
RETTEN I ODENSE
DOM

afsagt den 23. august 2022

Sag BS-1451/2021-ODE

Fagligt Fælles Forbund 
som mandatar for

(advokat Rasmus Dammark Pedersen)

mod

HANSSON & KNUDSEN A/S
(advokat Simon Ramlau-Hansen)

og

FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB
(advokat Regitse Damsted Stampe)

Denne afgørelse er truffet af dommer Alex Nymark.

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 13. januar 2021, har sagsøgeren, Fælles Fag-
ligt Forbund som mandatar for  nedlagt på-
stand om, at HANSSON & KNUDSEN A/S og FYNS ALMENNYTTIGE BOLIG-
SELSKAB in solidum, subsidiært hver for sig, til

skal betale 462.479,79 kr. med procesrente fra sagsanlæg.

Ud fra lønsedlerne for perioden 13. august 2018 til 10. december 2018 er der en 
gennemsnitlig ugeløn på 11.124,64 kr. For perioden 11. december 2018 til
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21. juli 2019, 31,86 uger, udgør det 354.431,03 kr. 
med tillæg af 21,8 procent i SH-betaling og feriepenge   77.265,96 kr.
med tillæg af 8 procent i arbejdsgiverbidrag   34.535,67 kr.
 i alt 466.232,75 kr.

Med fradrag af udbetalinger fra sagsøgte 1   50.355,05 kr. 
udbetalte sygedagpenge   98.633,00 kr.
restkrav på sygeferiegodtgørelse,     1.250,27 kr.
i alt  150.238,32 kr.

Svarende til tabt arbejdsfortjeneste netto 315.994,43 kr.
med tillæg af svie- og smertegodtgørelse i 
perioden på 223 dage á 205,00 kr.   45.715,00 kr.

Eller i alt for denne periode 361.709,43 kr.

Perioden fra den 22. juli 2019 til den 20. september
2019 yderligere 8,71 uge inkl. SH-betaling og ferie-
penge 118.018,85 kr.
med tillæg af 8 procent i arbejdsgiverbidrag     9.441,51 kr.

Med fradrag af sygedagpenge og - 39.195,00 kr.

Svarende til tabt arbejdsfortjeneste netto   88.265,36 kr.
med tillæg af  yderligere svie- og smertegodtgørelse
for 61 dage á 205,00 kr.   12.505,00 kr.

Eller i alt for denne periode 100.770,36 kr.

Hvilket for de to perioder i alt svarer til det påstævnte beløb.

Sagsøgte 1, HANSSON & KNUDSEN A/S, har overfor sagsøgeren primært ned-
lagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre be-
løb fastsat efter rettens skøn, idet den opgjorte ugeløn bestrides. Under procedu-
ren under hovedforhandlingen frafaldt sagsøgte 1 indsigelsen imod det opgjorte 
krav på bonus. 

Sagsøgte 1 har endvidere overfor sagsøgte 2, Fyns Almennyttige Boligselskab, 
nedlagt påstand om friholdelse for ethvert beløb, herunder sagsomkostninger og 
renter, som sagsøgte 1 måtte blive pålagt at betale sagsøgeren.

Sagsøgte 2 har nedlagt påstand om frifindelse og under hovedforhandlingen til-
lige om frifindelse overfor medsagsøgtes friholdelsespåstand.
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Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

blev pr. 22. maj 2017 ansat hos sagsøgte 1 som betonarbejder. 
Han kom den 6. december 2018 til skade under renoveringen af Korsløkken, afd. 
34, etape 2, hvor sagsøgte 1 var råhus-fagentreprenør for sagsøgte 2, der havde 
hyret C & W Arkitekter A/S som sikkerhedskoordinator, der den 15. januar 2016 
havde udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed, der den 6. november 2018 
blev revideret for tredje gang af og kontrolleret af . 
Under ”beskrivelse af byggeriet” var anført, at opstart var fra den 20. marts 2017 
omfattende to huse bestående af to femetagers huse med i alt 332 lejligheder. Sik-
kerhedsorganisationen var beskrevet i bilag 1, og det var hertil anført, at entre-
prenørernes arbejdsledere og arbejdstagerrepræsentanter havde pligt til at del-
tage i sikkerhedsmøder hver 14. dag samt i eventuelle ekstraordinære sikker-
hedsmøder. Mødedeltagerne havde kompetence til at træffe bindende aftaler an-
gående sikkerhedsarbejdet på byggepladsen, og underentreprenørerne havde 
pligt til at deltage i sikkerhedsmøderne. Under punkt 7 var anført, at den enkelte 
entreprenør selv var ansvarlig for sikkerheden for egne folk og arbejder, hvilket 
blandt andet omfattede tilsyn, instruktion og arbejdsstedets indretning. Sikker-
hedsorganisationen var ridset op i et diagram, hvor var den overord-
nede og den daglige sikkerhedskoordinator. C & W Arkitekter 
A/S udgjorde byggeledelsen, og arbejdsmiljøkoordinator var . De en-
kelte entreprenører havde egne sikkerhedsgrupper.

Der er under sagen fremlagt et oversigtskort, ekstrakten side 420, der viser, at der 
på hver side af de tomme opgange var opstillet stilladser.

I bilag 4 til planen for sikkerhed og sundhed var oplistet blandt andet, at sikker-
hedsforanstaltninger, som midlertidigt blev fjernet, hurtigst muligt skulle reetab-
leres på forsvarlig måde og altid, når et arbejdsområde blev forladt. De var illoy-
alt mod byggepladsens øvrige håndværkere at forlade et område, hvor rækværk, 
afspærring eller afdækning var fjernet. Alle deltagere i projektet var i hele byg-
geperioden ansvarlige herfor. Etablering og vedligehold af trapper og ramper til 
og i bygningen samt adgangs- og flugtveje til tag, var i hele byggeperioden råhu-
sentreprenørens ansvar. Fælles stillads skulle i hele byggeperioden opstilles og 
vedligeholdes af lukningsentreprenøren.

I bilag 5, instruktion om sikkerheds- og sundhedsforhold, var anført blandt an-
det, at den ansvarlige for instruktion var samtlige entreprenører. Arbejdsgiveren 
havde pligt til at instruere de beskæftigede om sikkerheds- og sundhedsforhold 
på byggepladsen. En god og effektiv instruktion ville sikre, at de beskæftigede 
handlede efter at udføre arbejdet på en sikker og sund måde.

I en oplistning om firmaer og funktioner var anført blandt andet, at råhuset skulle 
sagsøgte 1 stå for med som projektleder og blandt andre ED
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som entrepriseleder. skulle være formand for råhus, be-
ton, plaststøbning, leverancer og elementmontage.

arbejdede som kranfører oppe på tagdækket, og der er under 
sagen fremlagt fotos, der viser, at der fra tagdækket ned til stilladsniveau var 50 
cm., at der imellem stillads og murværk var opsat nedfaldsplader, og at der fra 
tagdæk ned til stilladset var i hvert fald var én tretrinstrappe, hvis bund var pla-
ceret på nedfaldspladen.

Der blev frem til uheldet afholdt en række sikkerhedsmøder, hvor
deltog den 3., den 17., og den 31. maj samt den 14. juni 2018. Han havde meldt 

afbud til mødet den 28. juni 2018, hvor mødte på vegne C & 
W Arkitekter A/S, og på vegne sagsøgte 1, og 

på vegne Mogens Knudsen A/S Langeskov, der varetog byggele-
delsen af lukningsarbejderne, mens blandt andre  fra sagsøgte 1 og 

 havde meldt afbud. I referatet herfra er der under fællesområder 
anført, at hvis der lå plader på trinnet fra stillads til bygning, skulle de fastgøres 
af pågældende fag. Der måtte ikke ligge løse plader. Trapper fra stillads til tage-
tagen skulle udføres af fredag på begge sider af bygningen. På 
mødet den 16. august 2018 deltog fra C & W Arkitekter A/S 
og blandt andre  fra sagsøgte 1, mens blandt andre  
og  havde meldt afbud. Under sikkerhedsrundering var anført 
blandt andet, at med hensyn til stilladser skulle adgangen fra niveau til stilladser 
ændres, og  og stilladsfirmaet Adam skulle aftale trappetårne 
til stilladserne. På mødet den 30. august 2018, hvor blandt andre
sen og  deltog, mens  og  igen 
havde meldt afbud, er anført under sikkerhedsrundering, at med hensyn til stil-
ladser skulle adgangen fra niveau til stilladser ændres.  og stil-
ladsfirmaet Adam skulle aftale trappetårne til stilladserne, og det skulle udføre 
dags dato.

