
RETTEN I AARHUS
DOM

afsagt den 19. september 2022

Sag BS-20097/2020-ARH

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for

(advokat Rasmus Dammark Pedersen)

mod

Royal Unibrew A/S
(advokat Søren Bergensen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Tine Rud.

Sagens baggrund og parternes påstande
Denne sag, der er anlagt den 18. maj 2020, angår spørgsmål, om sagsøgte, Royal 
Unibrew A/S, som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for en arbejdsulykke, 
som sagsøgeren, , var udsat for den 20. december 2018, og om 
sagsøgte i givet fald helt eller delvist skal betale tabt arbejdsfortjeneste samt 
svie- og smertegodtgørelse i anledning af sagsøgerens langvarige sygemelding.

Sagsøgeren har nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte skal betale ham 
665.312,62 kr. med procesrente af 90.407,75 kr. fra den 20. september 2019 og af 
574.904,87 kr. fra den 8. juli 2022.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre 
beløb end påstået.

Sagsøgeren har taget forbehold for at rejse yderligere erstatningskrav i 
anledning af ulykken.
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Sagsøgeren har fri proces.

Oplysningerne i sagen
Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Påstanden udgør summen af sagsøgerens tabte arbejdsfortjeneste og svie- og 
smertegodtgørelse fra hans sygemelding den 7. januar 2019 til (foreløbigt) den 
30. juni 2022.  Et beløb på 14.532 kr., som sagsøgeren har modtaget i ressource-
forløbsydelse fra kommunen for perioden 3. til 30. juni 2022, er ikke fratrukket 
ved opgørelsen af påstanden, hvilket indgår som en del af tvisten mellem 
parterne.

Ankestyrelsen har i arbejdsskadesagen den 27. juli 2021 truffet afgørelse om 
sagsøgtes varigt mén og har den 30. august 2021 truffet midlertidig afgørelse 
om sagsøgtes erhvervsevnetab.

Af Ankestyrelsens afgørelse af 27. juli 2021 vedrørende varigt mén fremgår det 
bl.a.:

”Afgørelse
Vi har tidligere meddelt, at vi på baggrund af bemærkninger fra 3F den 19. 
november 2020 er kommet i tvivl om rigtigheden af vores afgørelse af 3. novem-
ber 2020 om anerkendelse og varigt mén. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af-
gjorde sagen den 7. maj 2020.

Vi har derfor genoptaget vores tidligere afgørelse og truffet en ny. Denne afgø-
relse træder i stedet for vores afgørelse af 3. november 2020 (j.nr. 20-28717), der 
ikke længere gælder.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:
• Forværring af smerter i lænden er en arbejdsskade.
• Diskusprolaps og smerter i nakken, smerter i fødder og smerter i knæ er 

ikke en arbejdsskade.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
afgørelse af 7. maj 2020, da vi er kommet frem til samme resultat for så vidt an-
går anerkendelsen.

• Du har ret til 5 procent i godtgørelse for varigt mén. Vi nedsætter derfor 
méngraden fra 8 til 5 procent.

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse vedrø-
rende varigt mén.
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Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil nu tage stilling til spørgsmålet om even-
tuel tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse for varigt mén.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontakter dig.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

[…]

Begrundelsen for afgørelsen om anerkendelse af ulykke

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at forværring af dine lænderyggener er en følge af den 
anmeldte påvirkning den 20. december 2018. Forværringen af dine forudbestå-
ende lænderyggener er derfor en arbejdsskade.

Vi vurderer, at nakkesmerter og diskusprolaps i nakken ikke er en
sandsynlig følge af den anmeldte påvirkning. Dine nakkesmerter og diskuspro-
laps i nakken er derfor ikke en arbejdsskade.

Vi vurderer også, at smerter i fødder og smerter i knæ ikke er
sandsynlige følger af den anmeldte påvirkning. Dine smerter i knæ og fødder er 
derfor ikke en arbejdsskade.

Hvad er afgørende for resultatet
Du har oplyst, at du den 20. december 2018 transporterede 16 kasser øl op ad 3 
høje og smalle trin under trange vilkår og i akavede stillinger. Du transporterede 
også 30 kasser øl ned ad 5 høje og smalle trin under trange vilkår og i akavede 
stillinger. Kasserne blev transporteret på en sækkevogn, der var lastet med 3-5 
kasser øl pr. gang (vægt pr. kasse øl er 23 kilo). Du fik i forbindelse med dette et 
smæld i lænden med smerter op gennem ryggen og strålende smerter ned gen-
nem højre og venstre lår og balle, samt smerter i knæ.

Om personskaden, der anerkendes
Vi lægger vægt på, at påvirkningen har medført en belastning af din lænderyg, 
der er relevant i forhold til at medføre forværring af dine forudbestående lænde-
ryggener.

Vi lægger vægt på, at du i forbindelse med håndtering af kasser med øl på en 
sækkevogn op og ned ad trapper under trange og akavede forhold fik et smæld i 
lænden.

Du har herefter haft en vedvarende forværring af dine forudbestående gener i 
lænderyggen.

Vi lægger også vægt på, at påvirkningen har medført en belastning af din lænde-
ryg, der er relevant i forhold til at medføre smerter i
lænderyggen.

Om personskaden, der ikke anerkendes
Nakke:
Vi lægger vægt på, at påvirkningen ikke medførte en belastning af
nakken, fordi der ikke har været en vægtbelastning på nakken.
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Vi lægger også vægt på, at der ikke i umiddelbar tidsmæssig
sammenhæng med påvirkningen den 20. december 2018 er oplysninger om, at 
du havde gener fra nakken, men derimod smerter fra lænden med udstrålende 
smerter.

Vi vurderer derfor på grund af den manglende tidsmæssige og
medicinske sammenhæng, at der ikke er sandsynliggjort en
årsagssammenhæng mellem påvirkningen den 20. december 2018 og dine gener i 
nakken.

Vi er opmærksomme på at det er beskrevet i speciallægeerklæringen, at du ople-
vede en forværring af dine nakkegener i påsken 2019, og at der efterfølgende ved 
MR-skanning er påvist en diskusprolaps i nakken (C6/C7).

Vi henviser til vores principmeddelelse 91-16, der handler om, hvilke krav der 
stilles til påvirkningen for at anerkende diskusprolaps i nakken, herunder at al-
mindelige løft med armene ikke medfører en relevant belastning af nakken, 
hvorfor det vil være usandsynligt, at påvirkningen kan forårsage en diskuspro-
laps i nakken.

Knæ og fødder:
Vi lægger vægt på, at påvirkningen har medført en beskeden belastning af knæ, 
da der ikke var tale om vrid.

Påvirkningen kan derfor alene medføre forbigående smerter i knæ, der går over 
af sig selv uden behandling. Efter påvirkninger som dit forsvinder smerterne of-
test i løbet af kortere tid, og påvirkningen er ikke årsag til dine vedvarende ge-
ner. Forbigående smerter, der ikke kræver behandling, men går over af sig selv, 
vil normalt ikke være en personskade i arbejdsskadelovens forstand.

Vi har ved vurderingen inddraget, at du forud for påvirkningen havde gener fra 
knæ med aflåsningstilfælde. Vi henviser til, at det i egen læges journal den 24. ja-
nuar 2019 er noteret, at du gennem to måneder havde haft tiltagende hyppige af-
låsningstilfælde.

Vi lægger desuden vægt på, at der ikke er beskrevet en særlig
belastning af fødder, samt at der hverken i forbindelse med anmeldelsen eller i 
egen læges journal er oplysninger om gener fra fødder. Smerter fra begge fødder 
er alene omtalt i speciallægeerklæringen. Vi vurderer derfor, at dine smerter i 
fødderne er uden sammenhæng med påvirkningen den 20. december 2018.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, foreløbig ulykkesrapport, egen 
læges journal og speciallægeerklæringen.

[…]

Begrundelsen for afgørelsen om varigt mén

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at dit samlede varige mén for dine
lænderyggener er 12 procent.
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Vi vurderer endvidere, at en del af dine gener med overvejende
sandsynlighed skyldes andre forhold end arbejdsskaden. Vi har derfor foretaget 
et fradrag på halvdelen som følge af dine forudbestående gener.

Følgerne efter arbejdsskaden svarer herefter skønsmæssigt til et varigt mén på 5 
procent.

Hvad er afgørende for resultatet
Om det samlede varige mén
Vi lægger vægt på de lægelige oplysninger om, at du har smerter med udstråling 
til venstre ben og knæ og af og til udstråling ned til venstre fod. Desuden udstrå-
ling til for- og bagsiden af højre lår.

Vi lægger også vægt på, at der objektivt er påvist trykømhed lavt i
lænden og finger-gulv-afstand til knæniveau.

Vi har sammenlignet dine gener med méntabellens punkt B.1.3.4.,
hvorefter middelsvære, daglige rygsmerter, eventuelt med udstrålende bensmer-
ter, med let bevægeindskrænkning, vurderes til 12 procent. Vi vurderer, at dine 
gener svarer til punktet.

Om fradraget
Vi vurderer, at en del af dit nuværende varige mén med overvejende sandsynlig-
hed skyldes dine forudbestående gener fra lænderyggen.

Vi lægger vægt på, at du i 2014 blev opereret for højresidig
diskusprolaps i lænden (L5/S1) og at du siden har haft tilbagevendende kontakt 
med egen læge vedrørende gener fra ryggen. Vi lægger også vægt på, at der ved 
MR-skanning i 2016 blev påvist højresidig prolaps på samme niveau med mulig 
påvirkning af nerverod. Du var senest før arbejdsskaden ved egen læge i septem-
ber 2018, hvor du ønskede fortsat grønt lys til fysioterapi og det er noteret, at du 
fik kiropraktiske behandlinger gennem Falck Healthcare. Det er desuden noteret, 
at du havde gener i begge sider af lænden og ind imellem gener ned i venstre 
balde.

I forhold til størrelsen af fradraget har vi på denne baggrund
skønsmæssigt fastsat det til halvdelen.

Efter en konkret vurdering af din sag finder vi derfor, at du har et samlet varigt 
mén på 12 procent for gener i lænderyggen, men at omkring halvdelen med 
overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end arbejdsskaden. Dit varige 
mén som følge af arbejdsskaden er herefter skønsmæssigt 5 procent.

Vi bemærker, at vi ikke finder grundlag for at fastsætte et højere varigt mén for 
dine gener fra nakken. Vi vurderer, at dine gener i nakken med overvejende 
sandsynlighed skyldes din diskusprolaps i nakken, der ikke er en følge af den 
anmeldte påvirkning, men opstod efter arbejdsskaden og uafhængigt af denne.

Vi bemærker også, at vi ikke finder grundlag for at fastsætte et højere varigt mén 
for dine gener fra knæ. Vi lægger herved vægt på, at det fremgår af egen læges 
journal den 24. januar 2019, at dine gener havde stået på gennem to måneder, 
hvilket er før arbejdsskaden den 20. december 2018. Vi vurderer derfor, at det er 
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overvejende sandsynligt, at dine nuværende gener i knæ skyldes andre forhold 
end arbejdsskaden.

