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RETTEN I VIBORG
DOM

afsagt den 20. maj 2022

Sag BS-

(advokat Lotte Ankjær)

mod

(advokat Mikkel Bruun-Larsen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Anne-Vibeke Dolleris.

Sagens baggrund og parternes påstande
Under denne sag, der er anlagt den 19. februar 2020, har sagsøgeren,  

, nedlagt påstand om, at sagsøgte, , dømmes til 
at anerkende ansvaret for hendes arbejdsulykke den 22. juni 2018, og at -

 dømmes til at betale hende 105.398 kr. med procesrente fra den 
19. februar 2020.
 

 har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af 
et mindre beløb end det påstævnte.

Sagen drejer sig om den ulykke, som  var udsat for den 22. juni 
2018 i forbindelse med et personalearrangement i afdelingen "Ungeguiden" 
under Jobcenter Silkeborg, hvor  var fastansat som 
socialrådgiver på fuld tid.  faldt under arrangementet bagover 
fra ca. 1 meters højde og slog hovedet hårdt ned i underlaget.

s påstand er opgjort således:
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Godtgørelse for svie og smerte, jf. erstatnings-
ansvarslovens § 3 – perioden fra den 22. juni 
2018 og frem 80.000 kr.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste –
perioden 1. december 2019-31. december 2019 25.398 kr.

Foreløbig samlet påstand 105.398 kr.

Der er mellem parterne enighed om årsagssammenhængen mellem -
s fald og hendes skader og om opgørelsen af kravet.

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

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af , , , 

, ,  
og .

 har forklaret hun blev ansat i  den 1. sep-
tember 2012. Hun blev ansat som beskæftigelseskonsulent / jobkonsulent. Det
er et kontorjob. Hun er uddannet socialformidler. Herudover har hun også to
uddannelser som kommunom og kontorassistent. Hun kom til Danmark som 7-
årig.

Hun var ikke med til at arrangere dagen, og hun har ikke tidligere deltaget i fy-
siske aktiviteter i kommunen. Medarbejderne fik at vide, at det var en ”ryste-
sammen”-tur. Man kunne ikke melde fra til turen. Hun skulle egentlig have 
haft vagten den pågældende dag, men der var mødepligt til arrangementet, så 
hele huset skulle lukkes.

Grupperne var lavet i forvejen. Hun tror, at det var lederne, der havde lavet
grupperne. Der var 6-7 instruktører fra Eventsupport til stede. Hun gav iPad’en
til , der efter hendes opfattelse er den fødte lederpersonlighed. 
Hun havde tillid til .  sagde ”okay” til at have iPad’en. Der var ingen 
instruktører fra hverken Eventsupport eller kommunen tilknyttet gruppen.

De fik af Eventsupport at vide, at de skulle ”give den gas”. Manden fra
Eventsupport var ”helt oppe at køre”. Hun var ikke selv ”helt oppe at køre”,
men det var det fleste mandlige kolleger. Folk ville gerne vinde. Der var ingen
instrukser om, at noget var forbud eller farligt. Folk tænkte ikke på, at det
kunne være så farligt.
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Billede 1 (ekstrakten side 55) er måske opgaven vedrørende ”Humor og glæde, 
og billede 2 (ekstrakten side 56) er måske opgaven vedrørende ”Teamwork” el-
ler ”Kreativitet”.

Gruppen fandt i fællesskab på opstillingen. Da de andre i gruppen nævnte, at
hun skulle stå oppe, sagde hun nej. Hun fandt på mange undskyldninger, bl.a.
at hendes fødder lugtede, at hun havde højdeskræk m.v. Hun havde selv fore-
slået, at hun i stedet skulle stå på hænder op ad et træ. Hun gjorde sit bedste for
at sige fra. Det var grænseoverskridende for hende at skulle stå på de mandlige
kollegers hænder med bare tæer. De andre grinede ad hende og troede, at hun
lavede sjov. Hun endte med alligevel at gøre det for at være en del af gruppen.
Hvis bare én person i gruppe havde støttet hende, ville hun have stået fast på
sit nej. Hun sagde til de andre, at de skulle holde fast på hende, og at de ikke
måtte tabe hende.

Hun havde ikke prøvet en sådan øvelse før. Der var hverken en instruktør fra
Eventsupport eller en leder fra kommunen til stede.

Hun kan ikke huske, hvordan øvelsen blev planlagt. De prøvede forskellige må-
der at sætte deres hænder på. De andre rakte hænderne ned, så hun kunne
træde op. Hun holdt fast ved én af de andre, da hun skulle op. Hun mener, at
hun holdt fast ved , der stod til højre.

