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Retten i Glostrup

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 10. april 2019 i sag nr. BS 10F-434/2017:

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar

mod
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750  Ballerup

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte er erstatningsansvarlig
overfor sagsøger i anledning af en skade som sagsøger pådrog sig i forbin-
delse med aftjening af sin værnepligt.

Sagsøgerens påstand er at sagsøgte skal tilpligtes at betale til 
 kr. 437.474,84 med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, subsidiært

et mindre beløb efter rettens skøn.

Sagsøgtes påstand er principalt frifindelse og subsidiært, frifindelse mod be-
taling af et mindre beløb.

Oplysningerne i sagen
Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retspleje-
lovens § 218 a, stk. 2, dog er forklaringerne gengivet.

Forklaringer

 har forklaret blandt andet, at en REX-tur er en prø-
ve, hvor man ikke får lov til at gå videre som konstabel, medmindre man kan
klare turen. Har man det, der skal til, for at kunne gå videre? Det er det der
skal afklares med turen. Denne er meget hård rent fysisk og man skal vænne
sig til at følge ordre uden at tænke nærmere om indholdet.

Det var en fed tur, men den var også hård. Hver gang en kom til skade og ik-
ke kunne deltage, skulle de andre bære hans våben. Selv kom han til at bære
både radio og våben for en anden, så han var hårdt presset.

Da ulykken skete, var det i en sump. Det var mudder op til over knæene. Det
var mørkt og de havde svært ved at komme frem. De kunne ikke se hinan-
den. Ham foran svingede med sin rygsæk og bankede panserværnsvåbenet
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ind i  hovedet på ham. Han tror, at personen foran gjorde sådan fordi, han
kæmpede for at komme frem. Fordi de var så mange, blev der lavet skygge-
ordninger mellem hinanden Der var max. 2 meter mellem dem. Han tror på,
at der i teorien skulle have været 5 meter mellem dem, men fordi de var så
mange, så blev det ikke sådan. Når de gik længere ture var der større afstand.
Der var ikke på noget tidspunkt information om, at de gik for tæt på hinan-
den. På andre øvelser har de fået besked om, at gå med 5 meters mellemrum.
På visse ture har de fået besked om at tage fat i hinandens rygsække for at
holde kontakten.

Efter slaget i hovedet husker han, at han blev trukket op af sumpen. Hans
sergant spurgte, hvordan han havde det. Han sagde, at han var svimmel og at
han havde kastet op, men at han gerne ville forsøge at fortsætte. Han fortsat-
te, men efter et stykke tid kunne han ikke mere, han kastede igen op og han
ville gerne udgå. Løjtnanten troede ikke på ham og bad ham ånde sig i ansig-
tet for at kunne lugte, om han havde kastet op. Han blev beordret til at skifte
til regntøj for at deltage i anden passage på turen. På det tidspunkt følte han
sig ligesom fuld og han "sejlede". Han fik nu lov til at komme af sted til syge-
huset, og to kollegaer førte ham tilbage. Han havde svært ved at holde sig
vågen og de for vild. Han kom på skadestuen, men var der maksimalt en ti-
me. Han fik besked om, at tage tilbage til kasernen. Der var der ingen over-
ordnet, da alle var på øvelse. Der var en anden , der havde en skade i
knæet og denne person måtte passe ham. Han kom op på sit værelse, hvor
han kastede yderligere op. Han havde fået besked om, at han ikke kunne for-
vente at komme ind på sygehuset igen, uden at være blevet tilset af en læge
fra militæret.

Der gik to dage, og han havde det meget dårligt. , der passede ham,
prøvede at få fat i nogen  for igen at få ham på sygehuset.  vækkede
ham som han skulle.

Efter at være blevet tilset af en læge, kom han påny på skadestuen. Han fik
da besked på, at han skulle holde sig i ro og slappe af. Han kom tilbage til sit
værelse og lagde sig til at sove. Han fik senere oplyst af de andre, at hans
sergant havde prøvet at vække ham, men at han sov for tungt.

