
Retten i Grønland

Udskrift af dombogen

DOM

Afeagt deai 18. februar 2020 i sag nr. BS 125/2019:

INIA/S
Mannarsip Aqq. 20
3911 Sisimiut

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen vedrerer erstatning uden for kontrakt.

 har nedlagt enåelig, påstand om, at INI A/S til-
pligtes at betale 244.626,28 kr. med tiUaeg afprocesrente fra den 14. marts
2018.

INI A/S har nedlagt påstand om fi-ifindelse.

Oplysningerne i sagen
Den 18. febmar 2018 var  udsat for en ulykke,
hvor han gled og faldt uden for ejendommen, hvor han bor. Ved faldet på-
drog han sig en overrevet lårbensmuskel.

Ejendommen ejes af Grønlands Selvstyre, og TNl A/S har på grundlag afaf-
tale med selvstyret ansvaret for administration af ejendommen. I denne for-
bindelse er TNl A/S bemyndiget til på selvstyrets vegne at indgå aftaler om
bl-a. snerydning i afd. 161 i Nuussuaq, der omfatter n-
d  bopæl. Sådan aftale er indgået med Arctic Constructeri ApS, der se-
nCTe CT blevet til Sennersooq Entreprenøren ApS.

s advokat skrev den 14. marts 2018 til INI A/S
og rejste krav i anledning af ulykken. Advokaten anmodede samtidig om
INI A/S stillingtagen til, om erstatningsansvaret kumie anerkendes.

Den 23. marts 2018 svarede INI A/S blandt andet, at INI A/S havde odente-
ret selvstyret om henvendelsen, og at DU A/S på vegne afbygningsejeren
ikke kunne anerkende ansvaret, lige som sagen ikke ville blive oversendt til
bygningsejers forsikringsselskab.

Der er under hovedforhandlingen gennemgået fotos og kortskitser fra. områ-
del, herunder vedrørende vejforløbet i 2006 og i 2009.
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 sendte i perioden 6. november 2017 til 4. febru-
ar 2018 fakturaer for arbejdstimer for i alt 808.200 kr. til hans enkeltmands-
virksomheds faste, eneste kunde, Nuuk Transport A/S. Erstatningskravet for
tabt arbejdsfortjeneste er beregnet som den gennemsnitlige månedlige faktu-
rering, svarende til 73.472,73 kr., der er ganget med perioden, hvor 

 var sygemeldt fi-a den 18. febmar 2018 til den 21. maj
2018, i alt 3,07 måneder, svarende til 225.561^8 kr. Herudover krasver

 godtgÉU-else for svie og smerte for perioden 18.
februar 2018 til 21. maj 2018,93 dage å 205 kr. pr. dag, svarende til 19.065
kr.

Der er mellem parterne i første omgang tvist om, hvorvidt INI A/S kan gø-
res direikte ansvarlig over for B for eventuel mang-
lede overholdelse af bygningejerens pligt til vintervedligeholdelse, og der-
næst, om det område, hvor  faldt, er omfattet af
bygningeja'ens pligt til vmtervedligeholdelse. Endelig er der tvist vediøren-
de opgørelsen af Bj statningskrav.

Forklaringer:
Der er under sagen afgivet forklaring af Bja

ar forklaret blandt andet, at han bor i
N vor han har boet siden 2005. Han er
uddannet tøimer og driver selvstaendig virksomhed gennem 11-12 år. Den
18. febroar 2018 faldt han på området nord for B-2300, da hafi var på vej til
affaldscontaineren, der er placeret på parkeringspladsen, der hÉffer til
bebyggelsen. Afifaldsconlaineren har været placeret på den pågældende
plads siden 2010. Han j5k benet ind under sig og rev 4 muskler over. De
fremlagte fakturaer viser mdtjenmgen i hans virksonriied forud for ulykken.
Han har ikke tidligere rettet henvendelse til INI, fordi han vurderer det som
spild af tid.