På et møde den 22. november 2018, hvor blandt andre og 
 deltog, mens blandt andre  og  

igen havde meldt afbud, er det under punktet Arbejdstilsyn anført, at Arbejdstil-
synet havde været på besøg mandag den 5. november 2018 på et almindeligt kon-
trolbesøg, hvor de blandt andet havde bemærket, at oprydning af egne arbejds-
områder samt i og omkring fælles arealer var mangelfuld, hvilket ville få øget 
fokus ved følgende tilsyn. Sagsøgte 1 ville øge deres frekvens i fællesarealerne 
fremadrettet.

Der indgik den 18. december 2018 en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring om, at  den 6. december 2018 på et udendørs stillads 
(renovering af en kundes bygning) var gledet en halv meter ned, og han havde 
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vredet venstre knæ. Han havde smerter, der tiltog, især efter den første dag. Læ-
gen anførte en diagnose om ”lidelse i knæled, andre”.

Sagsøgte 1 udstedte den 5. februar 2019 en opsigelsesblanket til  
med fratrædelse den 26. februar 2019 ved normal arbejdstids ophør begrundet i 
manglende arbejde. Advokatfirmaet Bjørst rejste krav imod sagsøgte 2, hvis ad-
vokat den 24. september 2019 afviste ansvaret og henviste til sagsøgte 1s ansvars-
forsikring. Den 2. oktober 2019 anerkendte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
ulykken som en arbejdsskade. Sagsøgte 1s advokat afviste den 28. april 2020 kra-
vet under henvisning til blandt andet, at stilladset var opsat af et eksternt stil-
ladsfirma og anførte, at bygherren havde udpeget en sikkerhedskoordinator, C 
& W Arkitekter A/S.

Sagsøgerens opgørelse af kravet hviler på en referenceperiode forud for uheldet 
ud fra ni lønsedler, hvor der er varierende overarbejde fra 0 til 30,5 timer pr. 14. 
dag. Der er endvidere fremlagt et helt års lønsedler frem til ulykken, hvoraf der 
af de 26 lønsedler fremgår overarbejdsbetaling i 19 tilfælde, og sagsøgeren har 
tillige udarbejdet en opgørelse med en referenceperiode på i alt 12 måneder.

Forklaringer

 har forklaret, at han blev ansat af sagsøgte 1 
som betonarbejder, og han havde i forvejen et krancertifikat. Sagsøgte 1 mang-
lede en kranfører. Han kom derfor til at krane alt, og det blev hans eneste job-
funktion på projektet. Renoveringen var i gang, da han begyndte at krane. Han 
nåede at arbejde på pladsen i halvandet år. Han betjente en portalkran, der kan 
styres med en fjernbetjening. Kranen var monteret på 30 meter lange skinner, og 
der blev kranet ned fra taget. Han stod typisk på stilladset for visuelt at følge 
godset ned i containeren. Han udførte dagligt 16 løft for sagsøgte 1, men blev 
også udlejet til andre fagentreprenører til at udføre løft for dem, og i alt blev det 
til ca. 30 løft om dagen. Han steg fra tagdækket ned på nedfaldspladen, der dæk-
kede et gab på ca. 35 cm mellem murværk og stillads. Der var ikke noget at holde 
fast i, og der var 50 cm ned. Ved uheldet trådte han ned på en løs plade. Murbin-
derne var gået af, og pladen gled med ham stående ovenpå, og i den forbindelse 
vred han om på sit ene knæ. Nedfaldspladerne var kun fastgjort med bindere til 
stilladset, og nedfaldspladerne var ikke skridsikre. Der var en trappe fra tagdæk-
ket ned til stilladset, men den var lavet af tømrerne, og de flyttede rundt på den 
efter deres behov, så ofte befandt den sig 20-30 meter fra der, hvor han havde 
behov for at stige ned fra tagdækket, og ofte var der også noget materiale, her-
under brandmure, imellem ham og trappens placering. Når det var muligt at 
komme hen til trappen for at komme fra tagdækket ned på stilladset, tog det ham 
ca. fem minutter frem og tilbage. Der var ingen løbende viden om, hvor trappen 
aktuelt befandt sig. Han brugte den både, når den var umiddelbart tilgængelig 
og når den ikke var alt for langt væk. Han vil anslå, at han nok fik brugt trappen 
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ca. hver tiende gang, hvor han skulle ned på stilladset for at følge sit gods’ tur 
nedad. Han tror, at kollegaerne, der lileledes arbejdede på tagdækket, kunne an-
vende trappen i ca. samme omfang. Murerne etablerede herudover en bro i finér 
for at køre trillebøre op og ned fra stilladset. Hans formand, , 
opholdt sig mest nede på kontoret, men han var nok oppe hos ham én gang om 
ugen eller måske kun hver anden uge. har set ham stige ned fra 
tagdækket ned til stilladset, og det var ikke noget, han påtalte. Der var heller ikke 
andre, der fik påtaler for at stige ned direkte fra tagdækket til stilladset. 

var vist nok murerformand; han stødte til, da projektet var halvvejs. Ned-
faldspladerne blev løsnet, når f.eks. en sålbænk skulle kranes ned imellem mur-
værk og stillads. Det forekom også, at nedfaldspladerne blev fjernet midlertidigt, 
når der i øvrigt skulle flyttes byggematerialer imellem murværk og stillads. Tre 
eller fire gange var der polske ansatte, der faldt ned i hullet imellem væggen og 
stilladset på grund af løse nedfaldsplader.

Den bonus, der er anført på lønsedlerne, skyldtes, at  sagde, at 
han ikke kunne udfærdige lønsedler med en timeløn på næsten 230 kr., og derfor 
blev der som tillæg til timelønnen på 150 kr. indsat en bonus time for time på 
79,50 kr. 

Der var overarbejdsbetaling, når han ikke fik fri kl. 15.00. Overarbejdet var typisk 
begrundet i, at nu var man alligevel i gang, og en container skulle fyldes, og der 
kunne også være tale om, at der kort tid før fyraften var ankommet nye bygge-
materialer, der skulle bruges dagen efter. Overarbejde medførte af og til, at man 
dagen efter kunne holde sig inden for normal arbejdstid. 

Han modtog opsigelsen på et tidspunkt, da sagsøgte 1s folk ikke længere var på 
byggepladsen. 

Han har videre på sagsøgte 1s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at han 
tidligere havde arbejdet som kranfører for et murerfirma i Tommerup. Han har 
altid arbejdet inden for branchen, herunder i 10 år for Skjøde Knudsen. Han fik 
sit krancertifikat i 2016 efter fire uger på skole. Han var sagsøgte 1s eneste ar-
bejdsmiljørepræsentant og deltog derfor i sikkerhedsmøderne, når han havde tid. 
Kollegaerne klagede via ham. Han påtalte hver gang forholdene over for Mogens 
Knudsens folk, for de var stilladsansvarlige. Hans påtaler blev ikke anført i refe-
ratet eller førte til noget som helst. Han og kollegaerne begyndte først at arbejde 
oppe på tagdækket, da stilladset var blevet sat definitivt op. Det var ikke sagsøgte 
1s folk, der havde lavet trappen; det enten var tømrerne eller stilladsfolkene. 
Sagsøgte 1s folk kunne selvfølgelig have lavet deres egen trappe, men en enkelt 
ville ikke altid være tilgængelig, og hvis man havde opsat flere trapper, ville det 
have besværliggjort andre fagfolks flytten rundt på deres byggematerialer. Der 
var løbende en snak om manglende trapper. Selv når nedfaldspladen lå fast, var 
det en ubehagelig niveauforskel at træde ud i. Folkene fra C & W sagde, at 50 cm 
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var den maksimale, lovlige niveauforskel. De eneste ledere, han mødte fra 
sagsøgte 1, var  og . De så ham stige direkte fra 
tagdækket og ned på stilladset uden brug af trappen, og det gjorde de rent faktisk 
også selv.