Hun turde ikke strække hænderne op i vejret. De andre hævede hende op. Hun
var bange og ikke tryg. Billedet blev herefter taget, og pludselig var hun nede
på jorden. Hun tror ikke, at de andre havde nået at sænke armene, inden hun
faldt. Hun kan ikke huske det. Hun kan huske, at hun forsøgte at holde fast i
nogen. Hun tror, at de andre bevægede sig og rystede deres hænder. Nok fordi
de ville over til  for at se billedet. Hun tror ikke, at der blev sagt noget. Det
hele skete hurtigt. Hun nåede kun at bukke sig ned mod , men hun fik ikke
fat på s arm. Pludselig lå hun på jorden.  og måske  opdagede, at
hun var faldet, mens de var ovre ved  for at se billedet.

Mens hun lå på jorden, kom to personer fra gruppen hen til hende og spurgte,
om hun var kommet noget til. Hun svarede, at hun havde ondt, men at det gik
over. Hun havde ondt i hovedet og i ryggen.

Det er rigtigt, at billede 3 (ekstrakten side 57) viser, at hun står på hænder. Hun 
stod kun ganske kort tid på hænderne. Hun gjorde det for at forsøge at overbe-
vise de andre om, at er ikke var sket hende noget.

I dag ville hun slet ikke have lavet øvelsen. Hun ville bare være gået sin vej, og
hun ville også have talt andre fra øvelsen. Hun har ingen forudsætninger for
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balancekunst.

Hun kan ikke huske, om hun har set anmeldelsen af ulykken, og hun kan ikke 
huske, om hun har ”været inde over” beskrivelsen af ulykken.

Vedrørende billede 2 mener hun ikke, at hun kiggede hen mod kameraet. Hun 
var meget opmærksom på hænderne, der skulle bære hende.

 har forklaret, at hun er ansat som jobkonsulent i Jobcenteret i
. Det er et kontorjob. Hun har arbejdet sammen med 

siden oktober 2017. Hun havde ikke været med til at arrangere dagen. Det var
den daværende leder, der havde arrangeret dagen. Hun har ikke tidligere delta-
get i teambuilding-dage i kommunen. Hun har kun deltaget i faglige temadage. 

 er hendes nærmeste leder.

Medarbejderne blev indkaldt i kalenderen. Der skulle laves aktiviteter sammen
i Indelukket. Det var en obligatorisk dag, som man ikke kunne takke nej til. Der
var ingen yderligere informationer om dagen. Gruppeinddelingen var lavet i
forvejen af lederne.

Hun kan ikke huske, hvor mange instruktører fra Eventsupport, der var med.
Instruktørerne udleverede bl.a. tablets til dem.

Hun ved ikke, om der var en decideret rollefordeling i gruppen. Tingene blev
diskuteret på tværs i gruppen. Hun stod tættest på, og derfor tog hun imod tab-
let’en. Der var ingen instruktør tilknyttet gruppen.

Hun kan ikke huske, om der blev givet instrukser i forbindelse med styrkeløbet.
Styrkeløbet var lige som en skattejagt, hvor man skulle rundt til poster med op-
gaver, der skulle løses. Hun kan ingen instruktion huske overhovedet – heller
ingen sikkerhedsinstruktion.

Hun tog billederne, fordi hun gik med tablet’en.

Hun kan ikke huske, hvilken opgave billede 1 og 2 (ekstrakten side 55 og 56) 
vedrører.

Hun kan ikke huske, hvem der fandt på opstillingen. Hun kan ikke huske, om
 fandt på opstillingen. Hun kan huske, at der var snak om, at  var

den mindste og letteste af dem. Hun kan ikke huske, hvad  præcist sagde
til det. Hun kan ikke huske, om  slog til med det sammen og sagde ja tak
til det, og hun kan ikke huske, om der skulle overtalelse til. Måske skulle der
lidt overtalelse til, før  sagde ja. Det er rigtigt, at der vist var nogen snak
om, at  gerne ville beholde sine sko på.
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Hun tilbød ikke selv at være den, der skulle op at stå. Hun har ikke prøvet at
lave øvelsen før.

Hun læste opgaven op, hvorefter de i gruppen snakkede om, hvad der skulle
foretages. Der var forskellige forslag. Hun kan ikke huske, hvordan det endte
med den pågældende øvelse.

Hun kan ikke huske, hvor lang tid der gik, til  lå på jorden. Et bud er 10
minutter.

Der var ingen decideret planlægning af øvelsen. De gik bare i gang. De andre
gik ned i knæ, så  kunne træde op, hvorefter de andre rejste sig op. Hun
skyndte sig at tage billedet. Da hun vendte sig om, så hun en bevægelse nedad
med de folk, der holdt  og at  var ved at falde bagover. 
havde fået overbalance, da de andre var gået ned i knæ, og derfor tippede

 bagover. Hun kan ikke huske nogen snak om, hvordan  skulle 
komme ned igen.