Vi bemærker desuden, at vi ikke finder grundlag for at fastsætte et højre varigt 
mén for dine gener i fødderne. Vi lægger herved vægt på, at der hverken i forbin-
delse med anmeldelsen eller i egen læges journal er oplysninger om gener fra 
fødder. Smerter fra begge fødder er alene omtalt i speciallægeerklæringen. Vi 
vurderer derfor, at det er overvejende sandsynligt, at dine smerter i fødderne er 
uden
sammenhæng med arbejdsskaden.

Oplysningerne fremgår særligt af egen læges journal og
speciallægeerklæringen.

[…]”

Af Ankestyrelsens midlertidige afgørelse af 30. august 2021 vedrørende er-
hvervsevnetab fremgår det bl.a.:

”Afgørelse
Du har via 3 F Horsens og omegn klaget over Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 28. december 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til 25 procent i midlertidig løbende erstatning for tab af er-
hvervsevne.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
afgørelse vedrørende størrelsen af erstatningen, da vi er kommet til
samme resultat.

• Erstatningen er tilkendt fra den 7. februar 2020.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
afgørelse vedrørende tilkendelsestidspunktet.

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tage spørgsmålet om tab af er-
hvervsevne op til revision i umiddelbar forlængelse af denne afgørelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontakter dig.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.
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[…]

Begrundelsen for afgørelsen om tab af erhvervsevne
Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at du som følge af arbejdsskaden har et
midlertidigt tab af erhvervsevne på 25 procent.

Vi vurderer, at dit samlede midlertidige erhvervsevnetab er 50 procent. Vi har 
således foretaget et fradrag som følge af dine konkurrerende gener svarende til 
halvdelen.

Vi vurderer, at din erhvervsmæssige situation er for uafklaret til, at vi kan træffe 
en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, men at det er tilstræk-
keligt sandsynliggjort, at arbejdsskadens følger er med til at forhindre dig i at 
genoptage arbejdet som chauffør og at opnå samme indtjening som før arbejds-
skaden.

Hvad er afgørende for resultatet
Om det samlede tab af erhvervsevne
Vi lægger vægt på, at forværringen af dine gener fra lænderyggen har medført 
skånebehov i forhold til rygbelastende arbejdsfunktioner. Du har også skånehen-
syn over for arbejde, der belaster nakken, som følge af diskusprolaps og smerter. 
Du har desuden belastningsrelaterede smerter fra knæ, der også giver skånebe-
hov i forhold til tungere arbejde.

Vi lægger også vægt på, at du på tidspunktet for Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings afgørelse ikke var afklaret erhvervsmæssigt. Du var sygemeldt 
og modtog sygedagpenge. Du var endnu ikke arbejdsprøvet, og der foreligger i 
øvrigt ingen kommunale akter, der kan belyse din erhvervsevne efter arbejdsska-
den. Vi vurderer imidlertid, at det på baggrund af speciallægeerklæringen af 7. 
februar 2020 er tilstrækkeligt godtgjort, at du på grund af dine samlede gener 
ikke vil kunne arbejde i samme omfang, og derved kunne have samme indtje-
ning, som før arbejdsskaden.

Vi har sammenholdt din situation med vores principmeddelelse 51-17, som 
handler om betingelserne for at tilkende midlertidig erstatning for tab af er-
hvervsevne, selv om de erhvervsmæssige forhold endnu ikke er helt afklarede. 
Der kan tilkendes midlertidig erstatning, hvis der er en afklaring af arbejdsska-
dens helbredsmæssige følger, og det står klart, at tilskadekomne med arbejdsska-
dens følger ikke kan opretholde sin hidtidige indtjening.

Vi lægger til grund, at du på skadestidspunktet arbejdede som chauffør på fuld 
tid og uden skånehensyn. Din indtjening i året før skaden var 350.433,64 kroner. 
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Vi henviser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beregning af årsløn. Vi har in-
gen bemærkninger til beregningen, som vi er enig i.

Vi vurderer, at dine samlede skånebehov betyder, at du vil kunne tjene omkring 
halvdelen af den indtjening, du havde før arbejdsskaden. Vi har således ikke fun-
det grundlag for at ændre Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings skøn over din ak-
tuelle indtjeningsevne. Vi lægger herved vægt på, at du vil være henvist til ufag-
lært arbejde, samt at du har behov for nedsat arbejdstid.

Om fradraget
Vi vurderer, at en del af dit nuværende erhvervsevnetab med
overvejende sandsynlighed også skyldes dine konkurrerende gener fra din dis-
kusprolaps i nakken. Vi lægger herved vægt på, at nakkegenerne ikke opstod i 
tidsmæssig sammenhæng med arbejdsskaden den 20. december 2018, samt at der 
ved arbejdsskaden ikke var en belastning af nakken, hvorfor der er usandsynligt, 
at hændelsen har medført diskusprolaps i nakken.

I forhold til størrelsen af fradraget har vi skønsmæssigt fastsat det til halvdelen.

Efter en konkret vurdering af din sag finder vi derfor, at du har et samlet midler-
tidigt erhvervsevnetab på 50 procent, men at omkring halvdelen med overve-
jende sandsynlighed skyldes andre forhold end arbejdsskaden. Dit midlertidige 
erhvervsevnetab som følge af
arbejdsskaden er herefter 25 procent.

Vi bemærker, at fradraget ikke er begrundet med dine forudbestående knæge-
ner, da du arbejdede i fuldt omfang med disse.

Oplysningerne fremgår særligt af speciallægeerklæringen,
journaloplysninger fra jobcenter Horsens og indkomstoplysninger fra skat.

[…]

Begrundelsen for afgørelsen om tilkendelsestidspunktet
Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at der er dokumenteret et tab af erhvervsevne som følge 
af arbejdsskaden den 7. februar 2020.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at det ved speciallægeerklæringen af 7. februar 2020 stod 
klart, at du på grund af dine gener fra ryg og nakke, havde begrænsninger i for-
hold til arbejde med belastninger for nakke og ryg, samt at din helbredsmæssige 
tilstand var stationær.
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Om reglerne
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendes fra det tidspunkt, hvor der er påvist 
et tab af erhvervsevne.

Betingelserne for at kunne træffe en afgørelse om midlertidig erstatning for tab af 
erhvervsevne er:

1) at den tilskadekomnes helbredsmæssige forhold er afklaret, og

2) at det er afklaret, at den tilskadekomne som følge af arbejdsskaden ikke i 
samme omfang som tidligere kan vende tilbage til sit hidtidige arbejde eller 
overgå til andet arbejde med en tilsvarende indtægt.

Ved vurderingen af erhvervsevnetabets størrelse skal der foretages en helt kon-
kret vurdering af den aktuelle evne til at tjene penge ved
arbejde. Denne vurdering skal være et realistisk udtryk for, hvad den tilskade-
komne aktuelt kan tjene med arbejdsskadens følger,
sammenholdt med, hvad den tilskadekomne ville kunne have tjent uden arbejds-
skaden.

Begrundelsen for revisionstidspunktet
Din erhvervsmæssige situation var på tidspunktet for Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikrings afgørelse uafklaret, og Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring har fastsat revision i din sag til den 1. februar 2021.

Da denne dato er overskredet, beder vi Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring om at fortsætte behandlingen af din sag i umiddelbar forlæn-
gelse af denne afgørelse.

[…]”

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af sagsøgeren , af sagsøgtes partsrepræ-
sentant , af sagsøgerens vidner  og 

 og af sagsøgtes vidne .

Sagsøgeren  har forklaret, at hans arbejdsfunktion hos sagsøgte 
var at udbringe drikkevarer til kunderne og tage tomme flasker med retur. Han 
var, i modsætning til nogle af kollegaerne, ikke tilknyttet nogen fast rute, men 
overtog pladsen, når nogen var fraværende. Han kendte ikke alle ruter. Han 
kørte meget med en kollega, der hed , og på rute 5, som var i Aarhus. 
Dette var en rimeligt hård rute i forhold til de øvrige ruter, hvorfor de var to 
mand til at varetage den. Der var vanskelige adgangsforhold, og man skulle gå 
langt. 

G

A

A

EDC

H
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Den 20. december 2018 skulle Værtshuset have leveret en hel og en halv palle 
øl. De 16 kasser fra den halve palle skulle sættes direkte ind i baren, hvorfor han 
kørte om i baggården, hvorfra man skulle op ad tre høje trin. Han puttede en 
kasse mindre end ellers, dvs. fire kasser, på sækkevognen for at komme op ad 
trinnene. Han kørte de fire kasser op ad trapperne, og det var hårdt, men han 
fortsatte og fik et smæld i ryggen, ligesom hans arm stødte mod karmen, så han 
fik overbalance fremover. Han kom ind med de fire kasser og kunne mærke, at 
han skulle nøjes med tre kasser næste gang. Det var stadig hårdt, men han fort-
satte og fik alle kasserne afleveret. Han kunne godt mærke i ryggen, at det 
skulle han nok ikke have gjort, fordi det gjorde ondt. Han skulle derpå ned i 
kælderen med resten af kasser, som han også transporterede på sækkevognen. 
Hans makker havde løftet de tomme kasser op fra kælderen. Han kunne godt 
mærke, at det trak i ryggen, da han skulle ned i kælderen. 

Når man går op ad en trappe, har man ryggen til døren og trækker sækkevog-
nen mod sig, et trin af gangen.

Da han blev ansat hos sagsøgeren, blev han oplært af en kollega, der sad ved si-
den af og havde et oplæringsskema med. De lavede de ting, der skulle gøres på 
en rute, og kollegaen viste, hvordan man skulle gøre det. Han ved ikke, om 
man kom hele skemaet igennem – det så han ikke. Han blev oplært af 

, der blev kaldt ”Ymer”, og af , der blev kaldt ”Fæt-
ter”. Oplæringen bestod således i at gøre arbejdet, men sammen med en anden, 
og der var travlt. 

Han fik forevist under oplæringen, vistnok ved værtshuset ” ”, hvordan 
man bruger en trappekravler. Der er fem kasser øl på trappekravleren, som kø-
res hen til trappen, hvor man har ryggen mod døren. Der trykkes på en knap, 
hvorefter apparatet løfter byrden op ad trinnene. Den er ikke lige så nem at 
håndtere som en sækkevogn.

Han fik at vide, at man kunne tage trappekravleren i brug, hvis man ville, men 
at man også bare kunne bruge sækkevognen. 

Han brugte efterfølgende trappekravler ved . Det var vist , 
der var med ham, da han fik vist brugen af trappekravleren der. Han var ved at 
ryge fremover den første gang, han brugte den.