De andre talte med serganten om hans tilstand, men han var alligevel med i
øvelsen og oplevede ikke, at han kunne sidde over. Han sagde imidlertid flere
gange undervejs, at han havde det dårligt. Hans sergant kunne også se, at han
havde det dårligt, men denne vidste ikke, hvad de kunne gøre. 14 dage sene-
re fik han en fritagelsesseddel. Han kan huske, at han var på skadestuen den
21 oktober, men han var der også før.

Da øvelsen var færdig havde han dobbeltsyn og var dårlig. Han var ikke ble-
vet "fredet" fysisk, da han skulle deltage, men han var blevet fritaget for at
bære oppakning. Han syntes at det var ydmygende. Han ville gerne videre
som konstabel og følte at han blev udstillet, ved at stå ved siden af uden at
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deltage i de fysiske øvelser. De andre blev også gjort opmærksom på, at han
ikke skulle det samme som de andre værnepligtige. De andre forstod ham
imidertid og de følte sig også udsatte, når de var syge.

Han skulle havde været færdiguddannet som konstabel, men måtte opgive
grundet hjernerystelsen. Han gik i gang med elevuddannelsen, men måtte
stoppe. Han havde fået oplyst, at de alene var 11, der var blevet udtaget som
konstabelelever, hvoraf han var den ene og at han  kunne forvente at blive fa-
stansat.

På et tidspunkt blev han sendt på sygekursus, hvor de lærte at håndtere for-
skellige skader, men de fik ikke oplysninger om hjernerystelser.

Idag er han i fleksjob. Han er uddannet som tømrer. Han er ved at tage nogle
it-kurser. Han er lysfølsom og har hovedpine hver dag, Han har mange smer-
ter om vinteren.

  har forklaret blandt andet, at REX-turen ligger
mange år tilbage, så detaljeringsgraden er påvirket.

Det var en flerdags øvelse og da ulykken skete havde de været i gang i 2
døgn. De skulle ned til en anden passage og skulle over en å. De var sidste
gruppe og tiden var presset. Der var en forudbestemt rute som de skulle gå.

Han kaldte op og spurgte om de måtte afkorte turen, men det fik han nej til.
Forholdene ned til vandløbet, var således, at der var en skråning. Det var
mørkt og det havde regnet. Han gik foran og sagde, at de skulle hjælpe hi-
nanden, så de ikke faldt og snubblede.

Da han var på vej ned af skråningen, hørte han, at  var blevet ramt i ho-
vedet. Han gik retur og så, at  lå på jorden. "Mini-Odense" som gik for-
an, havde rettet på sin rygsæk, så at det panserværn som han bar på, havde
ramt  i hovedet. Han kunne se, at  var svimmel. De fortsatte ca.
50 - 100 meter. Han så da, at  var svimmel og at han kastede op. Han
forsøgte at lyse på ham, og konstaterede da, at han var lysfølsom og han
tænkte derfor, at det nok var en hjernerystelse. Han bad derfor en kollega om
at køre ham på sygehuset.

Han talte med  umiddelbart efter, at denne var ramt og han spurgte ind-
til hvad der var sket. Han fik meldingen, at Mini-Odense var faldet bagover
og havde ramt . Denne var blevet en lille smule svimmel. Han spurgte,
om denne kunne fortsætte et lille stykke og fik ja. Da de kom ned for enden,
50 - 100 meter længere fremme kunne han se, at  havde det værre. Han
kan ikke sige, om  gav udtryk for at ville fortsætte. Ulykkesstedet gjor-
de, at de ikke kunne få hjælp, hvor de var, så under alle omstændigheder
måtte de gå 50 - 100 meter.
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Han kontaktede delingsføreren, der ikke var helt tilfreds med situationen og
sagde, "er du sikker på, at han ikke bare spiller syg?". Denne mistænkte at
der var tale om skuespil. Han sagde, at han var helt sikker, fordi han kendte
til symptomerne og disse var til stede. Han fik en anden person,  til at køre

 på sygehuset.