Alle styrtede hen til . Hun så, at  var landet direkte ned på nakken.
Alle blev oprevne.  sagde, at hun havde det fint, og  ville rejse sig
op straks. Én fra gruppen gik bag om  for at støtte hende. Folk var ligeg-
lade med billedet. Alle løb hen til .

Hun har ikke lavet øvelsen igen siden ulykken. Hvis hun blev pålagt at stå i så-
dan en øvelse, ville hun sørge for, at der forinden var talt om hvem, der skulle 
holde ved hvem, og hvad der skulle ske ved opstigning og nedstigning.

Hun kan vedstå sin skriftlige beskrivelse af ulykke.  mistede balancen, 
fordi folk begyndte at gå ned i knæ.

Hun mener, at der var 2-3 meter mellem gruppen og hende.

Hun har ikke talt med , siden  fratrådte i november 2019.

 har forklaret, at han har været ansat som uddannelsesvejleder i
”Ungeguiden” i Silkeborg i 15 år. Han er uddannet lærer. Han har nu været på 
pension i 3 år.

Han var ikke med til at arrangere dagen. Han har deltaget i andre teambuil-
dings-dage med forskellige aktiviteter.

Han kan ikke huske noget om information om dagen ud over, at de skulle
møde i Indelukket. Han kan ikke huske, om der var mødepligt til dagen. Han
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kan ikke huske, om man kunne melde fra.

Grupperne var lavet af Eventsupport eller af lederne. Han kan ikke huske, hvor
mange instruktører der var. Der var ingen rollefordeling i gruppen. De løste op-
gaverne i fællesskab. Der var ingen instruktør tilknyttet gruppen.

Han vil ikke kalde opgaverne for et styrkeløb. Det havde intet med fysisk styrke
at gøre. Der blev ikke givet sikkerhedsinstruktion.

Opstillingen var en fælles beslutning. Da ideen var opstået, mente alle, at 
var den letteste at holde. Han kan ikke huske, om  havde indvendinger
imod det.  blev ikke presset til øvelsen. Han kan ikke huske, at 
ikke brød sig om at skulle stå med bare tæer på deres hænder.

Han har hverken før eller senere været med til at lave sådan en øvelse.

De var alle godt nede i knæ, så  kunne træde op, hvorefter de langsomt
løftede  op. Alle havde ansvaret for, at  ikke faldt ned.

Han har ikke set billedet af øvelsen før. Da billedet var blevet taget, sænkede de 
sig stille og roligt ned i knæ, men imens faldt  bagover. Han ved ikke, 
hvorfor  faldt. De skilte ikke hænderne ad, men  mistede for-
modentlig balancen. Han kan ikke huske, at de talte om koordinering. De gik 
bare ned i knæ.

Han vil mene, at afstanden mellem gruppen og  var 2-3 meter.

 lå på stien. De spurgte , om der var sket noget, og  bøjede sig
ned til . Alle var rystede over, at  var faldet.

 har forklaret, at hun siden 2016 havde været afdelingsleder i
”Ungeguiden” i Silkeborg. Hun var fag- og personaleleder. Hun var også an-
svarlig for arbejdsmiljødelen. Hun var leder for . I marts 2020 stoppede 
hun i , og hun er nu ansat i .

Formålet med arrangementet var at ryste to afdelinger sammen. ”Ungeguiden”
bestod af to afdelinger. Hun var leder af den ene afdeling, mens  var
leder af den anden afdeling.  og hun havde tidligere holdt et lig-
nende teambuilding-kursus på Himmelbjerget.

Det var  og hende, der havde taget initiativ til arrangementet. De kontak-
tede  hos Eventsupport, og de afholdt et fælles møde,
hvor formålet blev drøftet.  og firmaet planlagde herefter arrangementet
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og kom med et udkast til dagen. Det ”Oplæg til sommerarrangement”, der 
fremgår af ekstrakten side 47 ff, er det udkast, som de fik fra Eventsupport. De 
havde indflydelse på arrangementet på den måde, at det var en betingelse, at 
alle skulle kunne deltage, og at det ikke måtte kræve det store. Det handlede 
om, at de skulle have en hyggelig dag.

Eventsupport stod for instruktion og tilsyn.  og hun deltog i arrangementet
på lige fod med medarbejderne. Betalingen for arrangementet skete via faktura.

De ansatte blev ikke på forhånd gjort bekendt med de enkelte øvelser. Alle
kunne deltage. Man måtte gerne sige fra til nogle af øvelserne, men som ud-
gangspunkt skulle man deltage. Den mail, der fremgår af ekstrakten side 52, ne-
derst, er den mail, som de ansatte fik. Mail’en viser opgaverne på dagen. Hun 
kan godt genkende nogle af opgaverne.