Den første gang, han kom til Værtshuset, fik han ikke at vide, at han skulle 
bruge trappekravler. Han var da sammen med . De havde to sække-
vogne, som de brugte på stedet. Selvom der er en trappekravler på bilen, er det 
de færreste, som bruger den. Der skulle ikke løftes øl op i baren den første gang, 
han var på Værtshuset. Hverken han eller  brugte en trappekravler, 
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kun sækkevogne, som er nemmere at anvende. Han har – så vidt han husker – 
ikke efterfølgende været på Værtshuset sammen med , men med 
andre kollegaer, som også kun brugte sækkevogne. Når der skulle løftes noget 
ind i baren, skulle man nøjes med tre eller fire kasser i stedet for de sædvanlige 
fem.

Der er aldrig nogen, der har sagt til ham, at man skulle bruge en trappekravler, 
når der skulle leveres til Værtshuset.

Der har aldrig, mens han har været på arbejde, været en leder ude at besigtige, 
hvordan de udførte arbejde. Der er heller ikke blevet spurgt til, hvordan han 
gjorde det.

Kørelisten viste rækkefølgen, der skulle køres i. Han kendte i begyndelsen ikke 
stederne og brugte derfor listerne meget. Når han ikke kendte stedet i forvejen, 
læste han på listen om de praktiske omstændigheder i forbindelse med leverin-
gen. Det gjorde han ikke, hvis han kendte stedet i forvejen. Kørelisten lå også på 
deres mobiltelefon. Kunden skulle kvittere på en terminalboks, når levering 
havde fundet sted, hvorefter man kunne ”lukke” kunden på mobilen. 

Han kendte godt forkortelsen ”TK” for trappekravler, men vidste ikke, at det 
stod ud for Værtshuset på kørelisten, fordi han aldrig havde kigget på den. Han 
kiggede heller ikke efter dette, når han skulle levere hos , fordi han vid-
ste, at man skulle bruge trappekravleren der.

Der var en trappekravler i kassen på vogn 5, som brugte den mest, og en på la-
geret et eller andet sted. Man fik at vide, at den var under en reol eller ved en af 
portene. Han har vist en gang prøvet selv at skulle pakke en trappekravler. En 
gang, hvor han skulle bruge en, kunne de ikke finde den. 

Man pakker selv den bil, man skal køre. Når man kommer tilbage efter turen, 
tømmer man også selv bilen, men kan få hjælp af kollegaer på stedet. På tur 5 
ville trappekravleren blive i bilen. 

Han døjede også i ugerne før ulykken nogle gange med ryggen. Han arbejdede 
dog på fuld tid fra maj til december 2018. Det gjorde han også forud for maj 
2018. 

Efter ulykken var navnlig lænden og ryggen et problem. Smerterne strålede ned 
i benene. Han kunne derfor ikke komme på arbejde den 7. januar 2019 som for-
udsat. Det er de samme smerter – inklusive smerter i nakken – der nu gør, at 
han ikke kan arbejde. Det er smerterne, der holder ham tilbage fra at arbejde. 
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Han har været lagerarbejde hos  og skraldemand tidligere. Hos  hånd-
terede han varer på lageret og en lang række andre opgaver. Han fratrådte der-
fra i 2014. Han var skraldemand derefter i lidt over tre år. Der var ingen in-
struktion hos  eller som skraldemand om løftetekniker eller lignende. 

Han fortalte ikke sagsøgte noget om sine rygproblemer, fordi han fungerede 
godt nok. Ellers kan man ikke være skraldemand, som er meget hårdt.

Foreholdt, at han havde diskusprolaps i 2016, hvor han må have været ansat 
som skraldemand, kunne sagsøgeren ikke huske dette.

Han mindes ikke, om det smæld, han ifølge de lægelige akter fik i ryggen i juni 
2018, gav ham problemer i forhold til arbejdet hos sagsøgte. Han husker ikke, 
om han omtalte smældet over for sagsøgte.

Han brugte altid trappekravler, når han leverede hos , idet han havde 
fået at vide, at det gjorde man der, fordi trinnene var for høje. Han fik også at 
vide, at man dog godt måtte bruge en sættevogn. 

Grunden til, at han ikke brugte trappekravler, da han skulle løfte øl ind i baren 
til Værtshuset, var, at de altid havde brugt sækkevogn der. Det var en ansat på 
Værtshuset, der sagde til ham, at der skulle nogle kasser ind i baren. Han havde 
ingen trappekravler i bilen på det pågældende tidspunkt. Han gjorde, som de 
plejede, og han ville ikke have afvist at løfte kasser ind i baren med henvisning 
til, at han ikke havde nogen trappekravler med.

Han mindes kun at have brugt trappekravler ved  og et enkelt andet 
sted, som han ikke husker, hvor var. Han kunne – efter lige at have fået det vist 
– godt finde ud af at bruge den. Den var lidt klodset at bugsere rundt med.

Han tænkte ikke på at bruge trappekravleren for at skåne sin ryg, som dengang 
ikke havde givet problemer i mange år. Han skånede sig selv ved at tage en 
kasse af.

Han kiggede – som forklaret – kun i stamdataene på kørelisten, hvis han ikke 
havde været på stedet før. Hvis der var sket ændringer i forhold til tidligere, 
ville han bare ringe til kunden og spørge. Så kunne han skrive ændringen på 
sedlen, så det kunne gå videre til andre. Dem, der kører en rute fast, kigger ikke 
på kørelisten, fordi de kender ruten.

Når man kom hjem, talte man det, der var på de paller, der var stillet frem til 
ruten næste dag. Hvis det stemte, satte man det på bilen i den rækkefølge, der 
passerede med ruten. Man kunne få hjælp til læsningen. Man skulle være sikker 
på, at der var det på bilen, som skulle bruges på næste dags rute. Hvis der stod 
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på ruten, vidste man, at man skulle have en trappekravler med, fordi 
man var vant til det, ikke fordi det stod på kørelisten. 

Han tog en trappekravler med til , fordi han ellers skulle køre med sæk-
kevognen flere gange med kun 3 kasser pr. gang.

Kørelisten blev udleveret om morgenen den dag, hvor man skulle køre ruten. 

Han var på arbejde den 19. december 2018 og kan godt selv have pakket den 
bil, han skulle køre med næste dag, men husker ikke længere, om det var ham, 
der gjorde det.

De var timelønnet og arbejdede ikke på akkord.

Sagsøgtes partsrepræsentant  har forklaret, at han er distribu-
tionschef hos sagsøgte og ansvarlig for fire terminaler i Danmark. Han har til 
opgave at skabe ensartet udførelse i forhold til kunder og ansatte, herunder i 
henseende til instruktionsplanen for nyansatte og til køreliste-systematikken.

Sagsøgeren var ansat ved terminalen i Horsens, som afhørte havde det overord-
nede ansvar for. Det daglige ansvar blev varetaget af en distributionsleder.

Afhørte har været ansat hos sagsøgte siden 2008 med ansvar for distribution. 

Afdelingen i Horsens har imellem 25 og 30 ansatte, afhængigt af sæson.

I Horsens foregår chaufførens arbejdsdag med fremmøde kl. 6, hvor vedkom-
mende modtager en læsserækkefølge til næste dag med samme oplysninger 
som kørelisten. Dagen efter får man den endelige køreliste. Dernæst modtager 
man sin køreliste for dagens rute, som for de fleste er meget vigtig, fordi den in-
deholder alle mulige praktiske oplysninger, herunder vedrørende de nøgler, 
man har brug for. Det, man skal have med, står øverst på listen, fordi man ikke 
kan udføre arbejdet, hvis man ikke har styr på dette. Hvis der står på kørelisten, 
at man skal medbringe en trappekravler, kan man få fat i en på vej ud til bilen, 
som blev læsset dagen i forvejen. Når man er færdig med dagens rute, pakker 
man bilen til næste dag.

Årsagen til sagsøgerens uheld den 20. december 2018 var, at han ikke anvendte 
trappekravler.

Der var trappekravlere til rådighed, som typisk stod ved portene til de biler, der 
brugte dem. 
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Der var dengang to nye og to gamle, dvs. fire i alt. I dag har de flere. De var 
ikke vanskelige at finde frem til. Det var ikke så mange steder, de skulle bruges, 
og fire var tilstrækkeligt. 

Introduktionsforløbet for nyansatte var i maj 2018 i Horsens sådan, at personer 
med ansvar for oplæring varetog opgaven på baggrund af et skema. Det antal 
dage, som ifølge skemaet skulle anvendes på oplæringsopgaven, betød ikke 
nødvendigvis, at der skulle bruges netop dette antal dage, men kun at man 
skulle igennem alle punkter på listen. 

Det var , kaldet ”Ymer”, der underviste sagsøgeren i anvendelse af 
trappekravler, fordi han var særligt uddannet til dette. 

Der oplæres også i at anvende de stamdata, der fremgår af kørelisten m.v., som 
de har stor fokus på, fordi små oplysninger kan være vigtige. Det er tit afløsere, 
der gør opmærksom på, hvad man kan have brug for at vide, når man kommer 
ud til kunden.

Hvis der skete ændringer hos kunden, skrev den, der konstaterede ændringen, 
dette på kørelisten, hvorefter det blev ændret med det samme, så den, der kørte 
turen næst, kunne tage hensyn til det. 

Afhørte har fået vist, hvordan den gamle trappekravler virkede, og den havde 
lidt tyngde, men var meget effektiv til at løfte. De fik nye trappekravlere i 2017, 
som var meget nemmere at manøvrere.

Når det står på kørelisten, at der skal anvendes trappekravler, er det fordi, den 
faste chauffør har vurderet det, og så skal trappekravleren anvendes.

Hvis man havde glemt den, måtte man løfte en kasse ad gangen eller få hentet 
trappekravleren. Der er en årsag til, at de har dem, og de er rimeligt dyre.

De ansatte er glade for de nye trappekravlere. Trappekravlere blev indført i 
2009, hvor de ”gamle” ansatte var skeptiske, men de nyansatte har ikke stillet 
spørgsmålstegn ved at bruge dem, afhørte bekendt. 

I Horsens havde bilerne en fast chauffør, men det var ikke nødvendigvis samme 
kundeliste hver dag, fordi ruten også var afhængig af mængden, der kunne 
være på bilen.

Afhørte var vist med til at ansætte sagsøgeren, der – så vidt han ved – ikke 
sagde noget om, at han havde rygproblemer. Det kunne have haft betydning, 
hvis han sagt det, da der er tale om fysisk arbejde. Hvis sagsøgeren efter ansæt-
telsen havde sagt, at han havde fået et smæld i ryggen, kunne de godt have ta-
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get hensyn til det ved at flytte ham til et andet område, hvor man ikke leverer 
samme store mængder som i det område, sagsøgeren betjente.

Han har ikke hørt om, at de ansatte har været uvillige til at tage trappekravler 
med ud på ruterne. 

