
 

B1435000- BES 

 

 

UDSKRIFT 

AF 

ØSTRE LANDSRETS RETSBOG 

____________ 

 

 

 

Den 23. april 2019 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. 

 

Som dommere fungerede landsdommerne Henrik Gam, Karen Hald og Nicolai Uggerhøj-

Winther (kst.), førstnævnte som rettens formand. 

 

Der foretoges  

 

21. afd. kære nr. B-1435-18:               

Bring Trucking a.s. 

(advokat Thomas Ryhl) 

mod 

 

(advokat Christian Riewe) 

 

Ingen var mødt eller indkaldt. 

 

Der fremlagdes kæreskrift af 29. november 2018, hvorved advokat Thomas Ryhl på vegne 

af Bring Trucking a.s. har kæret Københavns Byrets kendelse af 9. maj 2018 (BS 32C-

3187/2017) om, at sagen fremmes til realitetsbehandling, idet der er værneting her i landet 

efter Bruxelles I-forordningens artikel 21, stk. 1, litra b, nr. i. 

 

Særligt om spørgsmålet om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen har kærende an-

ført blandt andet følgende: 

 

”Der foreligger kun en ganske begrænset retspraksis fra EU-Domstolen om for-

tolkningen af Bruxelles I-forordningens artikel 21, stk. 1, litra b), nr. i), og ikke 
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nogen praksis om anvendelsen på en situation som den i denne sag aktuelle, 

hvor arbejdstageren udfører sit arbejde fra en transportabel arbejdsplads (en 

lastbil), der op til flere gange dagligt passerer landegrænser, hvor stedet for ar-

bejdets udførelse tilsvarende omfatter flere medlemsstater hver eneste uge, og 

hvor de øvrige omstændigheder, der efter EU-Domstolens praksis ellers må 

indgå ved bestemmelsen af den rette medlemsstat som værneting for et søgs-

mål anlagt af en arbejdstager mod sin arbejdsgiver, med vægt også kan siges at 

knytte sig til flere forskellige medlemsstater. 

… 

For at undgå fortsat tvivl om rækkevidden og fortolkningen af forordningens 

artikel 21 i denne og de mange øvrige og hyppigt forekommende situationer, 

der ligner den aktuelle, og opnå en autoritativ fortolkning i EU-retligt lys, stil-

les på vegne af Bring Trucking a.s. forslag om, at der som led i kæresagens be-

handling for Østre Landsret sker en præjudiciel forelæggelse for EU-

Domstolen. 

 

Formålet med at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen er navnlig at 

belyse intensiteten af tilknytningskravet ”det sted, hvor eller hvorfra arbejds-

tageren sædvanligvis udfører sit arbejde” i Bruxelles I-forordningens artikel 

21, stk. 1, litra b), nr. i), i lyset af Bruxelles I-forordningens erklærede mål om 

at modvirke – og udelukke – flere konkurrerende værneting.” 

 

Kærende har som bilag til kæreskriftet vedlagt udkast til præjudicielle spørgsmål. 

 

Der fremlagdes ligeledes afgørelse af 2. november 2018, hvorved Procesbevillingsnævnet i 

medfør af retsplejelovens § 253, stk. 4, har meddelt Bring Trucking a.s. tilladelse til kære 

af kendelsen til Østre Landsret. 

 

Endvidere fremlagdes byrettens fremsendelsesbrev af 11. december 2018 og udskrift af 

retsbogen indeholdende den kærede afgørelse. Retten har ved sagens fremsendelse hen-

holdt sig til den trufne afgørelse. 

 

Der fremlagdes kæresvarskrift af 11. februar 2019 fra indkærede. 

 

Særligt om spørgsmålet om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen har indkærede 

anført, at der efter indkæredes opfattelse ikke foreligger en sådan fortolkningstvivl om de 

relevante bestemmelser, at der er behov for en præjudiciel forelæggelse. 

 

Landsretten har ved retsbog af 3. april 2019 meddelt parterne, at landsretten ikke finder 

anledning til at imødekomme anmodningen fra kærende om mundtlig behandling af kære-

målet, og udsat sagen til den 12. april 2019 på eventuelle yderligere indlæg fra parterne. 
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Kærende har i den anledning den 12. april 2019 fremsendt parternes fælles materialesam-

ling fra delhovedforhandlingen om værnetingsspørgsmålet for Københavns Byret.  

 

Indkærede har ved processkrift af 12. april 2019 anført blandt andet, at såfremt landsretten 

ikke finder, at der er værneting efter Bruxelles I-forordningen, kunne det være relevant at 

forelægge spørgsmål for EU-Domstolen vedrørende forståelsen af udstationeringsdirekti-

vet. Indkærede har udarbejdet udkast til præjudicielle spørgsmål herom. 