Han har endeligt på sagsøgte 2’s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at 
det foreliggende foto af tagdæk, trappe og stillads samt nedfaldsplader er taget 
dér, hvor tømrerne arbejdede. Brug af trappen medførte et forøget tidsforbrug på 
fem-seks minutter pr. gang. Der skulle forceres en afstand på 20 meter, og ofte 
var der noget, der stod i vejen. Han bad på sikkerhedsmøderne om bedre ad-
gangsveje. Han modtog ikke løbende referater fra sikkerhedsmøderne. Han tog 
det op igen og igen med .

 projektleder hos sagsøgte 1, har forklaret, at han er uddannet 
ingeniør og har arbejdet hos sagsøgte 1 i en lang årrække med en kort pause, 
hvorefter han i december 2017 siden vendte tilbage som afdelingsleder i betonaf-
delingen. Sagsøgte er opdelt i seks forskellige afdelinger.  refe-
rerede til ham. er fortsat ansat hos sagsøgte 1. Han var ikke selv 
tilknyttet projektet, men han var ude at kigge en halv snes gange. Han hørte først 
om uheldet i marts 2020. Som chef og med under sig blev han 
sat på sagen. Han er ikke bekendt med, at der tidligere skulle have været talt om 
niveauforskellen mellem tagdæk og stillads eller behov for trapper. Når sagsøgte 
1 på et projekt er hovedentreprenør, er de selv sikkerhedskoordinator, hvilket 
indebærer et ansvar for, at der hver 14. dag bliver afholdt møder og foretaget en 
rundering sammen med underentreprenørerne. De enkelte steder på byggeplad-
sen bliver markeret med enten grøn, gul eller rød alt efter, om tingene er i orden, 
skal forbedres eller straks skal rettes op. En rundering omfatter også det opsatte 
stillads, som stilladsfirmaet har ansvaret for. Manglende brug af adgangsveje vil 
blive påtalt.

har forklaret, at han ultimo 2016 blev ansat som admi-
nistrativ projektleder hos sagsøgte 2. Han tog over på projektet på Korsløkken i 
løbet af 2018, da var på vej på pension. Han var ikke så 
meget ude på byggepladsen, for det stod for, og så drøftede 
de indbyrdes eventuelle problemer efterfølgende. Byggelederen, C & W, blev an-
taget som sikkerhedskoordinator, og de skulle følge op på eventuelle problemer. 
Sagsøgte 2 valgte C & W på grund af tillid og tidligere gode erfaringer. Arbejds-
tilsynet aflagde et besøg den 5. december 2018. De talte med byggeledelsen, og 
på pladsen talte de med de folk, de mødte. De udfærdigede en rapport, som han 
modtog og besvarede med hjælp fra byggeledelsen og sikkerhedskoordinatoren 
ud fra oplysninger fra  og . Han har ikke 
registreret svigt fra C & Ws side, og han har ikke hørt om nedfaldne polakker, 
problemer med adgangsvejene eller løse nedfaldsplader. Efter hans opfattelse 
har sagsøgte 2 ikke haft noget som helst at handle på.
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Han har videre på sagsøgerens advokats supplerende spørgsmål forklaret, at re-
feraterne fra sikkerhedsmøderne blev sendt til projektlederen,

, der kunne gå til ham selv, hvilket skete eksempelvis efter Arbejdstilsynets 
besøg. har ikke over for ham nævnt noget om løse nedfalds-
plader eller problemer med adgangsvejene.

Vidnet har forklaret, at han ikke overværede 
ulykken, idet han arbejdede med bærende fundamenter i kælderen. Han overtog 
kranen fra , når han skulle have fri. Efter s uheld, overtog 
vidnet kranen på fuld tid. Betjening af kranen forudsatte, at man stillede sig ud 
på stilladset for ens egen og andres sikkerhed og for at orientere sig, også i for-
hold til eventuelle beboere, der kunne finde på at opholde sig nede under kranen. 
Når der skulle kranes, indebar det derfor, at man skulle bevæge sig fra tagdækket 
og 50-60 cm ned på stilladset. Han trådte direkte ned på stilladset, hvis der ikke 
lå en plade til brug for trillebørskørsel. Henne ved tømrerne var der en af dem 
hjemmelavet trappe. Der blev fjernet gammelt tag fra tre opgange ad gangen, 
således der var 50-60 meter, hvorfra der skulle kranes ned med stumperne af det 
gamle tag, mens tømrerne var i gang med at oplægge nyt tag, og desuden var ens 
bevægelsesfrihed begrænset af, hvad andre håndværkere aktuelt var i gang med. 
I og med, at vidnet kranede byggeaffald fra det gamle tag, kunne der derfor være 
ret langt hen til tømrernes trappe, og når nu samfundet foreskriver, at man skal 
forblive arbejdspladsen pt. til det fyldte 68. år, bør man nok af hensyn til ens mu-
lighed herfor vælge den korteste vej, hvilket var at træde direkte fra tagdækket 
og ned på stilladset. Desuden blev der opsat festivalhegn, hvilket umuliggjorde, 
at man kunne komme fra kranen og hen til tømrernes trappe for at komme ned 
på stilladset. Det varierede, hvor ofte man var nødt til at træde fra tagdækket ned 
på stilladset. Det kunne være op imod 10 gange i timen, men når man var i gang 
med montage, kunne det godt være blot én gang i timen. Han vil anslå, at det i 
gennemsnit var ca. fem gange pr. time, og perioder var der typisk over 20 daglige 
løft. Hvis man valgte at træde direkte fra tagdækket ned på stilladset, var der et 
gab på 60-70 cm imellem stilladset og murværket. Når der blev fjernet brystnin-
ger i forbindelse med isolering, blev nedfaldspladerne fjernet midlertidigt. Han 
kan ikke huske sjuskede genmonteringer af nedfaldsplader, men måske blev der 
glemt én i ny og næ. Der kunne også være tale om, at man dagen efter igen havde 
behov for at fjerne nedfaldspladen og derfor ikke straks genmonterede nedfalds-
pladen. Der var også andre faghåndværkere, der bare trådte op og ned uden at 
bruge trappen, og det blev ikke påtalt. Han ved ikke, om det blev påtalt eller set 
af ledelsen.

Vidnet har videre på sagsøgte 1’s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at 
man skal være ekstra agtpågiven, når man skal arbejde på skrænter, eller hvor 
man er nødt til at tage dybe trin udover 18,9 cm. Blandt håndværkere bliver der 
sagt mange ting i løbet af et projekt på to års varighed, og det er både stikpiller i 
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al venskabelighed, men også påtaler af farlige forhold. Det er muligt, at han har 
snakket med om, at nedfaldspladerne var farlige og trælse, når det regnede. 
Tømrerne trådte ikke trinnet ned, men holdt sig til den af dem hjemmelavede 
trappe. Naturligvis kunne man have medbragt en skammel for at reducere ni-
veauforskellen, men den er ikke et naturlig element i et håndværkerbælte i mod-
sætning til f.eks. en lægtehammer. Formanden, , kom dagligt på 
pladsen ca. 2,5 gange om ugen. Vidnet ved ikke, om han har set noget, men han 
har ikke påtalt noget. Der var ikke noget forbud imod at tage trinnet ned. Fysisk 
ville det have krævet et stakit at markere et forbud.

Vidnet har forklaret, at han arbejdede som afslutter i betonaf-
delingen med teknikskakter. Han var også oppe på tagdækket flere gange om 
ugen. Fra tagdæk til stillads var der en niveauforskel på 40-50 cm. Der var en 
eller to trapper, men de var typisk ikke opsat i nærheden af hans arbejdssted,  
idet de typisk var sat op, hvor tømrerne arbejdede. Vidnet valgte den korteste 
vej. Han kan ikke huske, om han trådte ned på nedfaldsplader. Han havde ikke 
fået anvist trapperne som den rette adgangsvej. Andre faggrupper og andre kol-
legaer valgte også selv, om de benyttede tømrernes trappe eller blot at træde ned 
på stilladset. Han har ikke set ledere træde fra tagdækket ned på stilladset. Ned-
faldspladerne var ikke altid sat fast med murbindere. Han har ikke selv oplevet, 
at nedfaldspladerne rutsjede. Stålwirerne var ikke altid fastgjort.

Han har videre på sagsøgte 1s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at han 
ikke tænkte på, at det var risikabelt blot at træde fra tagdækket ned på stilladset, 
men han er også let til bens. Han kan i dag ikke vurdere formanden

s mødefrekvens. Han husker ikke, om  har set vidnet træde direkte 
fra tagdækket ned på stilladset, og i hvert fald har han ikke fået påtaler for det. 
Det var først efter s uheld, at han fik tanken, at der burde have været etableret 
flere trapper.

Han har endeligt på sagsøgte 2s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at 
sagsøgte 1s ansatte ville have været nødt til selv at lave flere trapper, og dem ville 
der rent faktisk have været plads til.