Forespurgt, hvordan der føres tilsyn, når instruktionen er givet, forklarede af-
hørte, at man ved årlige medarbejdersamtaler checker op på, om man fortsat 
har kompetencen til at anvende trappekravler. Der blev og bliver ikke lavet 
kontroller løbende af, om medarbejderne anvender trappekravleren, der er et 
vigtigt værktøj, som det forudsættes, at de ansatte gør brug af, når det står på 
kørelisten. Det er hans indtryk, at instruktionen og trappekravleren generelt bli-
ver brugt. Han kan se, at de bliver brugt og efterspurgt, hvis de er til reparation.

De har på nuværende tidspunkt tre trappekravlere i alt, som alle er nye, idet de 
to gamle er skrottet. Det er , der har vurderet, hvor mange der er be-
hov for.

Hvis en ansat spørger efter en trappekravler og ikke kan finde den, er det koor-
dinatoren på kontoret, der tager sig af det.

Han ved ikke, om de ansatte får at vide under instruktionen, at der er tre trap-
pekravlere, men de får at vide, hvornår og hvordan trappekravleren skal anven-
des.

Vidnet  har forklaret, at han har været ansat hos sagsøgte i ca. 15 
år. Han fratrådte sidste år. Han var ølkusk, hovedsageligt i Aarhus. Han havde 
vogn 5, som havde en fast rute. De forsynede værtshuse, barer og kiosker. Han 
leverede bl.a. til Værtshuset,  og . Han er kommet rigtigt 
mange gange bl.a. disse steder igennem rigtigt mange år. 

Det er et hårdt arbejde at være ølkusk, men det har ikke generet ham. Værtshu-
set var ikke hårdere end andre steder, men de skulle have leveret mange kasser.

Han brugte en el-hund, hvis han skulle løfte ølkasser ind i baren. Den kunne 
hæves, så man ikke behøvede at gå op ad trapperne. Når han skulle i kælderen, 
brugte han en sækkevogn. 

En el-hund er bilens palleløfter, som kan løfte i højden. Den har gafler, som stik-
kes ind i pallen, inden man løfter.

Der stod på kørelisten, at man skulle bruge ”TK”, dvs. trappekravler. Sådan har 
det været, siden dette hjælpemiddel kom til.
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Der stod på kørelisten en besked om, hvad man skulle bruge hos hver kunde. 
Han opfattede det, der stod, som en pligt, men det er jo ikke altid, at man tager 
selen på for at køre 20 meter.

Han har aldrig set nogen føre opsyn på stedet med, hvordan han udførte opga-
ven, og han er ikke blevet spurgt, om han fulgte anvisningen på kørelisten om 
at bruge trappekravler.

Han har kørt med mange forskellige kollegaer, men har ikke tænkt over, om de 
har gjort det anderledes end ham.

Trappekravlerne stod på de biler, hvor de blev brugt meget, herunder nogle 
gange på hans bil. Den var der ikke fast, men den stod et sted, hvor man kunne 
tage den fra.

Kørelisten indeholdt tidsplan, rækkefølge og beskrivelse af adgangsforhold 
m.v. Han konsulterede ikke altid kørelisten, hvis han skulle til steder, hvor han 
havde været hundrede gange før. Kørelisten var en vejledning i, hvordan du 
skulle komme til kunderne. 

Han var oplært i at bruge trappekravler. Den var nem, men lidt omstændelig at 
bruge. Han brugte den ikke, idet han anvendte andre metoder, herunder ved 

 og . Der var flere måder, man kunne gøre det på, som løste 
problemerne med at komme op ad trapperne. 

Han har aldrig fået smæld i ryggen ved at bruge sækkevognen op og ned ad 
trapperne. Han har ikke været vant til andet. 

Han har ikke talt med kollegaerne om, at han ikke brugte trappekravleren. Det 
stod jo på kørelisten, at man skulle bruge den. Om det var et påbud, ved han 
egentlig ikke.

Vidnet  har forklaret, at han siden 3. april 2017 har været an-
sat hos sagsøgte som ølkusk. Han kører på lidt forskellige ruter. Han har kørt 
en del i Aarhus midtby. Det er nemmere at køre vestpå end i midtbyen på den 
måde, at der køres meget med sækkevogn i selve Aarhus. Han har bl.a. leveret 
øl til Værtshuset,  og . Det kan godt være lidt kringlet at le-
vere til sådanne steder, fordi der er trapper, ligesom loftshøjden i kælderen er 
meget lav. Værtshuset har en bar, som en trappe med vistnok to trin fører op til. 
Det er efter hans opfattelse nemmest at køre øl ind i baren fremfor ned i kælde-
ren. Han kører el-trucken helt hen og løfter pallen op, når han skal levere øl i 
baren, så han slet ikke behøver at løfte kasserne op ad trinnene. Så bruger han 
sættevognen derfra. Når man skal i kælderen, er det sækkevogn hele vejen.
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Han ved ikke, om den metode, han bruger, når han løfter øl ind i baren, er en, 
man bliver oplært i. Han bruger den, fordi han er meget erfaren. Helt nyansatte 
skal nok ikke gøre sådan.

Hvis der står ”TK” på kørelisten, betyder det, at sagsøgte gerne vil have, at de 
bruger trappekravler, men han synes, at det er meget nemmere ikke at bruge 
sådan en. 

Forespurgt, om han har opfattet det som en ordre at bruge trappekravler, når 
der står TK på kørelisten, har vidnet bekræftet dette.

Han tror, at han har kørt med sagsøgeren til Værtshuset, hvor de brugte samme 
metode, som vidnet netop har forklaret om. 

Han brugte i starten vist selv blot sækkevognen til at trække kasserne op ad 
trinnene til baren, men det er nemmere at bruge den metode, han bruger nu. 

Det er meget hurtigere for ham at bruge el-trucken på det omhandlede sted end 
trappekravleren, men han kan sagtens bruge trappekravlere andre steder.

Der var nok 3-4 trappekravlere til rådighed i december 2018. De stod på lagret 
ved portene. Han ved ikke, om dette bliver sagt, men han ved i hvert fald, at de 
er oplært af  i at bruge dem.

Trappekravleren kan sagtens bruges til at løfte kasser op ad trinnene ind til ba-
ren på Værtshuset.

Han tror ikke, at han har løftet kasser ind i baren ved Værtshuset sammen med 
.

Han bruger kørelisten til at orientere sig om, hvilke nøgler der skal bruges hos 
kunderne, og til at se, om der skal bruges trappekravler. Han kigger på den 
hver morgen. Han har også en håndterminal, hvor han efterfølgende kan se 
kunderne.

Han mindes ikke, at en leder fra sagsøgte har kontrolleret hans arbejdsmetoder 
ude på stedet. 

 har sagt til vidnet, at han skal bruge trappekravler, hvis der 
står TK på kørelisten, men vidnet gør tingene på sin måde.

Han har ikke sagt til nogen i ledelsen, at han ikke bruger trappekravleren, men 
kører sit eget system.
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Vidnet  har forklaret, at han er chauffør hos sagsøgte, hvor han var 
arbejdsmiljørepræsentant i 2014-2015 og nu er tillidsrepræsentant. Han har væ-
ret ansat hos sagsøgte i en meget lang årrække.

Han har selv leveret varer til Værtshuset. Der leveres primært i kælderen, men 
der skal både bruges trappekravler hertil og til de trapper, der fører op til baren 
inde i selve Værtshuset.

Trappekravleren er meget simpel at bruge, hvad enten den skal løfte noget op 
eller ned ad trapper.

Vidnet er koordinator for brug af trappekravleren. Han har brugt den meget og 
har stor erfaring med brugen af den. Han har været med til at udvikle et forbed-
ret design af den.

Nye medarbejdere får en to-siders liste med emner, der skal gennemgås. Listen 
indeholder et særskilt punkt vedrørende brug af trappekravler. De nye skal 
prøve den og oplæres et sted, hvor der ikke er så mange trin. Man skal lige 
lære, hvordan den fungerer. 

De første dage af oplæringen af nyansatte handler mest om at lære virksomhe-
den som sådan at kende.

Vidnet husker ikke at have været med til at oplære sagsøgeren. Det er for længe 
siden.

Han kan ikke forestille sig, at man ikke har trappekravler med til en oplæring, 
men det kan vel ske helt undtagelsesvist. Hvis man misser en gang, er der god 
mulighed for at vise det et andet sted. Instruktionen foretages ude ved kun-
derne, fordi det er mere realistisk at vise det der.

De stamdata, der står på kørelisten, er dem, man som chauffør bruger for at 
kende forholdene hos kunderne. Man kommer også ud til andre kunder end 
dem, man kender i forvejen. Man får kørelisten om morgenen, og den er udfær-
diget i overensstemmelse med den læsseliste, man har set dagen før.

Man pakker typisk sin egen bil. Hvis man ikke er på arbejde den pågældende 
dag, sørger en kollega for det.

Han husker ikke at have arbejdet sammen med sagsøgeren. Han kan have gjort 
det i tilfælde af sygdom. 

Han har hørt, at nogle medarbejdere ikke har haft lyst til at bruge trappeløfte-
ren, og dette er også blevet påtalt.
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De havde vist tre trappekravlere på det pågældende tidspunkt. De stod på lag-
ret, ligesom bybilen, som havde mest brug for den, havde en. Man kan sikkert 
godt forestille sig, at de alle har været i brug på en gang. 

Det er blevet påpeget, at hvis der står ”TK” på listen, skal man bruge trappe-
kravler.

Han bruger trappekravler, når han løfter kasser ind i Værtshuset, men han har 
også løftet dem blot med sækkevogn, fordi han havde glemt trappekravleren. 
Han kan ikke sige, hvor mange gange det er sket. Hvis han havde glemt trappe-
kravleren i forbindelse med oplæring af en nyansat, ville han have fået den 
bragt frem. 

Det bliver påtalt, hvis vidnet opdager, at en ansat ikke bruger trappekravleren. 
Han har ikke kompetence til at give advarsler og har ikke indstillet nogen til det 
over for ledelsen. 

Det er ikke så mange steder, at der nu om stunder skal bruges trappekravler. 
Det er vel 10-15 steder. De har meddelt kunder, der har mere end 5 trin, at de 
ikke kan levere til dem.

Nogle ruter bruger trappekravler mere end andre. Rute 5 har stort set hver dag 
en trappekravler med. 

Det er op til chaufføren på baggrund af kørelisten at tage trappekravleren med. 

Der skulle indkøbes flere trappekravlere, hvis bilerne skulle have en fast om 
bord.  

Oplæringsskemaets punkter gennemgås, men måske i en anden rækkefølge end 
skemaet viser. 

Der føres ikke tilsyn på de enkelte leveringssteder. Det kontrolleres ikke, at 
chaufføren har pakket det, der står på kørelisten, medmindre vedkommende 
selv spørger om hjælp. Nyansatte får at vide, at de skal spørge, hvis de er i tvivl. 

De trappekravlere, der ikke er i en bil, står på lagret, ved portene.

Man kan måske godt forestille sig en situation, hvor der var brug for 4 trappe-
kravlere, og de 3 var i brug. 