Som befalingsmand kan han bekræfte, at forsvaret presser de værnepligtige
under en sådan REX-tur. Det er formålet, at finde ud af, hvem der fysisk og
psykisk kan klare turen og som er parate og egnede til videregående tjeneste.

Hvis man fra Infirmariet får en fritagelsesseddel, er det skadens art og om-
fang, der bestemmer, hvad man kan deltage i.  En værnepligtig kan således
godt være med på march, mens de andre må bære hans udstyr. Det kan godt
ske, hvis personen derved kan få viden m.v. ud af at deltage, uden at blive fy-
sisk presset. Han husker ikke, om  kom igen. Han husker heller ikke,
om han senere var gruppefører for ham, men det har han formentlig været, da
han fortsatte som gruppefører for delingen.

Det er korrekt, at der foreligger en generel instruks om, at der skal være en
afstand mellem de værnepligtige på 5 meter. Denne regel forudsætter imid-
lertid, at terrænet tillader det. I den givne situation tillod terrænet det ikke og
de måtte derfor gå tættere for at hjælpe hinanden. Han sagde til dem, at de
skulle hjælpe og støtte hinanden. Han gik selv foran for at finde den sikreste
og korteste vej.

Han er som befalingsmand faglært indenfor første hjælp gennem forsvaret.
Der er tale om et ekstra kursus som nogle, men ikke alle, får lov at deltage i.
Dette kommer an på, hvad kompagniet har brug for. Som værnepligtig får
man et kursus i første hjælp, men han husker ikke, om hjernerystelse indgår
som emne på det kursus.

  har forklaret blandt andet, at han deltog i REX-tu-
ren og gik foran  med en rygsæk og en panserværnsattrap.

Da ulykken skete oplevede han slet ikke, at  blev ramt. Det var først ef-
ter, at han havde rettet sin rygsæk at han så, at  lå ned. Han svingede
rygsækken med raketten, fordi remmen fra rygsækken var gledet ned. Det
var ham der stod for raketten under hele turen. De stod midt i en sump da
det skete.

Han kan bekræfte, at der var en instruks om, at afstanden mellem soldaterne
skulle være 5 meter. Det var når de gik gennem et større område. Når det var
mørkt skulle de imidlertid gå tæt og holde i hinandens rygsæk.

Efter at  blev ramt fortsatte de i samme gruppedeling.

 sprang efterfølgende den fysiske træning over i flere dage, hvor han fikP
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det dårligt. Han var med nogle gange og sad da på sidelinjen og der var nog-
le gange hvor han ikke deltog.

Efter slaget lå  ned og var helt væk. Delingsføreren sagde, at han skulle
gå videre, hvis han kunne klare det, men efter et stykke tid kunne han ikke
klare det og blev kørt på hospitalet.

  har forklaret blandt andet, at han forrsat er ansat i for-
svaret, hvor han har været ansat siden august 2012. Han deltog på den om-
talte REX-tur som gruppefører (teamleder).

En REX-tur har til formål at teste de militære færdigheder hos den enkelte
soldat og har tillige til formål at skabe en korpsånd mellem deltagerne. Den
værnepligtige deltager i øvelsen ca. halvvejs inde i forløbet og træningen skal
give færdigheder til, at pågældende kan blive en del af totalforsvaret og indgå
i beredskabet. Efter veloverstået tur vil den pågældende gå fra at være almin-
delig menig til at være husar.

På en sådan øvelsestur har den værnepligtige sin kampuniform, sin udrust-
ning, bælte med tasker, gevær, magasin, sikkerhedsudrustning, hjelm, hands-
ker, beskyttelsesbriller og høreværn.