Vidnet  har forklaret, at han er uddannet tømrer, og på uheldstids-
punktet var han projektleder. Han overtog rollen som førstemand fra , og 

var betonformand. Vidnet tjekkede fremdrift og tidsplaner. Han 
kom rundt på pladsen, inklusiv tag og stillads. Han hørte om uheldet. Han var 
bekendt med niveauforskellen fra tagdæk til stillads. Adgangsvejen var via tøm-
rernes trapper. Der var opsat to trapper inden for 15-30 meter, og dem brugte 
vidnet selv. Trinnet fra tagdæk ned til stilladset var for højt for en faglært, for-
nuftig tømrer. Han deltog fast på sikkerhedsmøderne, hvor  også 
deltog. Han husker ikke, om han deltog på alle møder. Han husker ikke, at der 
var blevet drøftet adgangsveje på sikkerhedsmøderne. Der blev handlet af C & 
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W, når problemer blev påtalt. Løse nedfaldsplader blev drøftet, og problemet 
blev påpeget af sagsøgte 1s egne folk, og det handlede ikke kun om øverste dæk. 
Det var Mogens Knudsens folk, der spændte pladerne fast. Han husker ikke no-
get om nedfaldne polakker. Der blev ført dagligt tilsyn. Han har set folk tage 
trinnet direkte ned fra tagdæk til stillads, og det blev påtalt. Det ville ikke med 
det blotte øje kunne ses, om en nedfaldsplade lå løs eller var fastspændt. Det kræ-
vede et fokuseret eftersyn. De var enten skruet eller spændt fast. Han kan ikke se 
nogen grund til, at de ikke har været fastgjorte.  havde sin dag-
lige gang på tagdækket. Vidnet ved ikke, hvad folk har sagt til ham. Der arbej-
dede både murere og tømrere på tagdækket, men vidnet ikke, om de tog trinnet 
direkte ned fra tagdæk til stillads. Der blev først etableret trapper hen ad vejen, 
ca. en tredjedel fremme i projektet. Vidnet oplevede det, som om de pludselig 
var der. Han kan ikke huske, hvornår projektet blev afsluttet, men det var efter 
en del travlhed i det meste af projektets løbetid.

Vidnet har videre på sagsøgerens advokats supplerende spørgsmål forklaret, at 
han ikke førte tilsyn med, om nedfaldspladerne var fastspændt, for det skulle C 
& W stå for, men vidnet påtalte eventuelle løse nedfaldsplader. Selv tog han trap-
pen. Hvis nogen tog trinnet ned fra tagdækket til stilladset, påpegede han det 
over for C & W og nævnte det over for .

Vidnet har forklaret, at han var på byggepladsen, da
kom til skade. Han arbejdede som betonarbejder og etablerede bjælker over 

dørene i stueetagen. Han var også oppe på tagdækket til afdækning på kranens 
skinner. Han kom fra stilladset til tagdækket via en plade fastgjort af hønsenet, 
og det følte han ikke var tilstrækkeligt sikkert. Han deltog ikke på sikkerhedsmø-
derne. var sikkerhedsrepræsentant, og han fortalte vidnet om problemer 
med sikkerhedsrisici, men det kom aldrig med i referaterne fra sikkerhedsmøde-
rne. Der var for få og fejlplacerede trapper. Trinnet var 60 cm, og vidnet har selv 
trådt ned derfra og kravlet fra stilladset op på tagdækket. Han talte med 

, der var sikkerhedskoordinater, om adgangsvejen, og sagde to 
gange, at hvis tidsplanen holdt, var der ikke noget sikkerhedsproblem. Alle trå-
dte fra tagdækket ned på stilladset og fra stilladset op på tagdækket.

Han har videre på sagsøgte 1s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at han 
var oppe på tagdækket et par gange om ugen; i hvert fald en gang om måneden, 
men det var hverken fast eller ofte. Pladen fastmonteret med hønsenet var place-
ret på ét bestemt sted og var ikke beregnet til kørsel med trillebøre. Det var den 
vej, der var. Han var opmærksom på, at det ikke skulle være en farlig adgangsvej. 

 var vidnets formand. var oppe at kigge jævnligt. Han var 
på pladsen dagligt. Der var ikke specielt ryddeligt på tagdækket, og det var samt-
lige fagentreprenøreres ansattes ansvar, at det roddede.
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Vidnet har endelig på sagsøgte 2s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at 
han har et stilladskursus, men han kan ikke huske, om det omfattede adgang til 
og fra stilladser. Det har det sikkert gjort, men det kan han ikke huske.

Vidnet har forklaret, at han er projektleder hos C & W. De kører byg-
gesager i marken. Korsløkken var deres hidtil største sag, i hvert fald når man 
lægger alle fire etaper sammen. De virker som sikkerhedskoordinator, når der 
medvirker fagentrepriser, og det er en opgave, der er mere omfattende, end hvis 
man er hovedentreprenør. Som sikkerhedskoordinater koordinerer man imellem 
de enkelte fagentreprenører. Et så stort projekt som Korsløkken medfører, at man 
løbende har folk på pladsen, og selv var han til stede ugentligt.  
og kollegaen var der på fuld tid som daglig sikkerhedskoordinator, og de 
gennemførte hver 14. dag sikkerhedsvurderinger. Arbejdstilsynet kom af og til 
på besøg; han kan ikke huske hvor mange gange. De udstedte nogle få påbud. 
Der blev afholdt sikkerhedsmøder hver 14. dag og derudover efter behov. Fol-
kene skulle bruge trapperne fra tagdækket ned til stilladset. Der var opsat trapper 
i hver ende af stilladset, og efter hans opfattelse var de altid tilgængelige for fol-
kene på tagdækket. Afstanden var for stor til at træde direkte fra tagdækket ned 
til stilladset. Han går ud fra, at trapperne var bygget af tømrerne, fordi det var 
dem, der var afdækningsansvarlige. Han har ikke set folk træde direkte fra tag-
dækket ned på stilladset, og det ville have ført til en snak, og hvis ikke det havde 
været nok, ville der være blevet iværksat tiltag af stigende intensitet. Han ople-
vede, at der ikke var trapper nok nede på underetagerne, hvor der var behov for 
at kunne komme ind via vinduesåbningerne, men hvis problemet alene berørte 
én faggruppe, så måtte de selv etablere flere trapper, fordi det jo så var dem, der 
havde gavn af de nødvendige trapper, og derfor måtte deres arbejdsgiver afholde 
udgifterne. Han har ikke oplevet løse nedfaldsplader oppe ved tagdækket, men 
på andre etager. Når flere faggrupper skulle ind og ud med materialer, blev der 
løsnet nedfaldsplader. Hvis der var et problem med løse nedfaldsplader, ville det 
blive bragt op i sikkerhedsmøderne og nævnt i referaterne, fordi det var en væ-
sentlig risiko. Der blev løbende afholdt mange sikkerhedsmøder med mange ind-
kaldte. De bestræbte sig på at udfærdige fyldestgørende referater. Ofte deltog 
der flere repræsentanter fra samme selskab på grund af, at det enkelte selskab 
havde flere forskellige fagentrepriser. Referaterne blev også lagt ud på en portal, 
hvor de var tilgængelige, og arbejdstagerrepræsentanterne fik et print. Han hu-
sker ingen Arbejdstilsynspåtaler rettetimod adgangen fra tagdæk til stillads. Han 
oplevede at have et fint samarbejde med sagsøgte 2.

Han har videre på sagsøgerens advokats supplerende spørgsmål forklaret, at der 
blev afholdt 14-dagesmøder med sagsøgtes 2s repræsentant blandt andet om ar-
bejdsmiljø. Her ville bygherren være blevet gjort bekendt med eventuelle ar-
bejdsskader. De vendte også tidsplanen på møderne, der i det store hele blev 
holdt, og vidnet bekendt var forholdet mellem tidsplan og arbejdsmiljø ikke et 
tema.
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Han har videre på sagsøgte 1s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at han 
ikke selv deltog på sikkerhedsmøderne, kun de overordnede med BamBus. Han 
forventer, at han ville have hørt om problemer fra sikkerhedsmøderne fra

 og . Han har ikke hørt noget om, at der skulle have været for få ad-
gangsveje. Udover referaterne fra sikkerhedsmøderne blev der ført en digital liste 
om eventuelle problemer. Stilladset blev tjekket. Nedfaldspladerne var lagt af 
Mogens Knudsens folk, men han havde entreret med firmaet Adam om stilladset. 
Han kan ikke huske at have hørt om nedfaldne polakker.