Man tømmer typisk vognen for sækkevogn og trappekravler om eftermidda-
gen, når man kommer retur efter dagens rute.  
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Parternes synspunkter
 har i sit påstandsdokument anført:

”ANBRINGENDER: 
Ad ansvarsgrundlaget: 
Det gøres gældende, at sagsøgte som arbejdsgiver er erstatnings-
ansvarlig for den ulykke, der overgik  i arbejdstiden 
den 20. december 2018. 

Til støtte herfor gøres det gældende, at arbejdet ikke var tilrettelagt, 
planlagt og/eller blev udført på sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig 
vis, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 38, idet arbejdet var tilret-
telagt på en sådan måde, at  skulle levere en last af 
betydelig vægt under trange forhold under anvendelse af et hjælpe-
middel, der indebar betydelig risiko for at overbelaste kroppen. 
Sagsøgte har ikke bestridt, at arbejdet blev udført på en uforsvarlig 
måde, og at der er en direkte sammenhæng mellem den uforsvar-
lige fremgangsmåde – konkret anvendelsen af sækkevogn fremfor 
trappekravler – og den indtrufne ulykke. 

Det gøres i forlængelse heraf gældende, at det anvendte tekniske 
hjælpemiddel i form af sækkevogn ikke var indrettet og/eller blev 
anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejds-
miljølovens § 45. Det gøres herunder gældende, at der ikke var et 
tilstrækkeligt antal trappekravlere til rådighed, og at brugen af 
disse på bestemt leveringssteder ikke var blevet behørigt indskær-
pet for de ansatte, herunder . 

Det gøres endvidere gældende, at der ikke blev ført et effektivt til-
syn med arbejdets udførelse, og at der ikke var givet tilstrækkelig 
instruktion om de faremomenter, der var forbundet med arbejdet, 
og hvordan disse skulle imødegås, jf. arbejdsmiljølovens § 17, stk. 2 
og § 16. Herunder gøres det gældende, at  på intet 
tidspunkt er blevet instrueret om at han ved levering til Værtshuset 
skulle bruge trappekravler. Tværtimod er der under hans oplæring 
anvendt sækkevogn, præcis som  selv gjorde på 
ulykkesdagen. 

For så vidt angår tilsynspligten, gøres det gældende, at sagsøgte 
har forsømt denne, idet det på intet tidspunkt under 

 ansættelse er blevet påtalt, at han anvendte en uforsvarlig 
fremgangsmåde ved at benytte sækkevogn fremfor trappekravler. 

A

A

A

A

A

A

A



21

De i tidligere processkrifter fremsatte anbringender fastholdes i det 
hele. 

Ad årsagssammenhæng: 
For så vidt angår det rejste krav, gøres det gældende, at der er år-
sagssammenhæng mellem ulykken den 20. december 2018, 

 uarbejdsdygtighed siden ulykken og følgelig det økonomi-
ske tab.  har, som anført af sagsøgte i svarskriftet, 
tidligere i livet døjet med rygsmerter, men på ulykkestidspunktet 
var han rask og fuldt arbejdsdygtig, og han havde arbejdet på fuld 
tid for sagsøgte i cirka 6 måneder. 

Der er således tidsmæssig sammenhæng mellem ulykken, den på-
dragne skade og  manglende evne til at bestride et 
arbejde. 

Det skal endvidere fremhæves, at Arbejdsskademyndighederne har 
vurderet, at  pådrog sig varige gener ved ulykken, 
og at disse stedse har været en medvirkende årsag til den nedsatte 
arbejdsevne. 

Såfremt retten finder at dele af  fysiske skader ikke 
kan tilskrives ulykken, gøres det gældende, at  kon-
kurrerende gener er uden betydning for retten til erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste. 

Kriterierne for at opnå retten til erstatning for tabt arbejdsfortjene-
ste er bl.a. fastslået i U.2012.1838H og siden knæsat i bl.a. 
U.2013.508H. 

Retten til tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den skadevoldende 
hændelse er den udløsende årsag til sygeperioden, og at følgerne 
efter hændelsen stedse har været en medvirkende årsag til sygepe-
rioden. Det må, bl.a. med henvisning til afgørelserne i arbejdsska-
desagen, anses for godtgjort, at betingelserne er opfyldt, henset til 
at følgerne efter ulykken fortsat er en del af årsagen til sygeperio-
den. 

Det er uden betydning for erstatningskravet, at der foreligger kon-
kurrerende gener, som i sig selv øver en vis indflydelse på arbejds-
evnen. I U.2012.1838H var de konkurrerende gener den altoverve-
jende årsag til den nedsatte arbejdsevne. Desuagtet havde den ska-
delidte krav på fuld erstatning for sin tabte arbejdsfortjeneste, da 
den skadelidte opfyldte de ovenfor skitserede kriterier. 
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Ad opgørelsen: 
Erstatningsopgørelsen fastholdes i sin helhed. 

Sagsøgte har i processkrift A bemærket, at  i perio-
den 3. juni til 30. juni 2022 modtog res-sourceforløbsydelse sva-
rende til kr. 14.531,00, uden at dette er fratrukket i opgørelsen, bilag 
25. 

Det er korrekt, at ydelsen er modtaget, og at den ikke er fratrukket. 
Dette skyldes, at enhver indtægt den ydelsesberettigede måtte 
have, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal fratræk-
kes ressourceforløbsydelse, idet indtægten/erstatningen er primær. 

Der henvises til lov om aktiv socialpolitik § 68a. 

Der henvises endvidere til § 94, stk. 1, hvoraf fremgår at kommu-
nen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person, der har 
modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, som dækker 
samme tidsrum.”

Royal Unibrew A/S har i sit påstandsdokument anført:

”Anbringender: 
1. Ad ansvarsgrundlag 
Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand, gøres det overordnet 
gældende, at sagsøgte ikke har pådraget sig et erstatningsansvar 
som arbejdsgiver for sagsøger. 

Det gøres navnlig gældende, at sagsøger ikke har løftet bevisbyr-
den for, at sagsøgte har forsømt sin pligt som arbejdsgiver til at 
planlægge, tilrettelægge eller udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt. Det gøres videre gældende, at sagsøgte har op-
fyldt sin instruktions- og tilsynsforpligtelse. 

Retten skal i forhold til ansvarsbedømmelsen først og fremmest 
tage stilling til, hvorvidt det skyldes ansvarspådragende fejl eller 
forsømmelser hos sagsøgte, at sagsøger valgte at benytte en ordi-
nær sækkevogn til transport af kasser med øl og op og ned ad trap-
per hos Værtshuset frem for at anvende en af de dertil indrettede 
trappekravler, der var stillet til rådighed af sagsøgte. 

Det er ubestridt, at sagsøger har modtaget instruktion i anvendel-
sen af trappekravler, men sagsøger har gjort gældende, at han ikke 

A
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havde modtaget instruktion om, at trappekravler konkret skulle an-
vendes på Værtshuset, eller at betegnelsen ”TK” på anførte stam-
data på køresedlerne betød, at der skulle anvendes trappekravler 
ved den pågældende levering. 

Sagsøgte gør heroverfor navnlig gældende, at arbejdet var tilret-
telagt fuldt forsvarligt ved påkrav om anvendelse af en trappekrav-
ler, hvilket sagsøger var behørigt instrueret i. 

Det bemærkes, at ansvarsnormen ved pådømmelse af det erstat-
ningskrav, som sagsøger har gjort gældende mod sagsøgte, er den 
almindelige culpaansvarsnorm, der gælder for arbejdsgivere. 

Ved normen skal det vurderes, hvorvidt sagsøgte har handlet an-
derledes end den almindelige gode arbejdsgiver ville have gjort i en 
tilsvarende situation. Således gælder det for ansvars-normen, at 
man ikke skal tage sit udgangspunkt i, hvorvidt enhver mulighed 
for arbejdsulyk-ker var udelukket, men helt præcist i, hvorvidt 
sagsøgtes adfærd kan anses for at leve op til en standard, der kan 
betegnes som sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig. 

1.1. Arbejdets tilrettelæggelse 
Planlægningen af ruternes sammensætning er bl.a. afhængig af den 
samlede tonnagesammensætning for den enkelte leveringsdag, dvs. 
leveringernes samlede vægt sammenholdt med bilens maksimale 
totalvægt. Der kan være cirka 14 ton i bilen. Andre elementer i vur-
deringen er leveringernes samlede størrelse, dvs. om der helt lav-
praktisk er plads i bilen, og hvor langt kunderne ligger fra hinan-
den. 

Ovenstående er årsagen til, at den enkelte kunde kan blive tilknyt-
tet forskellige ruter afhængigt af den pågældende dag. Værtshuset 
har typisk været tilknyttet rute 3 og 5 men også rute 1 og 4. Brug af 
trappekravler er et fast krav, når der sker leverancer til Værtshuet, 
uanset hvilken rute som Værtshuset måtte være tilknyttet. 

Når medarbejderen har fået tildelt en rute, modtager denne en kø-
reliste. Kørelisten er som nævnt en oversigt over ruten, hvor kun-
derne/leveringerne er opført i den rækkefølge, som de skal ekse-
kveres i. Ved hver kunde er der anført stamdata, som letter leverin-
gen, ligesom det anføres, om der skal medbringes redskaber. 
Stamdata består i særlige forhold, som medarbejderen skal tage 
højde for. Dette kan fx være oplysninger på en relevant kontaktper-
son eller information om, hvor en nødvendig nøgle ligger. Der hen-
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vises til bilag C, hvor der på s. 1 er anført et telefonnummer i rela-
tion at låse en elevator op, og hvor placeringen for en nøgle er an-
ført på s. 2. Disse stamdata vedligeholdes løbende. 

Såfremt en medarbejder måtte opleve, at forholdene for den speci-
fikke kunde er ændret, eller at stamdata ikke længere er retvisende 
af anden grund, skal dette indrapporteres. Denne forpligtelse orien-
teres nye medarbejdere om som led i oplæringsforløbet. Såfremt 
der sker ændringerne i kundernes forhold, vil stamdata blive ajour-
ført til at imødekomme de ændrede behov for, hvorledes leverin-
gen sikkerhedsmæssigt forsvarligt skal ske. 

Stamdata indeholder ligeledes oplysninger om eventuelle redska-
ber, som er nødvendige til opgavens udførelse. Såfremt der skal be-
nyttes en trappekravler til den pågældende kunde, vil dette fremgå 
af kørelisten ud for den specifikke kunde ved brug af forkortelsen 
”TK”. 

Det ses på s. 3 på bilag C, at der er anført et ”TK” ud for Værtshu-
set. Her bemærkes, at der således er krav fra sagsøgtes side om an-
vendelse af trappekravler. Det er ikke op til den enkelte medarbej-
der at vurdere behovet herfor. Medarbejderen er forpligtet til at be-
nytte trappekravler, hvilket medarbejderen under sin oplæring bli-
ver instrueret om. 