Der vil være perioder under øvelsen, hvor hjelmen er taget af, f.eks. når man
svømmer.  En hjelms funktion på øvelsen er primært at beskytte den værnep-
ligtige mod modstanderens projektiler og  fragmenter, og at beskytte ved
fald.

Hjelmen er også god til at beskytte i en skov da den lige som beskyttelses-
briller kan forhindre jord og grene i hovedet. Den kan siges at være en kom-
bination af en skudsikker vest og en arbejdshjelm.

Det er korrekt, at hjelmen normalt tages af ved vandøvelser, men han husker
ikke, at det pågældende område som et sådant område. Typisk går man
udenom våde områder. han husker at det var mørkt, og at de var i en skov,
men husker ikke, at der skulle være tale om en sump.

Han husker ikke, om han var i nærheden af  da udlykken skete. Han så
ikke ulykken. Han fik oplyst, at  var kommet til skade, og løjtnanten be-
falede et kort holdt, da en havde fået en reel skade. Han fik oplyst fra kolle-
ga, at  havde fået et panserværn i hovedet.

Det er normalt to værnepligtige pr. gruppe, der bærer panserværnet. Det bæ-
res på ryggen og har en strop til formålet. På den type øvelse som der er tale
om, ligger panserværnet typisk vandret, i toppen af rygsækken.

I situationen gik deltagerne tæt på hinanden. Sædvaligvis skal der være en
enkeltafstand på 5 meter. Afstanden er den del af kampstrategien og for at
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forhindre, at alle bliver skudt ned på en gang.

Ved dårlig sigtbarhed, er det imidlertid narturligt at de går tættere, men det
er ikke standard. Der var ikke afgivet ordre om, at de skulle gå tættere, men
dette var ikke usædvanligt under den givne type øvelse. Han husker, at der
var mørkt, men ikke, om det var skumring eller nat. Sigtbarheden var ringe,
og da har deltagerne en tendens til at gå tættere.

Det er sædvanligt med en øvelse om natten. Hele øvelsen tager tre dage, og
de enkelte øvelser foregår både nat og dag.

I forbindelse med øvelsen er det ikke foreskrevet, at den værnepligtige, der
bærer på panserværnet skal gå bagerst. Det er situationsbestemt, hvornår på-
gældende kan/skal justere sit udstyr. Derfor kan det godt forventes, at en
værnepligtig retter på sit udstyr således som er sket i nærværende situation.
Det er ikke italesat, at man skal være opmærksom herpå.

Som befalingsmand træner man rekrutter og presser deltagerne rent fysisk.
Det er kulturen, at man skal "skubbes ud over kanten". Hvis en rekrut ikke
ønsker at deltage bør denne spørges, om man er sikker på, at man ikke vil
deltage og hvis ønsket fastholdes, må pågældende blive anmodet om at syge-
melde sig. Der kan være tilfælde, hvor den pågældende alligevel deltager på
sidelinjen, uden at blive fysisk udfordret, det kommer an på situaitonen.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende, at aftjening af værnepligt, herunder især
planlægning og deltagelse i en rex-tur, er et intenst forløb, som er tilrettelagt
med det formål at få de værnepligtige til at presse sig selv til det yderste.
Derfor har Forsvaret en skærpet pligt til at sørge for at sikkerheden for de
værnepligtige er i orden. Denne pligt har Forsvaret i nærværende sag tilside-
sat.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende, at sagsøgte er erstat-
ningsansvarlig overfor  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-
mæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 42, særligt idet at

 og de øvrige værnepligtige blev beordret til at tage
deres hjelme på trods af, at sigtbarheden var meget dårlig, hvorved sikkerhe-
den for de værnepligtige blev nedsat betragteligt. Havde   

 haft en hjelm på kunne følgerende efter ulykken havde været undgået.
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Det gøres derudover gældende, at de anvendte tekniske hjælpemidler ikke
var indrettet eller blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. nor-
men i arbejdsmiljølovens § 45, idet  burde have haft en
hjelm på.