 har forklaret blandt andet, at han er teknisk chef
ved INI A/S. Sneiydnmg foregår dels med entreprenørmaskiner i forskellige
støn-elser, dels med håndkraft. I aftalegrundlaget med entreprenøren er det
markeret med forskellige farver, hvilke områder, der skal ryddes. Der skulle
ryddes på et asfalteret stisystem ved bebyggelsen. Begrænsningerne for
snerydningen firemgik af det udbudsmateriale, som entrqprenøreme kiume
byde på. Kortmaterialet herom er udarbejdet af en tekniker hos INI A/S.
Selvstyret har ham bekendt ikke taget stilling til, hvor der skulle sneryddes.
Områder, der er markeret med rødt, skal ikke ryddes. Der skulle ske rydning
langs gavlen af B-23&1, så der var adgang til kælderrum. Der skulle
endvidere ryddes en adgangsvej mellem to store sten og hen over en
betonplade til den nye parkeringsplads, hvor affaldscontaineren var placeret.
Der skulle ikke ryddes langs gavlen afB-2300. Der fandtes ikke formelle
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adgangsveje. Det har ikke været drøftet at opsætte skiltning med
information om adgangsveje. Efter hans viden er der ikke optaget
fotodokumentation af entreprenøren i forbindelse med snerydning. Han er
ildce bekendt med, om der er tilknyttet en ejeadomsinspekter til de
pågaeldende område.

B ar forklaret blandt andet, af han. har været ved INI
siden l. febmar2018. Omtrent 14 dage efter start får han besked fra en
inspektør om utilfi-edshed med en leverandør. Han skrev til leverandøren
den 27. marts 2018 med billededokumentation. De har ildce ansvaret for

onirådet nord for B-2300 elleroinrådet syd for B-2298. De har kun ansvaret
for de områder, der er markeret med rødt og blåt. Han har ikke set kortene,
før han blev ansat hos INI A/S. Kortene haenger i afdelingerne. Kortene
bliver brugt i forhold til levenmdøreme afbl.a. snerydning. Han kender ikke
tU baggrunden for kortene. Han kender til aftalai mellem INI A/S og
Grønlands Selvstyre. Han husker ikke, om der er nogen begfaensninger i
forhold til pligten til snerydmng.

ar forklaret blandt andet, at hun bor i
Nuussuaq Sammen med e. Hun er uddannet

sundhedshjælper og arbejder som sådan. Det er hende, der har optaget
videoen, der er fremlagt. Hun er meget utilfreds med glatfizcrebekæmpelsen
på den sti, som de plejer at benytte. Hun går sjældent op ad, men dér
sneiyddes fint. De har ikke benyttet stien langs B-2301, der er utilgængelig
på grund af sne. Mange andre beboere benyttede "Djævlebakken" 

lejede at benytte deme sti. Hun har set en ældre herre, der faldt for
nogle år siden. Hun husker ikke hvornår. De ikke fået at vide, at de ikke
måtte gå den vej. Hun optog videoen den 27. februar 2018 ca. kl. 16.

ar forklaret blandt andet, at han har vaerct ansat hos
Sennersooq Entreprenøren fra maj 201 5. Han var ansat den 18. februar
2018. Billedmne på side 76 og 77 svarer tU ekstraktens side 55. Det er ham
selv og en kollega der er fotograferet den 27. marts 2018. De rydder på et
område, hvor de ahmndeligvis ikke skal rydde. Han har kun ryddet der en
gang tidligere. Dengang blev da- ryddet sne. Den 27. marts 2018 blev der
gruset. Viceværten fi-a INI A/S havde ringet og givet dem besked om at
rydde. Han bror, at han ringede til P g spurgte, om de skulle rydde. P
sagde nej, men viceværten insisterede. En gang imellem fik de instruktionC
om glatfiarebekæmpelse direkte fra TNl A/S. De ryddede i området generelt
på næsten daglig basis i vinteren 2018 på grund af meget snefald. Der blev
ryddet vedgavlen afB-2301. De smed sneen på onu-ådet nord for B-2301.
Den gamle parkeringsplads blev ikke ryddet. Parkeringspladsen blev ikke
sneryddet nonnalt.