I forlængelse af ovenstående understreges det, at arbejdsinstruk-
serne netop er gjort forståelige ved hjælp af stamdata, som indar-
bejdes i kørelisterne. Stamdata varsler om evt. særlige forhold hos 
kunderne, hvormed der tages hensyn til, at ruterne varetages af for-
skellige chauffører. 

Sagsøgte har givet vis ikke indflydelse på adgangsforholdene hos 
kunderne men er forpligtet til at sikre fornødne forholdsregler i re-
lation til udførelse af arbejdet. Under hensyntagen til de ovenfor-
nævnte stamdata har sagsøgte søgt at tilrettelægge arbejdet sikker-
heds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved at stille krav om brug af 
en trappekravler ved Værtshuset, som havde trapper. 

Sagsøgte har 4 trappekravlere til rådighed, hvorfor der også var 4 
trappekravlere til rådighed den 20. december 2018. Der er sjældent 
behov for mere end én trappekravler den enkelte dag. En trappe-
kravler har samme størrelse som en almindelig sækkevogn, og bi-
lerne er indrettet, så der var plads til begge hjælpemidler. Det afvi-
ses derfor også, at der ikke var plads til en trappekravler i bil 3. 
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Der henvises til bilag B, som er billeder taget af bilen, som blev be-
nyttet til rute 3 den 20. december 2018. Kassen, som ses på s. 2, kan 
bruges specifikt til opbevaring af hjælpemidler, hvis lastrummet i 
øvrigt er tæt pakket. 

Det bemærkes, at det afgørende for om der skal anvendes en trap-
pekravler er, hvorvidt adgangsvejen fordrer transport på trapper. 
Sagsøger måtte da ved ankomst til Værtshuset have været bekendt 
med, at der skulle anvendes trappekravler, idet der forekom trap-
per. 

I forlængelse af ovenstående understreges det, at uheldet alene er 
opstået som følge af, at sagsøger handlede i strid med sine instruk-
ser og ikke benyttede det påkrævede redskab. Uheldet er ikke op-
stået som følgende af mangelfuld planlægning af arbejdet. Det 
fremgik derimod af kørelisten, at der skulle bruges trappekravler. 

I ”Ansvar for arbejdsskader – det fysiske og psykiske arbejdsmiljø”, 
3. udg. af Martin Haug m.fl., s. 140 f, fremgår følgende: 5. 

”Hos en kunde har arbejdsgiveren ofte ingen eller alene be-
grænset indflydelse på arbejdsstedets indretning. Forpligtel-
sen for håndværksmesteren, der sender sine håndværkere ud 
til en kunde, vil derfor ofte bestå i at undersøge, om der er 
uforsvarlige indretninger hos kunden og i givet fald, at tage 
de fornødne forholdsregler og give instruktioner om de sær-
lige konkrete risici på stedet, således at arbejdet kan udføres 
under forsvarlige omstændigheder” 

Sagsøgte har dermed tilrettelagt arbejdet på en sikkerhedsmæssigt 
forsvarlig måde under hensyntagen til de konkrete adgangsforhold 
for den enkelte kunde. Den planlagte fremgangsmåde med brug af 
trappekravler var den mest forsvarlige og indebar ikke risiko for 
tilskadekomst. Det ses derfor vanskeligt, hvorledes sagsøgte kan 
drages til ansvar for, at sagsøger benyttede en anden fremgangs-
måde, end den som han var oplært i. 

Sagsøger har i replikken anført, at sagsøger den 20. december 2018 
mødte ind til en pakket vogn, idet han ikke selv havde været på ar-
bejde dagen forinden den 19. december 2018. Der henvises til bilag 
I, der dokumenterer, at sagsøger imidleritid var på arbejde den 19. 
december 2018 fra kl. 06.00-16.20. Sagsøger kørte tilmed i vogn 3 
vist på bilag B og havde således selv klargjort leverancen. 
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1.2. Instruktion
Oplæringen af sagsøger varede fra den 7. maj 2018 og frem til den 
25. maj 2018 og blev varetaget af terminal worker . 

 er en erfaren medarbejder, som har været ansat siden 1990, 
og som desuden har været tillidsrepræsentant gennem en årrække. 

 er vant til at oplære nye medarbejdere og var yderst 
kvalificeret til at instruere sagsøger. Sidemandsoplæring er som be-
kendt en fuldt forsvarlig oplæringsmetode. 

I løbet af maj 2018 bistod sagsøger derved og øvrige 
medarbejdere på deres ture og blev instrueret om arbejdets udfø-
relse. Der henvises igen til bilag A, som er oversigten over, hvilke 
opgaver sagsøger medvirkede til. Her bemærkes, at medarbejderne 
har ”kalde-navne”, og Ymer derfor er . 

I forbindelse med oplæringen af sagsøger benyttede  et 
skema med en række punkter, som sagsøger og  skulle 
igennem. Der henvises til bilag E, som er et sådant skema, der var 
gældende på tidspunktet for sagsøgers oplæring i 2018. Sagsøger er 
dermed bl.a. blevet oplært i forståelsen af de stamdata, som frem-
gik af kørelisterne, og at ”INTET er for småt” i den henseende, jf. s. 
2.  

Der blev i oplæringsforløbet sat stort fokus på anvendelsen af red-
skaber, eftersom brug af redskaber netop har til formål at forhindre 
faremomenter. Her bemærkes også, at sagsøger henset til sin tidli-
gere erfaring som renovationsarbejder ligeledes må være bekendt 
med risikoen for uheld, såfremt tunge elementer ikke håndteres 
korrekt. 

Betydningen af stamdata, herunder hvad ”TK” står for, gennemgås 
altid med nye medarbejde-re, jf. bilag E, ligesom der er stort fokus 
på anvendelse af rette redskaber. 

En trappekravler er ikke kompliceret at anvende. Instruktion ved-
rørende redskabet skete bl.a. den 15. maj 2018, hvor  og 
sagsøger leverede varer til en kunde med trapper. Der henvises her 
til bilag F, som er et uddrag af kørelisten for rute 5 den 15. maj 
2018. Det ses nederst på bilag F, at der skulle medbringes ”TK”, 
dvs. trappekravler, til kunden . I stævningen 
anfører sagsøger selv, at sagsøger var bekendt med brugen af trap-
pekravler på rute 5 og er ubestridt blevet oplært i brugen af trappe-
kravler. 
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Den 17. maj 2018 assisterede sagsøger også ved rute 5, jf. bilag A, s. 
2. Bilag G er en faktura til Værtshuset for leveringen den 17. maj 
2018 med ”følgeseddelnr. 3205203980”. 32 står for terminal 32, som 
sagsøger var tilknyttet, mens 05 står for rute 5, som sagsøger assi-
sterede ved den pågældende dag. Heraf udledes, at sagsøger tidli-
gere har foretaget leverance til Værtshuset under sin oplæringsperi-
ode, hvilket sagsøger heller ikke har bestridt. Kravet om brug af 
trappekravler ved Værtshuset er fast. 

Med henvisning til bilag E, F og G afvises det, at sagsøger ikke var 
bekendt med, at der skulle benyttes trappekravler ved Værtshuset, 
og at trappekravler i køresedlerne blev forkortet til ”TK”. 

Sagsøger er blevet instrueret herom i hvert fald den 15. maj 2018 og 
17. maj 2018, da der konkret skulle benyttes trappekravler til udfø-
relse af opgaverne. Derudover har sagsøger under sin oplæring fået 
gennemgået stamdata og disses betydning, ligesom han i løbet af 
sin ansættelse må være stødt på forkortelsen flere gange. 

De pågældende stamdata var indsamlet med det formål at afdække 
behovet for tekniske hjælpemidler til udførelse af arbejdsopgaver. 
Stamdata blev af samme årsag anført på kørelisterne for netop at 
tydeliggøre over for medarbejderne, hvordan og med hvilke red-
skaber arbejdet skulle udføres. 

Derfor afvises sagsøgers påstand om, at der ikke blev ført et effek-
tivt tilsyn med arbejdets udførelse, idet et sådant tilsyn ville have 
afdækket behovet for tekniske hjælpemidler. Sagsøgte var bekendt 
med behovet for tekniske hjælpemidler, hvorfor der var krav om 
brug af trappekravler ved Værtshuset. Dette var årsagen til, at der 
var anført et ”TK” ud for Værtshuset, jf. bilag C, s. 3 og sagsøgers 
bilag 9. 

Afslutningsvis bemærkes, at sagsøgte har opfyldt sin instruktions-
forpligtelse, jf. det ovenstående. Sagsøgte havde sikret et oplæ-
ringsforløb, som satte sagsøger i stand til at udføre arbejdet sikker-
hedsmæssigt forsvarligt, idet der blev instrueret i betjeningen af 
trappekravlere og betydningen af kørelistens stamdata, herunder 
forkortelsen ”TK”. 

1.3. Tekniske hjælpemidler 
Sagsøger har i stævningen gjort gældende, at de anvendte tekniske 
hjælpemidler i form af en palleløfter og en sækkevogn ikke var ind-
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rettet eller anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. arbejds-
miljølovens § 45. 

En palleløfter skal under alle omstændigheder benyttes til at trans-
portere paller ud af bilen, hvortil bemærkes, at uheldet ikke skyldes 
forkert anvendelse af palleløfteren eller indretning af denne. Sæk-
kevognen er ligeledes i sig selv et forsvarligt hjælpemidler, såfremt 
denne benyttes korrekt og til opgaver, hvor denne er et relevant 
redskab. 

Uheldet skal alene tilskrives, at sagsøger udførte arbejdet på anden 
vis end forudsat af sagsøgte, og at sagsøger i strid med instrukserne 
benyttede en sækkevogn til udførelse af arbejdsopgaven. Det frem-
gik tydeligt af kørelisten, jf. bilag C, at levering til Værtshuset 
skulle ske ved brug af trappekravler. 

Sagsøgte har dermed forsøgt at tilrettelægge arbejdet forsvarligt og 
via kørelisterne tydeliggjort, hvilket hjælpemiddel der skulle benyt-
tes til den konkrete leveringsopgave. Sagsøgte kan ikke bebrejdes, 
at sagsøger alligevel har valgt at arbejde med et ukorrekt redskab. 

1.4. Arbejdstid 
Alle terminal workers, herunder sagsøger, aflønnes efter medgået 
tid. Derfor afvises sagsøgers påstand om, at der var tale om akkord-
arbejde. Der henvises videre til bilag D, som er et ud-drag af den 
overenskomst, som sagsøger var omfattet af. 8. 

Arbejdstiden var gennemsnitligt på 37 timer pr. uge, jf. bilag C, s. 1. 
Arbejdstiden må ikke overstige 148 timer i løbet af 4 uger. I løbet af 
den enkelte uge skal arbejdstiden udgøre mindst 33 timer og højst 
41 timer. Arbejde udover 41 timer om ugen og/eller over 148 timer i 
løbet af 4 uger betales som overarbejde. 

Videre afvises det, at den omtalte driftsdag var særligt belastet eller 
i nærheden af rekord. 