Vidnet har forklaret, at han tidligere var ansat hos sagsøgte 1 
som betonformand, og i Korsløkke-perioden førte han tilsyn på to forskellige 
byggepladser.  var kranfører og blev også senere sikkerhedsre-
præsentant. Vidnet var oppe på tagdækket to-tre gange om dagen, men han kan 
ikke længere huske hvor mange dage om ugen, men han vil anslå, at han har 
været på pladsen gennemsnitligt en gang om dagen. På uheldstidspunktet var 
han ude at køre. Han havde kendskab til niveauforskellen mellem tagdækket og 
stilladset, og at der af og til var løse nedfaldsplader, hvilket løbende blev påtalt. 
Alle kunne finde på at tage trinnet direkte fra tagdækket ned på stilladset som en 
hurtig løsning i forhold til at benytte de vist nok to trapper pr. opgang. Disse 
trapper blev lavet hen ad vejen. Han kan ikke i dag huske, hvor mange opgange 
der var. Han brugte selv trapperne. Han ved ikke, om han ville have påtalt det, 
hvis nogen havde trådt direkte fra tagdækket ned på stilladset. Set i bagklogska-
bens klare lys kan han godt se, at det var farligt at træde direkte ned. Han deltog 
ikke på sikkerhedsmøderne. Referaterne herfra blev lagt i frokoststuen. Sikker-
hedsrepræsentanten holdt særskilte møder med folkene, og  
stod i spidsen for disse møder, men der deltog ikke. Nedfaldspladerne var 
af finér, og de slår sig, når de bliver udsat for sol, vand og vind, og derfor kunne 
de vippe, selv når de var fastgjort. Det var Mogens Knudsens og Adams folk, der 
stod for fastspænding af nedfaldspladerne. Vidnet deltog i de første runderinger 
på pladsen.

Vidnet har videre på sagsøgerens supplerende spørgsmål forklaret, at han i hvert 
fald ikke erindrer, at der blev udfærdiget skriftlige påtaler. Han kan ikke afvise, 
at han selv har taget trinnet fra tagdækket ned på stilladset. Der har været løse 
nedfaldsplader, men vidnet lavede ikke fokuseret tilsyn af eventuel fastgørelse 
af nedfaldspladerne.

Vidnet har endeligt på sagsøgte 2s advokats supplerende spørgsmål forklaret, at 
helt generelt vipper nedfaldsplader på grund af vejrlig, der giver en skævhed. 
Det er ikke alle, der deltager i sikkerhedskurser. Betonfolkene skulle ikke røre 
ved stilladset. Han husker ikke, om der har været noget snak om, at det kunne 
være farligt at træde 50 cm ned fra tagdækket. På opstartsmødet var der ikke 
lejlighed eller tid til at gå i detaljer med sikkerhedsorganisationen.
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Sagsøgeren har i sit påstandsdokument til støtte for sin påstand anført følgende:

”…
Ad ansvarsgrundlaget: 

Sagsøgte 1 havde som arbejdsgiver for sagsøger pligt til at opfylde de 
i arbejdsmiljøloven fastsatte pligter for en arbejdsgiver, jf. nærmere ne-
denfor. 

Sagsøgte 2 havde som bygherre det overordnede ansvar for at sikre at 
entreprisen foregik sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Det gøres overordnet gældende, at de sagsøgte har forsømt deres plig-
ter og er solidarisk eller selvstændigt erstatningsansvarslige over for 

 i anledning af arbejdsulykken. 

Til støtte herfor gøres det gældende, at det pågældende arbejde ikke 
var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 38, idet kranopgaven forudsatte 
at sagsøger skulle ud på stilladsdækket, hvor pladerne som skulle hin-
dre nedfald, var glatte, ustabile og i flere tilfælde ikke fæstnet. 

Det gøres endvidere gældende, at arbejdsstedet ikke var indrettet sik-
kerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 42. 
Pladerne som var monteret mellem husmuren og stilladset var ikke 
tilstrækkeligt fæstnet og skridsikre. Der var desuden ikke etableret en 
fast, egnet adgangsvej fra tagdækket til stilladsdækket. Derudover er 
det i sig selv en uforsvarlig indretning, at man for at bevæge sig fra 
tagdæk til stilladsdæk skulle foretage et skridt på i hvert fald 50 cm, 
uanset om pladerne var fæstnet og skridsikre. 
Der skulle have været etableret en fast adgangsvej, som til enhver tid 
kunne benyttes uden besvær og ulempe for de ansatte. 

I forlængelse heraf gøres det gældende, at de nødvendige tekniske in-
stallationer ikke i nødvendigt omfang blev kontrolleret og vedlige-
holdt på byggepladsen og at færdslen på byggepladsen ikke foregik 
under fuldt forsvarlige forhold, jf. Bekendtgørelse om bygherrens 
pligter § 11. 

Det gøres gældende, at de sagsøgte var eller burde have være bekendt 
med at medarbejderne benyttede den pågældende metode for at be-
væge sig fra tagdæk til stilladsdæk, da dette var helt sædvanligt og 
hyppigt forekommende. 

A
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Selv hvis de sagsøgte ikke var bekendt med at de ansatte benyttede 
fremgangsmåden, var det påregneligt for de sagsøgte, da fremgangs-
måden var nærliggende, navnlig henset til at de øvrige nedgangsveje 
havde skiftende placeringer og kunne være langt væk fra den pågæl-
dende medarbejder, og således var forbundet med ulempe at benytte, 
også i lyset af at arbejdet foregik under tidspres. 

Det gøres dernæst gældende, at der ikke blev ført et effektivt tilsyn 
med arbejdets udførelse, ligesom der ikke blev givet instruktion om 
de faremomenter, der var forbundet med arbejdets udførelse, jf. nor-
merne i arbejdsmiljølovens § 16 og § 17, stk. 2. Tilsynspligten indebæ-
rer en pligt til at påtale det, hvis man som arbejdsgiver observerer en 
uforsvarlig arbejdsgang, og dette er på intet tidspunkt sket, til trods 
for at fremgangsmåden var helt sædvanlig. 

Det er oplyst at ledende medarbejdere fra sagsøgte 1 ved flere lejlig-
heder har benyttet samme fremgangsmåde, og det gøres gældende at 
det derved er signaleret at det var en acceptabel fremgangsmåde. 
Det er en skærpende omstændighed, at arbejdet foregik i højden, jf. 
fast retspraksis herom. 

Udover de i arbejdsmiljøloven fastsatte normer har sagsøgte 2 forsømt 
sin pligt som bygherre til at sikre at entreprisen foregik på en fuldt 
forsvarlig måde. 

Ad tabsopgørelsen: 

Det gøres gældende, at sagsøger har krav på erstatning i overensstem-
melse med den nedlagte påstand. 

De sagsøgte har gjort gældende, at der ikke skal medregnes bonus og 
overarbejde ved opgørelsen af den forventede indtjening, som danner 
grundlag for kravet på tabt arbejdsfortjeneste. Derudover har de 
sagsøgte gjort gældende, at beregningen af sagsøgers forventede ind-
tjening skal foretages med afsæt i indtjeningen i de 12 måneder, der 
gik forud for ulykken.  

Det fastholdes, at bonus og overarbejde skal indgå i grundlaget for 
beregning af den forventede indtjening uden ulykken, som danner 
grundlag for kravet på tabt arbejdsfortjeneste.
 
Sagsøger har i samtlige lønperioder forud for ulykken oppebåret 
bonus, ligesom han har haft overarbejde størstedelen af lønperio-
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derne. Der er intet, der indikerer, at dette ville have ændret sig, hvor-
for det må lægges til grund, at sagsøger fortsat ville have oppebåret 
bonus og have haft overarbejde i det hævdede omfang, hvis ulykken 
ikke var sket. 

Det fastholdes ligeledes, at der ved beregningen skal tages afsæt i den 
til grundlagte referenceperiode. Det afgørende for beregningen af tabt 
arbejdsfortjeneste er, at kravet er retvisende for hvad den tilskade-
komne ville have kunnet tjene, hvis ikke ulykken var sket. Det gøres 
gældende, at det er mest retvisende at tage afsæt i den kortere, mere 
tidsnære periode fremfor en længere periode. 

Sagsøger opnår desuden ikke en fordel derved, idet referenceperioden 
ikke kan betegnes som højsæson for anlægsarbejde. 

