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Retten i Hjørring har den 4. november 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS-
26971/2018-HJO).

Landsdommerne Torben Geneser, Henrik Bjørnager Nielsen og Annette Nørby 
(kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, Aktieselskabet Trigon (herefter Trigon), har over for indstævnte 
Carsten Jacobsen gentaget påstanden om frifindelse, subsidiært frifindelse mod 
betaling af et mindre beløb. 

Trigon har over for indstævnte Strandby Net A/S (herefter Strandby Net) ned-
lagt påstand om frifindelse og påstand om, at Strandby Net skal friholde Trigon 
for ethvert krav inkl. renter og omkostninger, subsidiært et mindre beløb, som 
Trigon måtte blive pålagt at betale til Carsten Jacobsen. 

Carsten Jacobsen har over for Trigon påstået stadfæstelse.

Carsten Jacobsen har over for Strandby Net gentaget påstanden for byretten 
om, at Strandby Net in solidum med Trigon subsidiært alternativt tilpligtes at 
betale 260.747,77 kr. med procesrente af 190.982,77 kr. fra den 24. juli 2018 og af 
69.765 kr. fra den 6. august 2019. 

Strandby Net har over for Carsten Jacobsen påstået stadfæstelse, subsidiært fri-
findelse mod betaling af et mindre beløb.

Strandby Net har over for Trigon gentaget påstanden for byretten om, at Trigon 
skal friholde Strandby Net for ethvert krav inkl. renter og sagsomkostninger, 
subsidiært et mindre beløb, som Strandby Net måtte blive pålagt at betale til 
Carsten Jacobsen.

Forklaringer
Carsten Jakobsen, Lars Peter Jensen og Thomas Houtved Kristiansen har afgivet 
supplerende forklaring. Der er endvidere afgivet forklaring af Reinhard Thom-
sen.

Carsten Jakobsen har forklaret, at den magnetboremaskine, som han har med-
bragt i retten, er en anden model end den magnetboremaskine, som han an-
vendte ved Elia. Maskinen, han anvendte, vejede ca. 20 kg. Det var som følge af 
maskinens vægt nødvendigt at bruge begge hænder for at få maskinen placeret 
rigtigt op imod søjlen. Han aktiverede herefter elektromagnet-funktionen, så 
maskinen sad fast mod søjlen. Det er ikke usædvanligt, at man som smed efter 
at have udført det egentlige smedearbejde udfører afsluttende malerarbejde, 
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f.eks. for at dække eventuelle mærker og ridser, der måtte være opstået som føl-
ge af arbejdet.  

Hans tidligere arbejde som rejsemontør var for et smedefirma, hvor han var an-
sat i ca. 15 år. Når han da arbejdede i højden, var det normalt fra sakselift eller 
bomlift. Det var sjældent, der blev arbejdet fra stige, måske 3-4 gange om året. 
Når han i forbindelse med arbejdet som rejsemontør anvendte en magnetbore-
maskine, arbejdede han altid fra en lift eller et stillads, hvor han havde begge 
hænder fri. Han arbejdede da aldrig fra en stige. Han var fortrolig med at bruge 
vantskruer. Han har også som rejsemontør udført afsluttende malerarbejde, ef-
ter at smedearbejdet var færdigt. 

Selve smedearbejdet, som han skulle udføre ved Elia, vil han betragte som en 
simpel smedeopgave. 

Det var først på pladsen ved Elia, at han og Lars Peter Jensen nærmere aftalte, 
hvordan nettet præcist skulle sidde. Han husker, at han bemærkede nogle god-
kendelsesmærker, som sad på nettet, da han gik og spraymalede, og at han 
spurgte Lars Peter Jensen, hvad det var. Lars Peter Jensen så da, at han befandt 
sig oppe i nettet. 

Thomas Houtved Kristiansen ringede efter ulykken til ham og spurgte, hvor-
dan ulykken var sket. Han mener ikke, at Thomas i den forbindelse oplæste no-
get fra Arbejdstilsynet. Han havde ikke noget at gøre med indgivelsen af an-
meldelsen af arbejdsulykken. 