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 delingsføre-
ren, gruppeføreren   og   har på-
draget sig erstatningsansvar, jf. DL 3-19-2, særligt idet delingsføreren beord-
rede  og de øvrige værnepligtige til at gå tæt og der-
med under 5 meters afstand, som ellers befalet, jf. sagsøgtes eget brev af 22.
februar 2016.

Det gøres i øvrigt gældende, at delingsføreren har handlet uagtsomt ved ikke
omgående at sørge for, at  modtog lægehjælp hurtigst
muligt.

Det gøres endelig gældende, at sagsøgte efter ulykken burde have beordret
 til øjeblikkeligt at stoppe med at udføre fysisk aktivi-

tet, hvilket sagsøgte undlod, idet han først den 21. oktober 2013 fik en frita-
gelsesseddel, der undtog ham fra al fysisk aktivitet. Denne burde have været
udstedt lige efter ulykken.

Sagsøgte har gjort gældende, at Forsvaret ikke har handlet ansvarspådragen-
de over for .

Denne sag skal afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler,
det vil sige på culpagrundlag.

Det bestrides som urigtigt, at arbejdet under den omhandlede øvelse ikke var
planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Anvendelse af hjelm under øvelser, som den omhandlede, har ingen sikker-
hedsmæssig funktion, men sker alene for at give soldaten træning i kamp-
mæssige forhold, under hvilke hjelm bæres til beskyttelse mod våbenvirknin-
ger (eksplosioner mv.). Hjelmen er således ikke under denne type øvelse et
teknisk hjælpemiddel eller personligt værnemiddel i den forstand, disse be-
greber anvendes i arbejdsmiljølovens § 45. Det har derfor ingen betydning for
vurderingen af øvelsens tilrettelæggelse eller årsagen til den indtrådte skade,
at  s befalingsmand havde beordret personellet til at af-
lægge hjelmene forud for  s uheld.

Det bestrides, at  er blevet befalet at holde kortere af-P
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stand til det panserværnsvåben, som han blev ramt af, end de 5 meter, der
sædvanligvis anvendes som sikkerhedsafstand.

Der er i denne sag ikke spørgsmål om arbejdsstedets indretning som del af
skadesmekanismen, da "indretning" af det naturområde, hvor ulykken skete,
ikke har selvstændig betydning for hændelsesforløbet.

Det bestrides som urigtigt, at  s befalingsmænd har
forsømt rettidigt at bringe  under lægebehandling.

 valgte selv at fortsætte øvelsen kortvarigt efter sam-
menstødet med panserværnsvåbenet, og selv da han valgte at afbryde sin del-
tagelse, var der intet i situationen, som gav grundlag for at formode, at han
havde behov for akut lægehjælp.

For fuldstændighedens skyld gøres det gældende, at 
ikke har påvist, at hans skade kunne være undgået eller formindsket, hvis han
var kommet i behandling på et tidligere tidspunkt.

Af journalnotat for henvendelse på skadestuen på ulykkesdagen (bilag 6)
fremgår ikke, at der blev iværksat nogen form for behandling, og heller ikke
ved henvendelse dagen efter (skadesjournal, bilag 7) tilrådes andet end at se
tiden an. Dette støttes videre af Retslægerådets svar på spørgsmål 1, hvoraf
fremgår, at Retslægerådet skønner, at  s hjernerystelse
ikke er forværret af, at der er gået 1½ time før  vurde-
res på skadestuen på dagen for uheldet.

Befalingsmændene har heller ikke handlet ansvarspådragende ved i tiden ef-
ter ulykken at have ladet  deltage i fysisk aktivitet. Pe-
ter  havde i dagene efter ulykken 2 gange været på skade-
stuen, og hvis han i den forbindelse blev tilrådet at undgå fysiske udfoldelser,
kunne han have bedt sig fritaget for sådanne aktiviteter. Det fremgår af den
fremlagte journaludskrift fra Forsvarets Sundhedstjeneste (bilag 8), at 

 var bekendt med, at man som værnepligtig
af lægelige grunde kan opnå fritagelse for visse uddannelsesaktiviteter.