Parternes synspunkter
 har under hovedforhandlingen i det væsentligste

procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvori er anført
bl.a.:
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"Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældaide,
at WI A/S ikke havde foretaget glatfiarebekæmpelse, på gangarealet
hvor  faldt, og at dette var den direkte
årsag til faldet,

at WI A/S ikke havde draget omsorg for tilstrækkelig og effektiv
glatførebekaempelse i et tidsrum, hvor der var behov herfor,

at snerydniagspligt og glatfiza-ebekæmpelse omfatter at rydde fortov,
trapper, gangarealer eller stier samt gmse snarest muligt efter
relevant nedbør og

at INI A/S, som selvstædig virkende tredjanand, har påtaget sig
pligten til at sørge for glatførebekæmpelse, hvilken pligt indebaerCT,
at foretage glat&rebekæmpelse dagligt eller i hvert fald så snart det
er praktisk muligt.

Det gøres endvddere gældende, at en undladelse heraf, navnlig da da-
var forløbet seks døgn uden nedbør, udgeu- en tilsidesættelse af INI
A/S' pligt til, på vegne grundejer, at glatførebekæmpe, jf. regulativ
om vintervedligeholdelse.

Det gøres også gældende, at vejrjforholdene på ulykkestidspunktet
ikke var af en sådan karakter, at det var formålsløst at

glatførebekæmpe og

at ENI A/S ved deime undladelse har pådraget sig et
erstatamgsaosvar oiver for

Under afholdelse af det forberedende telefonmøde den 20. maj 2019
anmodede sagsøgte sagsøger om at konkretisere, hvor faldulykken skete.
Dette oplyste sagsøger ved skrivelse af 28. maj 2019 (bilag 9).

Sagsøgte gør umiddelbart før forberedelsens afelutning gældende, at der
ikke er en forpligtelse tU at glsdførebekæmpe på det pågaeldende areal.

Sagsøger gør her overfor gældende,

at da- tidligere er foretaget glatfiarebekæxnpelse på det
pågældende areal hvor faldulykken skete.

På den alternative sti, markeret på kortet (bilag B), var der heller ikke
foretaget glatførebekæmpelse. Den sti, hvor faldulykken skete, var den, der
nonnalt blev anvendt af beboerne.
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Der henvises bilag 11 og bili^ 12. Det fi-emgår her af, at sagsøgte (eller
sagsøgtes underentreprenør) efterfølgende glatførebekæmper på det areal,
hvor faldulykken skete. Det fi-emgår ligeledes, at den sti, som er markeret på
kortet i sagsøgtes bilag B, slet ikke er ryddet for sne - tværtimod er den helt
dælcket af snedriver.

Det bestrides derfor,

at det var upåregneligt, at den sti, hvor faldulykken skete, blev
brugt som adgangsvej til og fi-a skraldecontaineren og
parkeringspladsen.

I relation til spjMgsmålet om påregnelighed må det konstateres, at der på den
sti, som er niaxkeret på kortet i sagsøgtes bilag B, ikke blev
glatførebekaempet, samt at der ikke var opsat skiltning om hvilken af de to
stier, beboerne skulle anvende.

I øvrigt er markeringerne foretaget ensidigt af INI A/S til brug for denne
sag.

Det gøres gældende,

at er erstatningspligtig på et almindeligt, ulovbestemt
ansvarsgrundlag, uden for konttakt, fordi INI A/S har påtaget
sig forpligtelsen til at foretage vintervedligeholdelse på
ulykkesstedet, uden at have opfyldt denne forpligtelse, hviUæt
har ført til Bj  tUskadekomst.

Den omstzendighed, at ejendommes ejer har overdraget sine forpligtelser til
et afeJCT helejet selskab, kan ikke føre til et andet resultat.

Den omstøndighed, at ejendommes ejer haefter solidarisk for det opståede
tab, medfizarer ikke, at erved skulle være afskåret
&a. at rette kravet direkte mod INI A/S. Der henvises blandt andet til U
2016.3327 H...."