Lars Peter Jensen har forklaret, at Strandby Net havde haft et langt og godt 
samarbejde med Trigon, hvor Trigon havde udført flere montageopgaver for 
Strandby Net. Det havde normalt været Reinhard Thomsen fra Strandby Net, 
der var med på disse opgaver.

For at få nettet omkring gaskanonen i midten var det nødvendigt at skære i net-
tet, hvilket han gjorde på stedet, ligesom han bagefter måtte sy det. Nettet blev 
syet sammen efter instruktioner fra fabrikken, så det havde den samme brud-
styrke som den øvrige del af nettet. Nettet var sikkerhedsgodkendt fra fabrik-
ken med en europæisk såkaldt EN-godkendelse. 

Vantskruerne var overdimensionerede, så man var helt sikre på, at de kunne 
holde nettet. Vantskruens ene del sad fast i nettets wire og kunne ikke tages af.

Han havde ikke været på pladsen og set skulpturen Elia forud for den pågæl-
dende dag, hvor arbejdet skulle udføres. Fra Herning Kommune fik Strandby 
Net godtgjort det betalte fakturabeløb til Trigon. Herudover fik Strandby Net 

SKULTUR

B
A A

B B

B
A B



4

betaling for sit eget arbejde. Det var ikke sådan, at Strandby Net over for kom-
munen fakturerede ekstra for det arbejde, som var udført af Trigon.  

Thomas Houtved Kristiansen kendte størrelsen på nettet, idet Thomas havde 
set et billede af Elia og noget materiale om projektet, som Nils Damgaard fra 
Elia havde sendt. 

Han har ikke set ødelagt gevind eller øvrige skader på den pågældende 
vantskrue. 

Mens han stadig gik ud fra, at det var Reinhard Thomsen, der skulle med på 
opgaven, havde han talt med Reinhard herom, herunder hvad det var for et net, 
der skulle sættes op.

I forbindelse med de tidligere samarbejdsopgaver, som Strandby Net havde 
haft med Trigon, og hvor Strandby Net havde lejet mandskab, kan han bekræfte 
Karl Erik Slynges forklaring for byretten om, at det var Strandby Nets opgave at 
tilrettelægge arbejdet og instruere medarbejderne. På ny forespurgt og her kon-
kret foreholdt byrettens gengivelse af Karl Erik Slynges forklaring ”Trigon har i 
deres samarbejdsrelation altid lejet mandskab ud til Strandby Net A/S. Det har 
ikke været Trigons opgave at tilrettelægge arbejdet og instruere medarbejderne 
i disse opgaver.” har han forklaret, at Strandby Net ikke har haft nogen forud-
sætninger for at tilrettelægge smedearbejdet og instruere heri. Det har været 
derfor, at Strandby Net bestilte Trigon til smede- og montagearbejde. Strandby 
Net instruerede egne medarbejdere. Den pågældende dag på pladsen ved Elia 
instruerede han derfor heller ikke Carsten Jacobsen om, hvordan han skulle ud-
føre sit arbejde. Carsten Jacobsen havde også selv værktøj og maling med.

Reinhard Thomsen har forklaret, at han fortsat er ansat ved Strandby Net, hvor 
han har været ansat i en årrække. Han er uddannet murer og vodbinder. Han 
har arbejdet som murer i et par år og ellers som vodbinder hos Strandby Net. 
Han har ikke arbejdet med smedeopgaver. 

Han kom ikke med på opgaven ved Elia, som det ellers var planen, da han skul-
le noget andet. Det var nødvendigt at have en med på opgaven, der havde for-
stand på smedearbejde. Han havde ikke, inden han blev taget af opgaven, fra 
Lars Peter Jensen fået noget at vide om, hvordan nettet skulle monteres. 