Det gøres således i første række gældende, at den af sagsøger an-
vendte beregningsmodel er korrekt, og at sagsøger forventeligt ville 
have haft en ugentlig indtægt på kr. 11.124,64, hvis ulykken ikke var 
sket, og at erstatningen således kan og skal opgøres i overensstem-
melse med påstanden, jf. bilag 1 og 5. 

Såfremt retten finder, at der som hævdet af sagsøgte 1 skal tages afsæt 
i indtægten 12 måneder før ulykken ved beregningen, gøres det i an-
den række gældende, at erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan 
opgøres i overensstemmelse med bilag 21 og 22 og således ikke i over-
ensstemmelse med sagsøgte 1’s beregning i duplikken. 

Sagsøgte 1’s beregning hviler på en forudsætning om at sagsøger har 
arbejdet i samtlige 52 uger på året, hvilket i sagens natur ikke har væ-
ret tilfældet. Ved beregningen af den gennemsnitlige indtægt pr. uge 
skal alene medregnes de uger, hvor sagsøger faktisk har arbejdet, 
hvorved man opnår det i bilag 21 og 22 angivne resultat…”

HANSSON & KNUDSEN A/S har i sit påstandsdokument anført følgende an-
bringender til støtte for sine påstande:

”…

Ad ansvarsgrundlag: 

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand, gøres det overordnet 
gældende, at sagsøgte 1 ikke har pådraget sig et erstatningsansvar 
som arbejdsgiver for sagsøger. 
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Det gøres navnlig gældende, at sagsøger ikke har løftet bevisbyrden 
for, at sagsøgte 1 har forsømt sin pligt som arbejdsgiver til at plan-
lægge, tilrettelægge eller udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt for-
svarligt.
 
Det gøres videre gældende, at sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for, 
at arbejdsstedet ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Retten skal i forhold til ansvarsbedømmelsen først og fremmest tage 
stilling til, hvorvidt det skyldes ansvarspådragende fejl eller forsøm-
melser hos de sagsøgte, at sagsøger valgte at træde, eller springe, de 
50 cm. ned, i stedet for at anvende de indrettede adgangsveje i form af 
trapper. 

Sagsøger har anført, at de beskrevne trapper ikke altid var tilgænge-
lige for medarbejderne, og/eller at de var placeret langt væk fra med-
arbejderne, der i øvrigt arbejdede under tidspres. 

Disse udokumenterede postulater bestrides i deres helhed. 

Sagsøgte 1 kan da heller ikke genkende påstanden om, at trapperne 
ikke skulle have været tilgængelige. 

Som sagsøger har anført i stævningen, fungerede sagsøger som ar-
bejdsmiljørepræsentant og deltog i sikkerhedsmøderne i sin egenskab 
heraf. Såfremt sagsøger var af den opfattelse, at trapperne ikke var til-
strækkelige som adgangsvej, må det formodes, at sagsøger havde på-
talt forholdet på sikkerhedsmøderne. Sagsøgers undladelse heraf, må 
komme sagsøger bevismæssigt til skade.
 
I forhold til tidspresset så skal sagsøgte 1 bemærke, at akkorder for-
handles på plads i fællesskab med de pågældende medarbejdere, dog 
på en sådan måde at vurderingen af sikkerheden går forud for alt an-
det. Der vil således altid være taget hensyn til, at det pågældende ar-
bejde kan udføres sikkert og forsvarligt – herunder ved benyttelse af 
de foreskrevne adgangsveje (trapper).
 
Sagsøgte 1 kan på ingen måde genkende påstanden om, at det var 
sædvanligt at ”springe” de 50 cm. ned fra tagdækket, ligesom sagsøgte 
1 skal bestride, at sagsøgte 1 selv har observeret sådan adfærd. 

Overtrædelse af de gældende sikkerhedsforskrifter ville medføre en 
skriftlig advarsel eller i værste fald en bortvisning – også af de ledende 
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medarbejdere. Sagsøgte 1 har ingen optegnelser over, at en sådan ad-
færd er registreret eller har medført advarsler.
 
På den baggrund bestrides påstanden, der da også synes at være båret 
af den omstændighed, at sagsøger selv har valgt en uhensigtsmæssig 
fremgangsmåde. 

Det bemærkes, at såfremt sagsøgeren havde observereret en sådan ad-
færd, må det have formodningen for sig, at sagsøgeren i sin egenskab 
af arbejdsmiljørepræsentant selv havde påtalt forholdet, og da slet 
ikke selv udvist en lignende adfærd. 

Den eneste korrekte måde at komme fra tagdækket til stillads var ved 
at anvende de dertil indrettede trapper. At sagsøger vælger en uhen-
sigtsmæssig og unødvendig vej ned fra tagdækket kan grundlæg-
gende ikke lægges de sagsøgte til last. Det følger allerede af almindelig 
sund fornuft, at man bør undgå at træde, eller at springe, ned fra væ-
sentlige niveauforskelle, idet det medfører en risiko for skade.

Der er rig retspraksis der illustrerer, at i det omfang den skadelidte – 
mod bedrevidende – selv bringer sig i den ”farlige” situation, så kan 
arbejdsgiver (eller andre) ikke ifalde ansvar herfor. 

Såfremt arbejdet/opgaven kunne/burde være udført på en farefri 
måde, kan arbejdsgiver således vanskeligt drages til ansvar, hvis den 
ansatte vælger at udføre arbejdet på en anden og ikke farefri måde, jf. 
eks. FED1994.1469V, FED1994.1463V, FED1997.863V og 
FED1999.24222Ø. 

Som sagsøger beskriver sit uheld, er det for sagsøgte 1 åbenbart, at 
situationen kunne være undgået, hvis sagsøger i stedet for at 
”springe” ned fra tagdækket, havde benyttet den som bilag II C illu-
strerede adgangsvej. 
 
Såfremt retten måtte finde, at sagsøgte 1 er ansvarlig for sagsøgers 
valg af adgangsvej, skal retten videre tage stilling til, hvorvidt indret-
ningen af stilladset var uforsvarlig i forbindelse med pladerne, og i så 
fald hvem der bærer ansvaret herfor. 

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for, at in-
dretningen af stilladset var uforsvarlig. 

De stilladser der blev anvendt på pladsen – herunder adgangsveje til 
og fra stilladset – blev løbende vurderet og tilset af det stilladsfirma, 
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der havde ansvaret herfor. Som nærmere beskrevet i sagsøgte 1’s svar-
skrift, var det CW Arkitekter der løbende skulle føre tilsyn med stil-
ladset, og det var entreprenøren Mogens Langeskov A/S, der skulle 
opstille og vedligeholde stilladset. 

Der er intet bevis ført for, at pågældende skulle have forsømt deres 
respektive pligter til at opstille, vedligeholde og/eller føre tilsyn med 
stilladset. 

Sagsøger har henvist til referat af sikkerhedsmøde den 28. juni 2018, 
jf. sagens bilag II B, s. 59, hvor det blev påtalt, at der ikke måtte ligge 
løse plader, som således skulle udgøre et bevis for, at der generelt lå 
løse plader på stilladset på tidspunktet for ulykkens tidspunkt godt et 
halvt år efter. Dette bestrides. 

Arbejdstilsynet var på almindeligt kontrolbesøg den 5. november 
2018, jf. sagens bilag II B, side 99, hvor der altså ikke i den forbindelse 
var nogen påtale af, at hverken stilladsdækket i sig selv eller trin fra 
tagdækket til stilladsdækket var uforsvarlige. 

Det kan således ikke lægges til grund, at der generelt lå løse plader på 
stilladset i tidsrummet fra sikkerhedsmødet den 28. juni 2018 og frem 
til ulykkens indtræden godt et halvt år efter den 6. december 2018. 

Såfremt indretningen af stilladset havde været uforsvarligt på noget 
tidspunkt, herunder på tidspunktet for ulykken, må det have formod-
ning for sig, at sagsøger, i sin egenskab af arbejdsmiljørepræsentant, 
havde påtalt forholdet på sikkerhedsmøderne. 

Idet sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for den påståede uforsvar-
lige indretning af stilladset, må de sagsøgte frifindes. 
 
Såfremt retten måtte finde, at forholdene på stilladset var uforsvarlige, 
gøres det i relation til frifindelsespåstanden gældende, at sagsøgte 
ikke er rette ansvarssubjekt. 