2. Egen skyld 
Uanset om retten måtte lægge til grund, at sagsøgte ved forsøm-
melse af forpligtelserne som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig, 
gøres det gældende, at erstatningen skal bortfalde eller nedsættes 
som følge af egen skyld. 

Der henvises navnlig til, at det senest ved ankomsten til Værtshuset 
må have stået sagsøger klart, at der skulle have været medbragt og 
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anvendt en trappekravler, idet leveringen krævede transport via 
trapper. 

Idet sagsøger uagtet denne viden alligevel og mod bedrevidende 
valgte at gennemføre leve-ringen ved hjælp af en ordinær sække-
vogn, må det således have stået sagsøger klart, at leve-ringen var 
behæftet med en risiko for pådragelse af ryglidelser – navnlig taget 
i betragtning, at sagsøger tidligere bl.a. har gennemgået operation 
for diskusprolaps. 

3. Årsagssammenhæng og tab 
Overordnet gøres det gældende, at sagsøger ikke har løftet bevis-
byrden for medicinsk årsagssammenhæng endsige tabets størrelse 
for den langvarige sygemelding.

3.1. Konkurrerende skadesårsager 
Som anført i sagsøgtes svarskrift, består der konkurrerende ska-
desårsager, idet sagsøger allerede forud for ulykken havde betyde-
lige gener i ryggen, herunder tidligere havde gennemgået opera-
tion i forbindelse med diskusprolaps. Der henvises nærmere til 
gennemgangen i svarskriftet. 

Derudover har sagsøger fremlagt yderligere bilag, der dokumente-
rer endnu en diskusprolaps i nakkeregionen opstået i april 2019 – 
dvs. ca. 4 måneder efter ulykken – for hvilken sagsøger blev opere-
ret i august 2019.  

Både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har af-
vist, at gener i nakkeregionen, herunder denne nye diskusprolaps, 
er et resultat af arbejdsulykken, jf. sagens bilag 33, 35, 36 og 37. 
Både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har såle-
des vurderet, at sagsøger aktuelt har et samlet erhvervsevnetab på 
50 %, men at alene 25 % kan henføres til ulykken. 

Det bemærkes hertil, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og An-
kestyrelsen er underlagt for-modningsreglen i arbejdssikringslo-
vens § 12, stk. 2, således at der alene kan foretages fradrag i erstat-
ningen, såfremt overvejende sandsynlighed taler imod, at et er-
hvervsevnetab er en følge af arbejdsulykken. 

Det gælder med andre ord en meget streng bevisbyrde førend der 
kan foretages fradrag af erhvervsevnetabserstatningen i henhold til 
arbejdsskadesikringsloven, hvorimod bevisbyrden for årsagssam-
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menhæng i henhold til krav efter erstatningsansvarsloven til fulde 
påhviler sagsøgeren. 

Både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har såle-
des vurderet, at nakkegener med overvejende sandsynlighed ikke 
er en følge af ulykken.
 
Sagsøger har først på et meget sent stade af forberedelsen fremlagt 
oplysningerne herom, og sagsøger har ikke søgt at tilvejebringe 
yderligere dokumentation for, at gener i nakkeregionen er en følge 
af arbejdsulykken siden den sidste afgørelse fra Ankestyrelsen den 
30. august 2021. 

Det gøres derfor gældende, at forholdet skal komme sagsøger be-
vismæssigt til skade, således at det kan lægges til grund, at gener i 
nakkeregionen, herunder det efterfølgende sygeforløb i den hense-
ende, ikke har årsagssammenhæng med ulykken. 
Der består således efter sagsøgtes opfattelse 3 mulige årsagsforkla-
ringer til den (fortsatte) langvarige sygemelding på 3,5 år, nemlig 1) 
betydelige forudbestående lidelser i ryggen, 2) følger af arbejdsu-
lykken, og 3) gener efter diskusprolaps i nakkeregionen. 

Der skal altså foretages en sondring om, hvorvidt sagsøgers gener i 
ryggen beviseligt er en følge af ulykken eller en følge af forudbestå-
ende eller eventuelle senere tilkomne lidelser. Der-udover bedes 
retten vurdere, hvorvidt sagsøger har løftet bevisbyrden for, at 
sagsøger ikke ville have været sygemeldt fra april 2019 og frem 
som følge af diskusprolapsen i nakkeregionen, såfremt ulykken 
ikke var indtrådt. 

Henset til den ekstraordinære lange sygemeldingsforløb sammen-
holdt med væsentlige konkurrerende skadesårsager, er det sagsøg-
tes opfattelse, at sagsøgers bevisbyrde for årsagerne til det fortsatte 
og langvarige sygemeldingsforløb skærpes. 

For så vidt angår sagsøgers gener i ryggen, gøres det gældende, at 
sagsøger ikke ved det fremlagte materiale har løftet bevisbyrden 
for medicinsk årsagssammenhæng med ulykken, idet de langvarige 
gener lige så vel kan være et resultat af forudbestående lidelser 
og/eller efterfølgende tilkomne lidelser, der ikke er forårsaget af 
ulykken. Det bemærkes hertil, at uanset at Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring og Ankestyrelsen ikke har fundet anledning til en 
nedsættelse af erhvervsevnetabserstatningen i relation til gener i 
ryggen, er dette ikke ensbetydende med, at sagsøger har løftet sin 
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bevisbyrde. Der henvises således igen til, at Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring og Ankestyrelsen er underlagt formodningsreglen i 
arbejdsskade-sikringslovens § 12, stk. 2, hvorimod den fulde bevis-
byrde i nærværende sag påhviler sagsøger. 

Uagtet sagsøgtes indsigelser om forudbestående lidelser i sagsøgtes 
svarskrift, har sagsøger ikke søgt nærmere tilvejebringelse af doku-
mentation for årsagen til de gener, som angiveligt begrunder den 
langvarige sygemelding, herunder også på trods af, at sagsøger ved 
meddelelse af 1. juli 2020 oplyste, at sagen ville blive begæret fore-
lagt for retslægerådet, hvilket initia-tiv efterfølgende og af uoplyste 
årsager blev opgivet. 

Det gøres således gældende, at i det omfang en udtalelse fra 
Retslægerådet ville have afklaret de usikkerhedsmomenter, der be-
står i årsagen til gener i ryggen, skal sagsøgers manglende initiativ 
til yderligere bevisførelse komme sagsøger bevismæssigt til skade. 

For så vidt angår gener i nakkeregionen, kan det som nævnt lægges 
til grund, at disse gener ikke er forårsaget af ulykken. 

Formålet med erstatningsretten er, at den skadelidte skal stilles, 
som om skaden ikke var sket, og at skadelidte således hverken på-
lægges et tab eller opnår en berigelse. Dette princip medfører såle-
des, at såfremt den skadelidte af andre årsager end det ansvarspå-
dragende forhold ville have været uarbejdsdygtig, så vil der ikke 
være ret til erstatning, idet der ikke er lidt et erstatningsretligt tab. 

Dette princip har ligeledes støtte i teorien, f.eks. Torsten Iversen, 
”Erstatningsberegning i kontraktforhold”, 1. udg., 2008, s. 817, hvor 
følgende anføres: 

”Synspunktet om, at skaden på samme tidspunkt hidføres af 
en hændelig årsag, og at skadevolderens handling således 
ikke påfører skadelidte nogen skade (eller noget økonomisk 
tab), er derimod temmelig overbevisende. Synspunktet er 
nemlig nøje forankret i den anskuelse, som ethvert erstat-
ningssystem nødvendigvis må operere ud fra, nemlig at der 
skal kunne påvises en grund til at ændre status quo, d.v.s. en 
grund til at overflytte tabet fra skadelidte til skadevolder, og 
denne grund er umulig at påvise, hvis en hændelig årsag på-
fører skadelidte samme skade på samme tidspunkt som den 
ansvarsbærende årsag. 
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Konklusionen på spørgsmålet om faktisk årsagskonkurrence 
ved momentan skade må således blive, at den, der står bag en 
ansvarsbærende årsag, ikke kan pålægges erstatningspligt for 
en indtruffet skade, hvis den pågældende skade samtidig er 
hidført af en hændelig årsag.” 

Altså er det sagsøgtes opfattelse, at såfremt sagsøger i kraft af den 
indtrådte diskusprolaps i april 2019 ville have været uarbejdsdyg-
tig, uanset om ulykken var indtrådt, så vil der ikke være erstat-
ningspligt for sagsøgte i dette efterfølgende sygeforløb som ligele-
des kan henføres til nakkegener. 

Det gøres gældende, at en diskusprolaps i nakkeregionen, som til-
med krævede operation i august 2019, er egnet til at forårsage uar-
bejdsdygtighed i en længere periode. 

Det gøres ligeledes gældende, at sagsøger i den efterfølgende syge-
periode kontinuerligt har klaget over smerter i nakkeregionen, som 
var egnet til at forårsage den langvarige sygemelding – senest ved 
lægenotat den 14. september 2021, jf. sagens bilag 38, side 2, hvor 
sagsøger søger læge grundet forværring af smerter i nakken. 

Det bemærkes, at lægenotat af 14. september 2021 ses at være det 
det senest fremlagte lægedokumentation i sagen, hvorfor det må 
have formodningen for sig, at sagsøger også i den resterende peri-
ode har haft arbejdshindrende nakkesmerter. 

Det gøres således gældende, at sagsøger alene har lidt et tab af ar-
bejdsfortjeneste i perioden fra ulykkens indtræden den 20. decem-
ber 2018 indtil diskusprolapsen i april 2019, hvor sagsøger under 
alle omstændigheder ville have været uarbejdsdygtig. 

Såfremt retten måtte nå frem til, at sagsøger uagtet ovenstående 
også måtte have lidt et tab af arbejdsfortjeneste som følge af ulyk-
ken efter april 2019, gøres det gældende, at erstatningen for tabt ar-
bejdsfortjeneste skal udmåles skønsmæssigt, herunder som mini-
mum skal nedsættes med 50 %. 

Dette henset til at både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og An-
kestyrelsen har lagt til grund med overvejende sandsynlighed, at 
sagsøgers aktuelle erhvervsevnetab – og dermed aktuelle årsag til 
uarbejdsdygtigheden – tilmed er forårsaget af gener i nakken, hvor-
med erhvervsevnetabserstatningen blev nedsat fra 50 % til 25 % i 
medfør af arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 1. 



33

En skønsmæssig udmåling af erstatningen har støtte i praksis, jf. 
f.eks. FED2002.94V, FED 2003.1834, samt FED2021.35V, hvor lands-
retten i sidstnævnte udtalte: 

”Som anført af byretten kan det lægges til grund, at S ikke 
havde symptomer på sygdom inden færdselsuheldet den 2. 
april 2013. S arbejdede på uheldstidspunktet på fuld tid og 
havde gjort det i mange år. Det er i afsnittet om erhvervsev-
netab ovenfor lagt til grund på baggrund af Retslægerådets 
udtalelser, at der efter uheldet opstod yderligere lidelser, der 
ikke kan henføres til færdselsuheldet. Disse lidelser, lændege-
ner og kognitive gener, er af en sådan karakter, at de ville 
have været stærkt arbejdshindrende. Herefter finder lands-
retten, at erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste skønsmæs-
sigt skal fastsættes til 50 % fra den 1. juni 2014 til den 1. ok-
tober 2015.” 