 

De modtagne bilag var til stede. 

 

Efter votering afsagdes 

 

k e n d e l s e : 

 

Som anført i byrettens kendelse kan der ved afgørelsen af, om der er værneting efter Bru-

xelles I-forordningens artikel 21 om søgsmål mod arbejdsgiveren, lægges vægt på EU-

Domstolens praksis blandt andet vedrørende artikel 19, nr. 2, i den tidligere Bruxelles I-

forordning fra 2000 (Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000). 

 

EU-Domstolen har ved dom af 14. september 2017 i de forenede sager C-168/16 og C-

169/16 (Sandra Nogueira m.fl. mod Crewlink Ireland Ltd) udtalt sig om fortolkningen af 

artikel 19, nr. 2, litra a, i den tidligere Bruxelles I-forordning fra 2000, hvoraf det følger, at 

en arbejdsgiver, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden med-

lemsstat ved retten på det sted, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde, eller 

ved retten på det sidste sted, hvor han sædvanligvis udførte sit arbejde. 

 

Dommen vedrørte spørgsmålet om værneting i to sager om kabinepersonale, der havde en 

bestemt lufthavn i Belgien som ”hjemmebase”, mens arbejdsgiveren var hjemmehørende i 

Irland. 

 

EU-Domstolen anfører i dommens præmis 57-64 følgende:  

 

”57      Hvad angår fastlæggelsen af begrebet »det sted, hvor arbejdstageren 

sædvanligvis udfører sit arbejde«, som omhandlet i Bruxelles I-forordningens 

artikel 19, nr. 2), litra a), har Domstolen gentagne gange fastslået, at kriteriet 

om den medlemsstat, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde, skal 
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fortolkes vidt (jf. analogt dom af 12.9.2013, Schlecker, C-64/12, 

EU:C:2013:551, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis). 

 

58      Hvad angår en arbejdsaftale, der er blevet opfyldt på flere kontraherende 

staters område, og når der ikke foreligger et faktisk midtpunkt for arbejdstage-

rens erhvervsaktiviteter, hvorfra denne opfylder de fleste af sine forpligtelser i 

forhold til sin arbejdsgiver, har Domstolen fundet, at Bruxelleskonventionens 

artikel 5, nr. 1) – i betragtning af de tvingende hensyn til såvel at fastlægge det 

sted, hvortil sagen har den væsentligste tilknytning med henblik på at udpege 

den ret, der er bedst placeret til at afgøre tvisten, som at sikre arbejdstageren, 

som den svageste part i kontrakten, en passende beskyttelse og at undgå, at der 

er værneting flere steder – skal fortolkes således, at bestemmelsen tager sigte 

på det sted, hvor eller hvorfra arbejdstageren faktisk i det væsentlige opfylder 

sine forpligtelser over for arbejdsgiveren. Det er således på dette sted, arbejds-

tageren med de mindste omkostninger kan anlægge retssag mod sin arbejdsgi-

ver eller varetage sine interesser som sagsøgt, og retten på dette sted er bedst i 

stand til at afgøre tvisten vedrørende arbejdsaftalen (jf. i denne retning dom af 

27.2.2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122, præmis 49 og den deri nævnte 

retspraksis). 

 

59      Under sådanne omstændigheder skal begrebet »det sted, hvor arbejdsta-

geren sædvanligvis udfører sit arbejde«, som er fastsat i Bruxelles I-

forordningens artikel 19, nr. 2), litra a), fortolkes således, at det henviser til det 

sted, hvor eller hvorfra arbejdstageren i det væsentlige opfylder sine forpligtel-

ser over for sin arbejdsgiver. 

 

60      I dette tilfælde vedrører hovedsagerne arbejdstagere, der er ansat som 

medlemmer af kabinepersonalet hos eller stillet til rådighed for et luftfartssel-

skab. Den ret i en medlemsstat, der skal påkende sådanne tvister, skal således, 

når den ikke utvetydigt kan fastslå »det sted, hvor arbejdstageren sædvanligvis 

udfører sit arbejde«, med henblik på at undersøge sin egen kompetence identi-

ficere det sted, »hvorfra« denne arbejdstager hovedsageligt opfyldte sine for-

pligtelser i forhold til sin arbejdsgiver. 

 

61      Som generaladvokaten har anført i punkt 95 i sit forslag til afgørelse, 

følger det ligeledes af Domstolens praksis, at det med henblik på at fastlægge 

dette sted tilkommer den nationale ret at henholde sig til en række indicier. 