I relation til den selvstændige friholdelsespåstand overfor sagsøgte 2 
gøres det gældende, at sagsøgte 2 som bygherre kan ifalde selvstæn-
digt ansvar, såfremt denne på ansvarspådragende vis har tilsidesat sin 
generelle koordineringsforpligtigelse, og/eller yderligere pligter der 
måtte følge af kontraktgrundlaget, og at sagsøgte 2 i den forbindelse 
hæfter for ansvarspådragende fejl eller forsømmelser begået af den 
sikkerhedskoordinator, som er udpeget af sagsøgte 2 som bygherre. 
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Udgangspunktet om, at arbejdsgiveren generelt er ansvarlig for egne 
medarbejdere kan modificeres, når der eksempelvis er tale om bygge-
pladser, og dermed ikke arbejdsgivers eget faste arbejdssted. 

Som det fremgår af sagens bilag II A, var der til projektet tilknyttet en 
lang række rådgivere/tilsynsførende, forskellige fagentreprenører, 
samt blandt andet en sikkerhedskoordinator, med det overordnede 
ansvar for planlægning og tilsyn. 

I et projekt som det omhandlende, hvor mange forskellige faggrup-
per/entreprenører skal opholde sig på byggepladsen samtidig, er det 
selvsagt af afgørende betydning, at planlægning og koordinering af 
sikkerheden på pladsen varetages af en overordnet ansvarlig. 
I nærværende sag påhvilede det overordnede ansvar for sikkerheden 
C&W Arkitekter A/S, der af sagsøgte 2 var udpeget til opgaven. 

Det understreges, at den omstændighed, at bygherren har udpeget én 
til at koordinere sikkerheden på byggepladsen, ikke fritager bygher-
ren for sine generelle sikkerhedsmæssige forpligtigelser – herunder 
eksempelvis den overordnede koordination af sikkerheden, såfremt 
flere aktører skal arbejde på byggepladsen samtidig. 

Bygherren (eller den af bygherren udpegede sikkerhedsansvarlige ko-
ordinator), kan ifalde et selvstændigt ansvar, såfremt der sker koordi-
nerings- eller planlægningssvigt i opgaven med at samordne sikker-
heden. 

Så meget desto mere, såfremt bygherre (eller dennes koordinator) har 
påtaget sig yderligere forpligtigelser, end blot den overordnede koor-
dinering, eks. i det til projektet hørende kontrakt-grundlag. 

Det kan ud fra sagens bilag II A lægges til grund, at C&W Arkitekter 
A/S var ansvarlige for både den overordnede koordination af sikker-
hed, og at C&W Arkitekter A/S også forestod byggeledelse, samt 
havde udpeget en arbejdsmiljøkoordinator. 

Det kan videre lægges til grund, at det i den konkrete sag, var sikker-
hedskoordinators ansvar, at forestå eksempelvis koordinering og til-
syn med stilladset. 

Som eksempel på at bygherren (eller den af bygherre udpegede sik-
kerhedskoordinator) kan ifalde selvstændigt ansvar som følge af den-
nes ansvarspådragende forhold, kan henvises til FED2008.12Ø. 
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I det omfang det måtte findes bevist, at stilladset ikke var forsvarligt 
indrettet, som følge af manglende tilsyn eller overordnet koordine-
ring, vil det efter sagsøgte 1’s opfattelse være som følge af bygher-
res/bygherres sikkerhedskoordinatorers manglende efterlevelse af det 
ansvar, som ifølge kontrakten (bilag II A) påhvilede denne. 

Om ansvaret for at opstille og vedligeholde stilladset, følger det af bi-
lag II A, side 21-22, at dette påhvilede ”lukningsentreprenøren” – Mo-
gens Knudsen Langeskov A/S. 

Det følger af retspraksis, at også andre parter/aktører på en bygge-
plads kan ifalde ansvar, såfremt det ansvarspådragende forhold skyl-
des dem. 

Sagsøgte 1 henviser i den forbindelse til FED1999.1481V, U1964.1H, 
U1965.422H og FED2003.934V der alle er eksempler på, at arbejdsgi-
ver ikke ifaldt ansvar, fordi dette i stedet påhvilede den aktør på plad-
sen, der var ansvarlig for det givne forhold, der voldte skade. 

Sagsøgte 1 skal desuden henvise til afgørelsen U2002.1590V, der netop 
omhandlede skade som følge af ansvarspådragende forhold ved et 
stillads. I afgørelsen blev den entreprenør der var ansvarlig for at op-
sætte stilladset tilpligtet endeligt at afholde erstatningen til den ska-
delidte. 

Retten kan lægge til grund som ubestrideligt, at ansvaret for at op-
sætte og vedligeholde pågældende stillads efter aftalen/kontrakten 
påhvilede selskabet Mogens Knudsen Langeskov A/S. 

Såfremt retten måtte finde det bevist, at der er/var ansvarspådragende 
mangler ved det opsatte stillads eller den løbende vedligeholdelse 
heraf, er rette ansvarssubjekt det selskab, der havde ansvaret for stil-
ladset. 

Ad tabsopgørelsen: 

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for at 
have lidt et tab svarende til den nedlagte påstand, for så vidt angår 
tabt arbejdsfortjeneste. 

Sagsøger har nedlagt sin påstand i overensstemmelse med tabsopgø-
relserne i sagens bilag 1 og 5, hvor den forventede ugentlige indtægt 
er beregnet til 11.124,64 kr. baseret på referenceperiode på knap 4 må-
neder.
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Som illustreret ved de fremlagte lønsedler af 1 år forud for ulykken 
ved sagens bilag 19, samt de reviderede erstatningsopgørelser ved sa-
gens bilag 20 og 21 fremgår det med tydelighed, at sagsøgers indtægt 
generelt er præget af udsving, hvorfor der må anlægges et bredere re-
ferenceramme til at bestemme sagsøgers forventede indtægt i fremti-
den. 

Dette understreges ligeledes af, at sagsøger har valgt at indregne over-
tidsbetaling samt bonus, som ligeledes ses at være skiftende. 

Sagsøger har ikke løftet bevisbyrden for, at sagsøgers fremtidige ind-
tægt ikke havde været udsat for tilsvarende udsving. 

Det gøres således gældende, at den korte referenceperiode, der er an-
vendt ved erstatningsopgørelserne, der danner baggrund for den ned-
lagte påstand, ikke er retvisende for sagsøgers reelle fremtidige ind-
tægt, men at der derimod skal anvendes en referenceperiode svarende 
til 1 år forud for arbejdsulykken…”

Sagsøgte 2, Fyns Almennyttige Boligselskab, har nedlagt påstand om frifindelse 
og i sit påstandsdokument gjort gældende:

”…

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,

at sagsøger på tidspunktet for skaden var ansat ved sagsøgte 1,

at sagsøgte 2 - som bygherre - ikke har noget direkte ansvar for de an-
sattes sikkerhed på byggepladsen, når bygherren ikke samtidig er ar-
bejdsgiver, jf. At-vejledning nr. 9763 af 09.10.2014 om bygherrens an-
svar mv. pkt. 4 2. afsnit,

at sagsøgte 2's ansvar derimod er, gennem planlægning og koordine-
ring af sikkerhed, at sikre grundlaget for, at arbejdsgiverne på bygge-
pladsen kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds-
mæssigt forsvarligt,

at sagsøgte 2 har opfyldt denne forpligtelse ved at udpege C & W Ar-
kitekter som sikkerhedskoordinator for byggeprojektet, jf. Bekendtgø-
relse om bygherrens pligter 5 4,
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at der ud fra sagsøgte 2,'s kendskab ikke har været noget at udsætte 
på C & W Arkitekters udførelse af arbejdet som sikkerhedskoordina-
tor,

at C & W Arkitekter løbende har fort tilsyn med sikkerheden på byg-
gepladsen ved bl.a. at afholde sikkerhedsmøder hver 14. dag,

at sikkerhedskoordinatorens tilsyn ikke på noget tidspunkt har givet 
anledning til bemærkninger om pladerne på øverste stilladsdæk, af-
standen mellem tagdækket og øverste stilladsdæk eller om manglende 
jernbindere,

at sikkerhedskoordinatoren ej heller - sagsøgte 2 bekendt - er blev et 
kontaktet om noget sådant, jf. referaterne fra sikkerhedsmøderne, bi-
lag IIB,

at Arbejdstilsynet foretog kontrolbesøg på byggepladsen hhv. den. 15. 
november 2017 og den 5. november 2018, jf. referat af sikkerhedsmøde 
af 8. november 2018 (bilag IIB) - sidste besøg blot 4 uger før sagsøgers 
påståede fald - Arbejdstilsynet fandt ikke anledning til bemærkninger 
i relation til hverken pladerne på øverste stilladsdæk, afstanden mel-
lem tagdækket og øverste stilladsdæk eller manglende jernbindere.