3.2. Manglende dokumentation for medicinsk årsagssammen-
hæng i perioden 15. september 2021 – 30. juni 2022 

Som nævnt har sagsøger udvidet erstatningsperioden frem til og 
med den 30. juli 2022. 

Det påhviler sagsøgeren at føre bevis for, at hele den sygeperiode, 
der kræves erstatning for, kan henføres til arbejdsulykken, for hvil-
ket sagsøgte måtte bærer et erstatningsansvar. 

Sagsøger har imidlertid alene fremlagt lægeakter frem til og med 
den 14. september 2021, jf. sagens bilag 38. 

I perioden fra den 15. september 2019 til og med den 30. juli 2022 
findes der således ikke dokumentation for, hvad den fortsatte og 
langvarige sygemelding var begrundet i. 13. 

Det gøres således gældende, at sagsøger under ingen omstændig-
heder har løftet bevisbyrden for medicinsk årsagssammenhæng for 
denne periode, hvorfor erstatningskravet for denne periode under 
alle omstændigheder skal bortfalde. 

Det bemærkes, at idet der er tale om en langvarig sygemelding på 
3,5 år, må der stilles højere bevismæssige krav til, at den langvarige 
sygemelding (fortsat) er begrundet i forhold, der kan henføres til 
ulykken. 
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Sagsøger har op til forberedelsens afslutning haft rig mulighed for 
at tilvejebringe og fremlægge dokumentation herfor, hvorfor 
sagsøgte under alle omstændigheder helt skal frifindes for denne 
del af sygemeldingen. 

3.3. Manglende fradrag af ressourceforløbsydelse 
Det fremgår af sagens bilag 25, side 38-40, at sagsøger i perioden 3. 
juni – 30. juni 2022 overgik fra sygedagpenge til ressourceforløbsy-
delse, hvor sagsøger i perioden modtog 14.532 kr. 

Sagsøger har imidlertid ikke fradraget indtægten i opgørelsen for 
tabt arbejdsfortjeneste, jf. erstatningsopgørelsen i bilag 25, side 2, 
samt håndskrevet note på side 39. 

Sagsøger har ikke begrundet det manglende fradrag eller fremlagt 
kommunale akter til belysning af baggrunden for modtagelsen af 
ydelsen, herunder hvorvidt kommunen har taget forbehold for til-
bagebetaling i tilfælde af en erstatningsudbetaling. 

For det tilfælde at retten måtte finde, at sagsøger også i perioden ef-
ter den 15. september 2021 måtte have ret til erstatning for tabt ar-
bejdsfortjeneste, jf. afsnit 2, gøres det gældende, at den modtagne 
ydelse skal fradrages erstatningen, jf. erstatningsansvarslovens § 2, 
stk. 2. 

I henhold til bestemmelsen fradrages bl.a. sociale ydelser i erstat-
ningen for tabt arbejdsfortjeneste, jf. ordlyden ”lignende ydelser” 
samt Karnovs note 20 til bestemmelsen. 

Det forhold, at ressourceforløbsydelsen eventuelt ville kunne kræ-
ves tilbagebetalt efterfølgende som følge af en erstatningsudbeta-
ling, kan ikke føre til et andet resultat, idet tabet i så fald først reali-
seres ved krav om tilbagebetaling, ligesom sagsøger ikke har løftet 
bevisbyrden for, at kommunen har taget forbehold om tilbagebeta-
ling, eller at der konkret er udsigt til et tilbagebetalingskrav. 

I FED1996.710Ø havde et motoransvarsforsikringsselskab foretaget 
fradrag i en erstatnings-udbetaling for tabt arbejdsfortjeneste for et 
beløb svarende til udbetalt bistandshjælp fra kommunen. Kommu-
nen krævede efterfølgende den udbetalte bistandshjælp tilbagebe-
talt af forsikringsselskabet. Landsretten udtalte hertil: 
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”Idet appellanten ved kontanthjælpens udbetaling ikke havde 
taget forbehold om tilbagebetaling af den ydede kontanthjælp 
eller oplyst, at krav herom kunne forventes rejst over for ska-
delidte, findes indstævnte at have været berettiget til at fra-
trække den af appellanten ydede kontanthjælp i erstatningen, 
jf. erstatnings-ansvarslovens § 2, stk. 2.” 

På tilsvarende vis vil sagsøgte være berettiget til at fratrække res-
sourceforløbsydelsen i erstatningsopgørelsen, idet der ikke findes 
dokumentation for et tilbagebetalingsforbehold. Såfremt ressource-
forløbsydelsen faktuelt ikke kræves tilbagebetalt, vil sagsøger i 
modsat fald opnå en berigelse. 

3.4. Manglende dokumentation for aktuelle status i arbejdsska-
dessagen 
Ankestyrelsen har ved afgørelse af 30. august 2021 pålagt Arbejds-
markedets Erhvervssikring at genoptage sagsbehandlingen af er-
hvervsevnetabet i umiddelbar forlængelse af afgørelsen, jf. sagens 
bilag 37, s. 2. 

Det må således have formodningen for sig, at Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring allerede på nuværende tidspunkt har afsagt endnu 
en afgørelse om erhvervsevnetabet, hvilken sagsøger imidlertid 
ikke har fremlagt i sagen. 

Det kan således ikke udelukkes, at Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring har tilkendt et varigt erhvervsevnetab, som bringer retten til 
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør, jf. er-statnings-
ansvarslovens 2, stk. 1, eller at det midlertidige erhvervsevnetab er 
forhøjet, således at der skal foretages yderligere fradrag, jf. stk. 2. 
Afgørelsen kan ligeledes være afsagt med tilbagevirkende kraft, så-
ledes at den samlede erstatningsopgørelse påvirkes betragteligt. 

Det påhviler i sagens natur sagsøgeren at føre bevis for, at retten til 
den krævede erstatning ikke allerede er ophørt på et tidligere tids-
punkt, såvel som tabets størrelse. 

Det gøres således gældende, at sagsøger heller ikke i denne hense-
ende har løftet bevisbyrden for det lidte tab i relation til kravet om 
tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor sagsøgte i det hele skal frifindes 
herfor.”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
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Rettens begrundelse og resultat

Det er ubestridt mellem parterne, at sagsøgeren den 20. december 2018 pådrog 
sig en skade i ryggen, som ikke ville være opstået, hvis han havde benyttet trap-
pekravler ved leveringen af øl til Værtshuset i Aarhus den pågældende dag.

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at tilsidesætte sagsøgerens forkla-
ring om, at han i forbindelse med den oplæring, han som nyansat gennemgik 
hos sagsøgte i maj 2018, ikke fik noget at vide om, at man skulle bruge trappe-
kravler ved levering af øl til Værtshuset, men tværtimod noterede sig, at  

, som forestod denne del af oplæringen, anvendte sækkevogn på stedet.

Det må efter de afgivne forklaringer endvidere lægges til grund, at sagsøgtes 
ansatte ikke generelt anvendte trappekravler ved levering af øl til Værtshuset, 
ligesom de i praksis ikke anså sig bundet af kørelistens angivelse af, at trappe-
kravler skulle benyttes ved en given kunde. Endeligt må det efter bevisførelsen 
lægges til grund, at sagsøgte ikke førte noget tilsyn med arbejdets udførelse hos 
kunderne og herunder ikke kontrollerede, hvorvidt de ansatte benyttede trap-
pekravler i overensstemmelse med angivelserne i kørelisten.

Retten finder det på denne baggrund bevist, at sagsøgte har tilsidesat sine sik-
kerheds- og sundhedsmæssige forpligtelser som arbejdsgiver i henhold til ar-
bejdsmiljølovgivningen, hvorved sagsøgte har pådraget sig et erstatningsansvar 
for, at sagsøgeren blev påført en rygskade ved ikke at benytte trappekravler i 
forbindelse med levering af øl til Værtshuset den 20. december 2018.

Der er efter de foreliggende samlede omstændigheder ikke grundlag for at sta-
tuere egen skyld.

Det må efter sagens lægelige oplysninger m.fl. lægges til grund, at arbejdsulyk-
ken den 20. december 2018 var den udløsende årsag til sagsøgerens sygemel-
ding den 7. januar 2019, og at følgerne efter arbejdsulykken er vedvarende og 
dermed har været medvirkende årsag til hele sygeforløbet. På denne baggrund, 
og idet det efter sagens oplysninger må antages, at sagsøgeren som følge af ar-
bejdsulykken vil lide et erhvervsevnetab på 15 pct. eller derover, ligesom det 
tidspunkt, hvor retten til tabt arbejdsfortjeneste ophører ifølge erstatnings-
ansvarslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., endnu ikke ses indtrådt, skal sagsøgte betale 
sagsøgeren tabt arbejdsfortjeneste samt i øvrigt svie- og smertegodtgørelse i den 
af sagsøgerens påståede periode, uden hensyn til de af sagsøgte påberåbte kon-
kurrerende årsager til sygeforløbet. 

H
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Vedrørende opgørelsen af sagsøgerens krav har sagsøgte gjort gældende, at der 
skal ske fradrag for en ressourceforløbsydelse fra det offentlige på 14.532 kr., 
som sagsøgeren har modtaget for perioden 3. – 30. juni 2022.

Retten tiltræder sagsøgtes synspunkt herom under henvisning til, at ressource-
forløbsydelsen ikke for nuværende er krævet tilbagebetalt af det offentligt og 
derfor aktuelt har medført en reduktion af sagsøgerens tab af arbejdsfortjeneste.

Herefter, og idet sagsøgte ikke i øvrigt ses at have modgået den beløbsmæssige 
opgørelse af sagsøgerens krav, får sagsøgeren medhold i sin påstand for 
650.780,62 kr., hvoraf 90.407,75 kr. forrentes fra den 20. september 2019 og 
560.372,87 kr. forrentes fra den 8. juli 2022, jf. nedenfor.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 75.000 kr. - der er inklusive moms, idet  
ikke er momsregistreret - af retsafgift af det vundne beløb med i alt 15.920 kr. 
og af udgift til vidneførsel med 2.376,92 kr., i alt 93.296,92 kr. Da sagsøgeren har 
fri proces, tilkommer sagsomkostningerne statskassen.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte, Royal Unibrew A/S, skal til sagsøgeren, Fagligt Fælles Forbund som 
mandatar for , betale 650.780,62 kr. med tillæg af procesrente af 
90.407,75 kr. fra den 20. september 2019 og af 560.372,87 kr. fra den 8. juli 2022.

Royal Unibrew A/S skal betale sagsomkostninger til statskassen med 93.296,92 
kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.
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