Han havde for Strandby Net tidligere deltaget i opgaver sammen med Trigon. 
Der var en opgave for Carlsberg, hvor Trigon havde udført nogle ”ståltræer”, 
som skulle omvikles med tov, hvilket Strandby Net stod for. Der var også en 
opgave med en rund bænk, som Trigon havde svejset i stål, og som Strandby 
Net efterfølgende skulle montere noget tov på. Han arbejdede sammen med 
Thomas Houtved Kristiansen om opgaven for Carlsberg. Han husker ikke så 

B
A

B
A B

B

A
B

A's
B

B A B

B

B.

B A.
A
B

A B



5

meget fra den anden opgave. Som han husker det, blev bænken lavet færdig på 
Trigons værksted. Arbejdsfordelingen var normalt den, at Thomas stod for det, 
der vedrørte smedearbejde og stål, og vidnet stod for det, der vedrørte tov og 
tovværk. I forbindelse med opgaverne var det meste lavet færdigt hjemmefra. 
Hvis Thomas havde bedt vidnet om at hjælpe med et eller andet, ville vidnet 
have gjort det. Hvis vidnet under en opgave med Thomas havde været usikker 
på noget med sit arbejde, ville han have ringet og rådført sig med Lars Peter 
Jensen. Han ville ikke have rådført sig med Thomas om noget, der lå inden for 
Strandby Nets arbejdsområde. 

Han har ikke været med til en opgave, hvor der skulle sættes et sikkerhedsnet 
op. 

Thomas Houtved Kristiansen har forklaret, at han er sikker på, at han pakkede 
den sorte spraymaling til Carsten Jacobsen. Magnetboremaskinen vejede nok 
omkring 10 kg, vil han ”skyde på”. Han mener, at arbejdet med wiren i nettet er 
vodbinderarbejde. Han havde ikke fysisk set nettet. Han har ikke været i kon-
takt med Nils Damgaard fra Elia. 

Inden arbejdet skulle udføres, satte han Carsten Jacobsen ind i arbejdet, herun-
der at arbejdet skulle udføres fra en stige. Han vil betragte opgaven som en sim-
pel smedeopgave, der af enhver uddannet smed kunne udføres også uden, at 
man havde modtaget nogen instruktion. 

Det er ikke usædvanligt, at man som smed som et led i smedearbejdet efterre-
parerer med maling, hvis man i forbindelse med arbejdet er kommet til at lave 
nogle mærker eller skader, idet der, når man forlader stedet, gerne skal være li-
ge så pænt, som da man kom. 

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat
Det lægges efter bevisførelsen til grund, at sikkerhedsnettet ved brug af øjebolte 
og vantskruer var blevet spændt op imellem de fire ydersøjler og monteret i en 
højde af ca. 3 meter over det omgivende underlag. Carsten Jacobsen var herefter 
ved hjælp af en stige kravlet op i nettet for at male øjebolte og vantskruer sorte 
med en spraydåse. Han var gået i nettet hen til den sidste af ydersøjlerne, hvor 
han manglede at male, da kroppen på en vantskrue gik fra gevindstykket med 
den følge, at han faldt ned og kom til skade. 

I overensstemmelse med Arbejdstilsynets vurdering finder landsretten, at arbej-
det på ulykkestidspunktet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, 
da Carsten Jacobsen arbejdede og færdedes i nettet ca. 3 meter over det omgi-
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vende underlag, uden at han på nogen måde var sikret mod nedstyrtning, jf. 
herved arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 
om arbejdets udførelse § 13, stk. 1, nr. 1. 

Carsten Jacobsen var ansat hos Trigon, som dermed som udgangspunkt havde 
forpligtelsen til som arbejdsgiver at sikre arbejdsforholdene. Det aftalte smede-
arbejde, som Carsten Jacobsen udførte, indgik ikke som en almindelig del af 
Strandby Nets arbejde. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har an-
ført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at forpligtelsen til at 
sikre arbejdsforholdene for Carsten Jacobsen på ulykkestidspunktet påhvilede 
Trigon.