Til støtte for den subsidiære påstand om betaling af et mindre beløb gøres det
gældende, at selv såfremt retten måtte finde, at Forsvaret har handlet an-
svarspådragende, har  ikke godtgjort et økonomisk
tab.

 har anført, at han ville være færdiguddannet konsta-
bel den 6. januar 2014. I stævningens sagsfremstilling er anført, at 

 i perioden fra den 30. november 2013 til den 6. januar 2014
var korttidsansat som konstabelelev, men at han måtte stoppe uddannelsen
som konstabel denne dato. Det fremgår af den fremlagte lønoversigt (bilag
2), at lønnen for konstabelelever er væsentligt lavere end for færdiguddanne-
de konstabler.
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Det bestrides som udokumenteret, at  ville være ble-
vet fastansat ved udløbet af konstabeluddannelsen. Der er endvidere intet
grundlag for at antage, at eventuel ansættelse ville være sket på langtidskont-
rakt, og  har ikke godtgjort, at han besidder en rele-
vant faglig uddannelse, hvorfor anvendelse af denne løntakst i erstatningsop-
gørelsen er ubegrundet.

Erstatningsopgørelsen angår perioden fra den 6. november 2014 til den 23.
oktober 2016, altså perioden efter  angiveligt ville væ-
re færdiguddannet konstabel. På baggrund af det ovenfor anførte, herunder
at det er udokumenteret, at  ville være fastansat ved
udløbet af uddannelsen, bestrides det, at  har påvist et
erstatningsberettiget økonomisk tab af arbejdsfortjeneste.

En eventuel erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal derfor udmåles skøns-
mæssigt.

Det bestrides videre, at  har et berettiget krav om
godtgørelse for svie og smerte hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at  den 8.
oktober 2013 fik hjernerystelse i forbindelse med hans deltagelse som vær-
nepligtig på en REX-tur. Han blev ramt i hovedet af en attrap af et panser-
værnsvåben, der målte 1,5 meter i længden og som vejede 5 - 7 kilo. Attrap-
pen lå øverst, på tværs,  i rygsækken på  , der gik foran 

.

Efter vidneforklaringerne, herunder vidnet  s forklaring,
kan det lægges til grund, at formålet med en REX- tur er, at teste de militære
færdigheder hos den enkelte soldat, herunder dennes udholdenhed. Den vær-
nepligtige har under turen fuld udrustning med sig og turen løber over flere
dage, hvor deltagerne presses på forskellige måder, både fysisk og psykisk.

Efter  s forklaring samt vidnerne  
 og  , var de fysiske forhold på selve ulykkestids-

punktet sådanne, at det var 3. dagen for øvelsen og på ulykkesstedet var der
skov/krat, det var mørkt og sigtbarheden var ringe. Det var mudret og det
regnede. Vidnet   har oplyst, at han gik foran og havde
sagt til deltagerne, at de skulle hjælpe hinanden, så de ikke faldt og snubble-
de. Han forespurgte på et tidspunkt, om turen kunne afkortes, hvilket han fik
afslag på.

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at deltagerne var blevet beordret
til at tage deres hjelm af. Da deltagerne havde fået besked på, at de hjælpe hi-
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nanden, indebar det naturligvis, at de ikke kunne overholde den sædanlige
sikkerhedsafstand på 5 meter imellem sig.

Vidnet   har forklaret, at en hjelms funktion primært at be-
skytte mod modstanderens projektiler og  fragmenter, men at den også kan
beskytte ved fald og at den kan forhindre, at personen får jord og grene i ho-
vedet. Han har forklaret, der er situationer under en øvelse, hvor hjelmen ta-
ges af, f.eks. når man skal udføre vandøvelser. Han husker ikke, at ulykkes-
stedet var et sådant område.