 

62      Denne metode med indicier giver ikke alene mulighed for at foretage en 

bedre vurdering af de retlige forbindelsers eksistens, idet den skal tage hensyn 

til samtlige de faktorer, der karakteriserer arbejdstagerens virksomhed (jf. ana-

logt, dom af 15.3.2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, præmis 48), men 

ligeledes for at undgå, at et begreb som »det sted, hvor eller hvorfra arbejdsta-

geren sædvanligvis udfører sit arbejde«, ikke bruges som redskab eller ikke bi-

drager til gennemførelsen af strategier for omgåelse (jf. analogt, dom af 

27.10.2016, D’Oultremont m.fl., C-290/15, EU:C:2016:816, præmis 48 og den 

deri nævnte retspraksis). 

 

63      Som generaladvokaten har påpeget i punkt 85 i sit forslag til afgørelse, 

har Domstolen hvad angår arbejdsforhold i transportsektoren i dom af 15. 

marts 2011, Koelzsch (C-29/10, EU:C:2011:151, præmis 49) og af 15. decem-

ber 2011, Voogsgeerd (C-384/10, EU:C:2011:842, præmis 38-41), opregnet 
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flere forhold, som en national ret kan tage hensyn til. Disse retter skal bl.a. fast-

lægge, i hvilken medlemsstat det sted, hvorfra arbejdstageren udfører sine 

transportopgaver, vender tilbage til efter sine opgaver eller modtager instrukti-

oner vedrørende sine opgaver og organiserer sit arbejde, er beliggende, samt 

det sted, hvor arbejdsredskaberne befinder sig. 

 

64      Som generaladvokaten har påpeget i punkt 102 i sit forslag til afgørelse, 

skal der, under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, i denne 

henseende tages hensyn til det sted, hvor de fly, om bord på hvilke appellanter-

nes arbejde sædvanligvis udføres, har standplads.” 

 

Videre anfører Domstolen i præmis 67-69 følgende: 

 

”67      Den omstændighed, at begrebet »det sted, hvor arbejdstageren sædvan-

ligvis udfører sit arbejde«, som omhandlet i Bruxelles I-forordningens artikel 

19, nr. 2), litra a), ikke kan sidestilles med begrebet »hjemmebase« som om-

handlet i bilag III til forordning nr. 3922/91, betyder imidlertid ikke, således 

som generaladvokaten har påpeget i punkt 115 i sit forslag til afgørelse, at det 

sidstnævnte begreb er uden relevans med henblik på under omstændigheder 

som de i hovedsagerne omhandlede at fastlægge det sted, hvorfra en arbejdsta-

ger sædvanligvis udfører sit arbejde. 

 

68      Nærmere bestemt har Domstolen, således som det fremgår af denne 

doms præmis 61-64, tidligere fremhævet, at der ved identificeringen af dette 

sted skal bruges en metode, som bygger på indikationer. 

 

69      I denne forbindelse udgør begrebet »hjemmebase« et element, der kan 

spille en betydelig rolle ved identificeringen af de indikationer, der er nævnt 

ovenfor i denne doms præmis 63 og 64, som under omstændigheder som de i 

hovedsagen omhandlede giver mulighed for at fastslå, hvorfra arbejdstagerne 

sædvanligvis udfører deres arbejde, og dermed at fastslå den kompetence, som 

en ret kan have til at påkende et søgsmål anlagt af disse arbejdstagere som om-

handlet i Bruxelles I-forordningens artikel 19, nr. 2), litra a).” 

 

Landsretten finder under henvisning hertil, og det som byretten har anført om indholdet af 

praksis fra EU-Domstolen, at der ikke i forhold til afgørelsen af denne sag består en tvivl 

om forståelsen af den relevante EU-ret, som nødvendiggør en forelæggelse af spørgsmål 

for EU-Domstolen. 

 

Landsretten tager derfor ikke kærendes anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-

Domstolen til følge. 

 

Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, finder landsretten, at der er vær-

neting her i landet efter Bruxelles I-forordningens artikel 21, stk. 1, litra b, nr. i. 
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Det, som af kærende er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. 

 

Landsretten bemærker herved, at kærende – på opfordring fra indkærede – ikke har frem-

lagt dokumentation for de instrukser for transportopgaverne, som eventuelt måtte være 

givet til  fra andre steder end Danmark. 

 

Allerede fordi sagen kan fremmes til realitetsbehandling efter det ovennævnte retsgrund-

lag, finder landsretten ikke anledning til at tage stilling til anbringenderne om udstatione-

ringsdirektivet og udstationeringsloven. 

 

Landsretten stadfæster herefter byrettens kendelse. 

 

T h i  b e s t e m m e s : 

 

Byrettens kendelse stadfæstes. 

 

Bring Trucking a.s. skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale 3.500 kr. til 

. 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet. 

 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 26-04-2019 

 

Julie Vestergaard Nielsen 

studentermedhjælper 
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