Det lægges efter forklaringerne til grund, at Carsten Jacobsen, som var en erfa-
ren smed, af Thomas Houtved Kristiansen var instrueret om, at smedearbejdet 
skulle foregå fra den stige, som i bilen var pakket til Carsten Jacobsen sammen 
med værktøjet. Arbejdet ved de enkelte søjler var forholdsvis kortvarigt og må 
anses som simpelt smedearbejde, og der er efter bevisførelsen ikke grundlag for 
at fastslå, at det ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt for Carsten Jacob-
sen at arbejde fra stigen, herunder også i forbindelse med det afsluttende maler-
arbejde ved vantskruer og øjebolte. Det kan ikke bebrejdes Trigon, at Trigon ik-
ke forudså, at der ville blive arbejdet fra selve det sikkerhedsnet, der skulle sæt-
tes op. Der er derfor heller ikke grundlag for at anse Trigon for erstatnings-
ansvarlig som følge af, at Trigon ikke udtrykkeligt instruerede Carsten Jacobsen 
om at undlade at udføre arbejde fra nettet. Trigon findes heller ikke under de 
foreliggende omstændigheder, hvor arbejdet blev udført inden for et kort tids-
rum, at have tilsidesat nogen tilsynsforpligtelse. 

Landsretten finder på denne baggrund ikke grundlag for at anse Trigon for er-
statningsansvarlig over for Carsten Jacobsen. 

Landsretten tager herefter Trigons påstand over for Carsten Jacobsen om frifin-
delse til følge. 

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for 
landsretten, at Strandby Net ikke er erstatningsansvarlig over for Carsten Jacob-
sen. Det tiltrædes i den forbindelse, at det ikke er bevist, at vantskruen havde 
en defekt i henhold til reglerne om produktansvar. 

Landsretten stadfæster derfor frifindelsen af Strandby Net for Carsten Jacob-
sens påstand. 

Efter sagernes udfald og sagernes værdi, omfang og forløb skal Fagforeningen 
Danmark som mandatar for Carsten Jacobsen betale sagsomkostninger for beg-
ge retter til Codan Forsikring A/S som mandatar for Trigon og til Strandby Net.
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Fagforeningen Danmark som mandatar for Carsten Jacobsen skal i sagsomkost-
ninger for begge retter betale 96.291,80 kr. til Codan Forsikring A/S som manda-
tar for Trigon. 6.560 kr. af beløbet er til dækning af retsafgift for landsretten, 
9.731,80 kr. er til udgifter til vidneførsel, og 80.000 kr. er til udgifter til advokat-
bistand. Beløbet til advokat er ikke tillagt moms, idet landsretten har lagt til 
grund, at Codan Forsikring A/S både i byretten og i landsretten har været re-
præsenteret af en ansat advokat. 

Fagforeningen Danmark som mandatar for Carsten Jacobsen skal i sagsomkost-
ninger for begge retter betale 80.000 kr. til Strandby Net til udgifter til advokat-
bistand. Beløbet er ekskl. moms, da Strandby Net er momsregistreret. 

I forholdet mellem Codan Forsikring A/S som mandatar for Trigon og Strandby 
Net ophæves sagens omkostninger for begge retter. 

THI KENDES FOR RET:

Aktieselskabet Trigon frifindes for Carsten Jacobsens påstand. 

Frifindelsen af Strandby Net A/S for Carsten Jacobsens påstand stadfæstes.

I sagsomkostninger for begge retter skal Fagforeningen Danmark som manda-
tar for Carsten Jacobsen inden 14 dage betale 96.291,80 kr. til Codan Forsikring 
A/S som mandatar for Aktieselskabet Trigon. 

I sagsomkostninger for begge retter skal Fagforeningen Danmark som manda-
tar for Carsten Jacobsen inden 14 dage betale 80.000 kr. til Strandby Net A/S. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

I forholdet mellem Codan Forsikring A/S som mandatar for Aktieselskabet Tri-
gon og Strandby Net A/S ophæves sagens omkostninger for begge retter. 
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