INIA/S har under hovedforhandlmgen i det væsentligste procederet i over-
ensstenamelse med sit påstandsdokument, hvori er anfiart bl. a,:

"Til støtte for den nedlagte påstand gøres det principalt gældende vedrørende
regulativ for vintenrejvedligeholds anvendelse:

at Regulativ for vintervej vedligeholdelse i Nuuk pålægger ejere af ej endoiiune
forpligtelser til at vintervedligeholde veje m,v.,

at sagsøgte ikke ejer ejendomme,
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at

at

at

at

sagsøgeren er faldet ved en ejendom ejet af den statslige enhed Grønlands
Selvstyre,
Regulativ for vintervedligeholdelse i Nuuk ikke finder anvendelse over
for sagsøgte, men alene over for ejere af ejendomme,
sagsøgte er en selvstoædig juridisk enhed i form af et aktieselsskab
registreret under CVR-nr. 17148087

Regulativ for vinteryejvedUgehold i Nuuk er ea offentligretlig
forskrift, der alene kan få virkning efter sit indhold, og at
regulativets mdhold alene finder anveldelse overfor bygningsejere,

at sagsøgte i medfør af sin manglende egenskab af ejendomsejer ikke
kan være underlagt en retlig forpligtelse, der efter sit ordlyd alene
onifatter bygnmgsejerea, og ikke kan vaere underlagt en
ansvarsnorm, der

eventuelt måtte udspringe af en sådan retlig forpligtelse,
at sagsøgte som følge heraf ikke er rette sagsøger foc et krav, der beror

på en fiarpligtelse der påhviler ejendomsqjer, Grønlands Selvstyre.
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det yderligere prmcipalt gældende
vedrørende et ansvar i øvrigt:
at sagsøgte som leverandør, ved sin aftale med ejendomsejer, j£ sagens

bilag A, ildce har påtaget sig at hæfte direkte over for tredjemand,
hvorfor sagsøgte ej heller som følge af aftale kan være rette
sagsøgte,

at sagsøgte som leverandør til Grønlands Selvstyre, og som enhver
anden leverandør, alene skal iagttage sin forpligtelse i det
kontraktslige forhold med sin kontraktspart og overfor tredjemand, i
mangel af anden retlig regulering, alene st&r til ansvar efter
grønlandsk rets almindelige erstatmngsretlige regler,

at sagsøgte ikke ved handling ©UCT undladelse har pådraget sig et
erstatniagsmsvar direkte over for sagsøger, idet sagsøgte W udfizcrt
sin opgave som ejendomsadministrator i et tilstrækkeligt og relevant
omfang,

Til støtte for d^i nedlagte påstand gøres det subsidiaert gældende:
at sagsøger har bevisbytden for at dokumentere at være faldet på det af

sagsøgeren påståede! sted, jf. sageaas bilag 9, og sagsøgeren ikke har
løftet denne bevisbyrde,

at såfi-emt retten måtte finde, at sagsøger har løftet sin bevisbyrde, har
sagsøger angivet at være er faldet på et område, jf. bilag 9, hvor der
efter regulativ for vintervejvedligehold ikke eksisterer en forpligtelse
til at foretage vintervejvedligehold, jf. bilag J og bilag K, hvorfor
sa^øgte ikke skal foretage vinteryejvedligeholdpå dette område,

at sagsøger bærer bevisbyrden for at have lidt et tab, og at denne
bevisbyrde ikke er løftet...."
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Rettens begrundelse og afgørelse
Efter regulativet af 13. januar 1992 fra davasreade Nuup Kommunea om
vintervejvedligeholdelse i Nuuk - herefter vintervejvedligeholdelsesregulati-
vet - pkt. 4.1 påh^ler der ejendomsejer snerydning og glatførebekæmpelse
på bl.a. adgang til affaldsbeholdere og pladser oinkring disse.

Retten JSnder, at vinten'ejvedligeholdelsesregulativet efter sin ordlyd ikke er
til hinder for, at en ejendomsejer efter aftale overlader forpligtelsen til bl.a.
snerydning og glatførebekænyelse til en anden Jfysisk eller juridisk person.
Dette medjGarer dog ikke, at ejendomsejeren selv kan fritages for erstat-
ningsansvar i tilfælde af, at sneiydning og glatføiebekaempelse ikke udfian-es
i overensstemmelse med regulativet.

