssammenhæng. Endvidere fremgår det, at det taler imod en 

årsagsmæssig sammenhæng, at der ikke ved neurologiske undersøgelser, herunder MR-
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scanning, er påvist organiske forandringer, samt at karpaltunnelsyndrom ikke er en 

sandsynlig konsekvens af el-ulykken. Det taler for årsagsmæssige sammenhæng mellem 

el-ulykken og symptomudviklingen, at  var rask forud for ulykken, og at 

symptomerne er opstået i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af el-ulykken.  

 

På baggrund af det efter bevisførelsen oplyste sygdomsforløb, den tidsmæssige nærhed 

mellem arbejdsulykken og sygdomsforløbet, og da det ikke er godtgjort, at der foreligger 

konkurrerende skadesårsager, finder landsretten det godtgjort, at der foreligger de 

nødvendige brosymptomer og dermed årsagssammenhæng mellem arbejdsulykken den 12. 

september 2012 og  efterfølgende sygeforløb. 

 

Tabsopgørelsen 

Landsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte  erstatningsopgørelse, 

som derfor lægges til grund. 

 

Konklusion og sagsomkostninger 

På den anførte baggrund tager landsretten  påstand til følge. 

 

Eltel Networks A/S skal betale sagsomkostninger for begge retter til  med 

i alt 112.520 kr. Beløbet omfatter 22.520 kr. til retsafgift og 90.000 kr. inklusive moms til 

dækning af udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af 

udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og 

varighed. 

 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t: 

 

Eltel Networks A/S skal til  betale 456.613,03 kr. med tillæg af 

procesrente af 139.467,19 kr. fra den 20. august 2013, af 185.232,39 kr. fra den 14. 

december 2013 og af 131.913,45 kr. fra den 3. februar 2017.  

 

I sagsomkostninger for begge retter skal Eltel Networks A/S betale 112.520 kr. til  

. 

 

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. 
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Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 03-09-2018 

 

Peter Jansen 

Sektionsleder 
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