at det derfor kan lægges til grund, at afstanden mellem tagdæk og stil-
lads overholdt gældende krav,

at det tillige kan lægges til grund, at der på intet tidspunkt blev kon-
stateret problemer med pladerne på øverste stilladsdæk eller mang-
lende jernbindere, jf. referat fra sikkerhedsmøderne, bilag IIB,
30003/356

at der var etableret 2 trapper fra tagdækket og ned til stilladset, som 
sagsøger kunne have benyttet, at sagsøger desuagtet valgte at tilgå 
øverste stilladsdæk på anden måde,

at beslutning om ikke at benytte en af trapperne, men i stedet foretage 
nedstigning andet steds, ikke kan lægges sagsøgte 2 til last,

at bevisbyrden for sagsøgers påstand om at arbejdet ikke var planlagt, 
tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt påhviler sagsø-
ger,

at bevisbyrden ikke er løftet, idet sagsøger hverken har påvist ansvar-
spådragende handlinger eller undladelser fra sagsøgte 2's side, herun-
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der fremlagt dokumentation for sine udsagn om glatte/ustabile plader 
på øverste stilladsdæk og manglende jernbindere, at erstatningsbetin-
gelserne således ikke er opfyldt i forhold til sagsøgte 2, og

at sagsøgte 2 derfor ikke er erstatningsansvarlig for sagsøgers ska-
de…”

Under hovedforhandlingen har sagsøgte 2 nedlagt påstand om frifindelse over-
for den af sagsøgte 1 nedlagte friholdelsespåstand og har til støtte herfor gjort 
gældende, at sagsøgte 2 ikke har handlet ansvarspådragende, og at sagsøgte 1 
som s arbejdsgiver i øvrigt må være den nærmeste til at bære et 
eventuelt erstatningsansvar. 

Parterne har under hovedforhandlingen i øvrigt nærmere redegjort for deres op-
fattelse af sagen. Sagsøgte 1 har i den forbindelse frafaldet sin indsigelse imod 
kravet på bonus.
 
Rettens begrundelse og resultat

Det kan lægges til grund, at adgangen fra tagdæk til stillads enten var at træde 
50 cm direkte fra tagdækket ned på nedfaldspladerne, der af folk fra Mogens 
Knudsen eller Adam var monteret mellem murværk og stillads, eller benytte den 
eller de trapper, som tømrerne havde samlet og monteret, og som derfor hverken 
var type- eller sikkerhedsgodkendte. Det kan endvidere som ubestridt lægges til 
grund, at når der kranedes gods fra tagdækket ned på jorden, nødvendiggjorde 
kranførerens visuelle kontakt med godset på vej ned, at kranføreren var nødt til 
at bevæge sig fra tagdækket ned på stilladset.

s forklaring om, at der kunne være op til 30 daglige løft, og at 
brug af tømrernes trappe eller trapper, når den eller de i øvrigt var tilgængelige, 
indebar fem-seks minutters gang for at gå frem, ned, op og tilbage igen, hvilket 
henstår som uimodsagt, og det støttes i et vist omfang af forklaringen fra afløse-
ren,  om i hvert fald 20 daglige løft. Brugen af 
trappe, når det i øvrigt var muligt, ville derfor medføre et dagligt tidsforbrug på 
mindst 100 minutter, svarende til 22,5 % af en normal afbejdsdag. Ingen har for-
klaret om mundtlige, konkrete påtaler af hverken manglende brug af trapper, 
direkte nedtræden fra tagdækket eller et mundtligt forbud imod direkte nedtræ-
den, ligesom der ikke var opsat advarsler imod direkte nedtræden i form af for 
eksempel advarselsbånd eller lignende. 

Det kan endvidere lægges til grund, at nedfaldsplader efter behov af og til blev 
midlertidigt afmonteret med deraf følgende behov for fastgørelse efter genmon-
tering, og det er ubestridt, at s skade skyldes, at han trådte ned 
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på en løs nedfaldsplade, der i en glidende bevægelse forlod sin plads mellem 
væg og stillads, og at han gled med og fik et vrid i venstre knæ.

Sagsøgte 1 har under disse omstændigheder som arbejdsgiver tilsidesat sin pligt 
til at indrette s arbejdsplads fuldt forsvarligt med tilstrækkelige, 
ufarlige adgangsveje, til at føre tilstrækkeligt tilsyn og til at advare imod konkrete 
risici. Sagsøgte 1 er derfor erstatningsansvarlig.

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at sagsøgte 2 som bygherre havde 
etableret den krævede, overordnede sikkerhedsorganisation og antaget en sik-
kerhedskoordinator. Sagsøgte har ikke godtgjort, at det konkrete valg af sikker-
hedskoordinator i sig selv har været ansvarspådragende, eller at sikkerhedsko-
ordinatoren har handlet ansvarspådragende over for skadelidte. Det tillægges 
herved vægt, at problemet med adgangsforholdene fra stillads til niveau sidste 
gang er nævnt i et referat godt tre måneder før uheldet. Derfor, og idet sagsøgte 
2 ikke var s arbejdsgiver, frifindes sagsøgte 2.

Kravet for svie- og smertegodtgørelse er størrelsesmæssigt ubestridt. Skadelidte 
modtog udover sin timeløn på 150 kr. time for time en bonus på 79 kr., og 
sagsøgte 1 har under proceduren medgivet, at dette var et fast tillæg til timeløn-
nen.

Det kan lægges til grund, at sagsøgte 1 afsluttede sin del af entreprisen kort efter 
s tilskadekomst, og begrundelsen for opsigelsen af ham var man-

gel på arbejde. I perioden fra den 29. januar 2018 til den 6. maj 2018 havde der 
blot været udbetalt for en halv times overarbejde. Sagsøgeren har under disse 
omstændigheder ikke godtgjort, at  fremadrettet havde haft ud-
sigt til overarbejdsbetaling. 

Sagsøgerens tabte arbejdsfortjeneste udgør således

37 timer á 229 kr. pr. time x 40,57 uger med tillæg af 21,8 % i SH og feriepenge 
samt 8 % AMB med fradrag af udbetalinger fra sagsøgte 1, sygedagpenge og re-
stkrav på sygeferiegodtgørelse i alt                  262.748,65 kr.

Hertil kommer 284 dages svie- smertegodtgørelse á 205 kr.            58.220,00 kr.
Alt i alt          320.968,65 kr.

Efter sagens udfald skal sagsøgte 1 betale sagsomkostninger til sagsøgeren, der 
ikke er momsregistreret. Den samlede retsafgift af det vundne beløb er 7.980 kr., 
og sagsøgeren har oplyst at have haft udlæg til vidnegodtgørelser til 

på 570 kr. (tabt arbejdsfortjeneste) og kørsel 266,40 kr., til
med 780 kr. (tabt arbejdsfortjeneste), samt på 
2.599,55 kr. (10 timer med tillæg, herunder transporttillæg og ferie- og SH-tillæg, 
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der reduceres til en normal arbejdstid på 7,4 timer uden transporttillæg til i alt 
1.714,87 kr.).  Godtgørelsen for udgift til advokat kan ud fra det vundne beløb og 
det forhold, at hovedforhandlingen var berammet over to hele retsdage, men re-
elt varede under 5 timer, passende fastsættes til 45.000 kr. Det samlede omkost-
ningsbeløb er således 56.311,27 kr.

Efter sagens udfald skal sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte 2, der 
ikke er momsregistreret, og godtgørelsen for udgift til advokat kan passende fast-
sættes til 45.000 kr. Der er ikke oplyst om udlæg til vidnegodtgørelse.

Sagen har navnlig handlet om forholdet mellem sagsøgeren og de sagsøgte, hvor-
for omkostningerne imellem dem indbyrdes ophæves.

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

HANSSON & KNUDSEN A/S skal til  betale 
320.968,65 kr. med procesrente fra den 13. januar 2021.
             
FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB frifindes for den af Fagligt Fælles For-
bund nedlagte påstand.

HANSSON & KNUDSEN A/S skal til Fagligt Fælles Forbund betale sagsomkost-
ninger med 56.311,27 kr. kr. 

Fælles Fagligt Forbund skal til betale 
sagsomkostninger med 45.000 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

C

A