Afdegmnde, der er Emført af landsrettens mindretal i donunenU.2Q16.3327
H, til støtte for at finde gnmdejerforemngea selvstændigt erstatmngsfflasvar-
lig over for skadelidte for en faldulykke som følge afinanglende glatførebe-
mæmpelse, og som Etøjesteret ikke ses at have taget afstand &a, må INI A/
S, der efter aftale med selvstyret har påtaget sig bl.a. snerydning og glatføre-
bekæmpelse anses kan for erstafiuingsansvarlig over for 

, hvis det kan lægges til grund, at ulykken skyldtes manglende sne-
rydniag og glatførebekaempelse i overensstemmelse med vintervejvedlige-
holdelsesregulativet.

Det forhold, at INI A/S tillige er brøiyndiget til at indgå aftaler med andre
fysiske eller juridiske personer om den praktiske udførelse af dette arbejde,
kan ikke medfiare, at INI A/S kan fi-it^es for et eventuelt ansvar, da INI A/S
har og i praksis udøver instruktionsbeføjelser over for sm underentreprenør.

Efter bevisførelseai lægger retten til gnmd, at afiMdscQntaineren, der hørte
til bl.a. s bopæl på ulyldcestidspunktet var place-
ret på et areal, der tidligere udgjorde en del af vejen forbi ejendommen, men
au tjener som parkeringsplads for sarame. Efter rettens opfattelse var der
åsimed pligt for eg'endomsejeren til at foretage snerydning og glatførebe-
kæmpelse fi-a ejendoinmen til dette areal. Efter forklaringen fra Mi

 skulle der sneryddes på en sti, der gik fi-a ejendom ,
mellem 2 sten og over en betonplade. På baggrund afforldarmgeme fra

 og  der er støttet af
den video, som H fter det oplyste optog umiddel-
bart efter ulyldcen, blev der imidlertid ildce ryddet på denne sti, mens stien,
hvor ulykken fandt sted, bærer tydeligt præg af at blive anvendt som ad-
gangsvej til parkeringspladsen med affaldscontaineren.

Retten finder på denne baggrund, at stien, hvor ulykken skete, var omfattet
af pligten til sneiydcuæg og glatfizn-ebekæmpelse i henhold til vintervejvedli-
geholdelsesregulativet, og retten lægger ligeledes til grund, at sådan sneiyd-
ning og glatførebekaempelse ikke var sket i fornødent omfang, hvilket var
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srssig tU ulykken.

INI A/S er herefter erstafningsansvarlig over for .

Der er krasvet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie
og smerte.

Da  er selvstaendigt erhvervsdrivende, skal erstat-
ningeu for tabt arbejdsfortjeneste fastsaettes efter et skøn. Retten har ikke
grundlag for at tilsidesætte s skøn over den tabte
arbejdsfortjeneste på baggrund rf den forelagte dokumentation for fakture-
ring af arbejdstimer fomd for ulykken. Retten tager herefter denne del af
kravet til følge med 225.561,28 ta-.

For så vidt angår kravet om godtgørelse for svie og smerte tages dette krav
til fialge.med 18.600 kr., svarende til 93 dage å 200 kr.,jf. erstatningsan-
svaralovens § 3, stk. IJf. bekendtgørelse nr. 1233 af 22. november 2017 om
regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstat-
ningsansvar § 2, nr. l.

Rentepåstanden ses ikke saarskilt bestridt og tages derfor til følge.

Efter sagens resultat skal INI A/S betale sagsomkostninger til Bjar
. Beløbet fiistsættes under hensyntagen til sagens karakter og

omfang til 44.500 kr. Heraf udgør retsafgiften 500 kr., mens rimelige udgif-
ter til advokat udgør 44.000 kr.

Thi kendes for ret:

INI A/S skal inden 4 uger betale 244.161,28 kr. med tillæg afprocesrente
fra den 14, marts 2018.

Inden for samme fiist skal DJI A/S betale sagsonikostninger ti -
g med 44.500 fcr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.

Lars-Christian Sinkbæk
Souschef

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Grønland, den 18. februar 2020.

Naja Brandt, Retssekretær
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