Retten lægger til grund, at deltagerne i REX-øvelsen skulle forberedes for
deltagelse i en mulig konfliktsituation og forholdene på ulykkestidspunktet
var derfor planlagt til at være overordentligt vanskelige. Deltagerne befandt
sig i en presset og potientielt farlig situation. Derved påhvilede der de an-
svarlige ledere et skærpet ansvar for, at øvelsen blev udført så sikkerheds-
mæssigt forsvarligt som muligt, herunder ved brug af alle nødvendige hjælpe-
midler og med skærpet agtpågivenhed i forhold til situationens farlighed.

Henset til, at deltagerne var blevet beordet til at tage hjelmen af, uanset, at
der ikke var nogen umiddelbar forestående øvelse, der nødvendiggjorde dette
og at dette skete under de givne vanskelige forhold og på et tidspunkt, hvor
det må have stået befalingsmændene klart, at deltagerne ikke overholdt den
sædvanlige sikkerhedsafstand på 5 meter, da finder retten, at sagsøgte som
arbejdsgiver må bære ansvaret for den skete ulykke. Der henvises til arbejds-
miljølovens §§ 38 og 45.

Parterne er ikke enige i sagsøgers tabsopgørelse.

 har gjort gældende, at han har krav på tabt arbejds-
fortjeneste for perioden 6. november 2014 og til den 23. oktober 2016. Det
er oplyst, at han blev sygemeldt den 6. november 2014 og at han ville være
færdiguddannet som konstabel den 6. januar 2015.

 har opgjort sit krav baseret på lønnen for en langtid-
sansat faglært konstabel med tillæg, ialt 24.061,40 kr. pr. måned.

Henset til den usikkerhed der foreligger om, hvorvidt 
ved sin færdiguddannelse ville være blevet ansat som konstabel i basisløng-
ruppe 4, fastsættes hans krav på tabt arbejdsfortjeneste skønsmæssigt af ret-
ten til netto 270.000,- kr.

Sagsøgte har gjort gældende, at   ikke er berettiget til
svie- og smertegodtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens § 3, men sagsøgte
har ikke anført særskilte anbringender herfor.

Da det kan lægges til grund, at  har været langtidssy-
gemeldt i en periode, der overskrider maksimum for svie- og smertegodtgø-
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relse i 2016, finder retten grundlag for imødekomme påstanden om godtgø-
relse.   tillægges således 73.500,- kr. i godtgørelse for
svie- og smerte.

Retten har fastsat sagens omkostninger med udgangspunkt i Landsretspræsi-
denternes notat om vejledende takster for sagsomkostninger i proceduresa-
ger og med udgangspunkt i, at sagens oprindelige værdi opgøres til
437.474,84 kr., hvoraf sagsøger har fået medhold i 343.500,- kr. Sagens for-
beredelse har været af sædvanligt omfang, dog med enkelte spørgsmål til
Retslægerådet.

Henset hertil samt til, at sagen blev hovedforhandlet over 1/2 dag, fastsætter
retten et passende beløb til dækning af advokatomkostninger for mandataren
til 38.000,- kr., samt for betalt retsafgift af det vundne beløb med  8.560,-
kr., ialt 46.560,- kr.

Thi kendes for ret:

Forsvaresministeriets Personalestyrelse skal inden 14 dage betale 343.500,-
kr. til  med tillæg af procesrente fra den 17. februar
2017 og til betaling sker.

Inden samme frist skal Forsvaresministeriets Personalestyrelse betale sagens
omkostninger til mandataren, 3F Fagligt fælles Forbund med 46.560,- kr.

Anja Olsen
retsassessor

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Glostrup, den 10. april 2019.

Heidi Brix, kontorfuldmægtig
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