Hun var ikke med til styrkeløbet, da hun på dette tidspunkt var nødt til at
håndtere en personalesituation med to andre medarbejdere.

Hun så ikke s ulykke.

Om eftermiddagen gik hun forbi , der sad ved sit skrivebord. Hun kunne
se, at  ikke havde det godt.  fortalte da, at hun var faldet

De opgaver, der skulle udføres til styrkeløbet, er efter hendes opfattelse simple 
og lette opgaver, der kan udføres uden instruktion eller tilsyn.

Den øvelse, som s gruppe valgte at lave, er ikke en øvelse, som alle kan 
lave. Hun ved ikke, hvad hun ville have sagt, hvis hun havde været med i grup-
pen. Det var jo voksne mennesker. Hvis det var børnehavebørn, der lavede 
øvelsen, ville hun nok have sagt noget.

 har forklaret, at han i august 2007 blev ansat som ud-
dannelsesvejleder i ”Ungeguiden” i Silkeborg.  var hans leder. Han 
er nu afdelingsleder i en folkeskole.

De skulle lave et billede, der signalerede sammenhold.  var den letteste i
gruppen. Han kan ikke huske, hvordan ideen til øvelsen opstod.  blev
ikke presset til det.  fik overbalance og faldt bagover. Det var er uheld. In-
gen havde til hensigt, at platformen, som  skulle stå på, skulle være usik-
ker.

Han kan ikke huske, om  prøvede at snakke sig ud af det ved at sige, at
hun ikke brød sig om at skulle stå på deres hænder med bare tæer. De nåede
ikke at snakke om, hvordan  skulle komme ned, før hun faldt.
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Da billedet blev taget, faldt  bagover. Han mener bestemt ikke, at de trak
hænderne fra hinanden. Da  faldt ned og slog sig, gik de over til hende og
hjalp hende op.

Det er første gang, han ser billedet.

 har forklaret, at et års tid forinden arrangementet blev
ansat som mentor i .  var hendes leder.
Hun er stadig ansat som mentor.

Hun kan ikke huske billedet (ekstrakten side 56). Ideen til øvelsen kom de på 
ved en fælles snak i gruppen. Der var enighed i gruppen herom.  ville 
gerne selv være den, der skulle løftes op. Der var ingen uenighed om, hvordan 
øvelsen skulle laves.

Det er hendes oplevelse, at  fik overbalance, da de var ved at sænke ar-
mene. Armene var hele tiden samlet. De trak ikke hænderne fra hinanden. Efter
faldet kunne de tydeligt se, at  havde slået sig. De foreslog derfor ,
at hun skulle gå tilbage til basen, men  mente, at hun kunne fortsætte. De
var alle henne ved .

Hun ved ikke, hvor langt der var fra gruppen til .

Hun kan ikke huske, hvilke informationer de fik om dagen. Hun kan ikke hu-
ske, om de havde fået noget at vide om, at de kunne melde fra. Hun ved ikke,
hvem der havde lavet grupperne. Grupperne var lavet på forhånd.

Der var 2 eller 3 instruktører med, men der var ingen instruktør tilknyttet grup-
pen. Der var ingen rollefordeling i gruppen. Opgaverne kom på telefonen. Hun 
havde ikke noget med telefonen at gøre.

Hun kan ikke huske, om der inden styrkeløbet var blevet givet instruktion her-
under instruktion om sikkerhed.

Der var vist en opgave med et billede, hvor én skulle løftes fra jorden, og hvor
alle skulle involveres. Hun kan ikke huske nogen snak om bare tæer. Hun fik
slet ikke mulighed for selv at være den, der skulle op at stå, da  allerede
var på.

Hun har hverken før eller siden prøvet øvelsen.

Det var ikke aftalt hvem, der skulle stå hvor. De havde aftalt, hvordan hæn-
derne skulle flettes sammen. De startede tæt ved jorden og løftede op. Der var
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ingen snak om, hvordan man skulle undgå, at  skulle falde. De skulle
sænke hænderne igen stille, så  kunne komme ned.

I dag ville hun slet ikke lave den pågældende øvelse.

 har forklaret, at han har været ansat i  fra 2004
til 1. december 2018, hvor han gik på pension. Han var leder af Ungdommens
uddannelsesvejledning. Han havde personaleansvar og ansvar for overholdelse 
af arbejdsmiljøreglerne. Han var ikke leder for .

Formålet med arrangementet var, at to afdelinger skulle rystes sammen. Arran-
gementet handlede om teambuilding. Han havde tidligere sammen med 
Eventsupport lavet et lignende arrangement på Himmelbjerget.

Initiativet til arrangementet kom fra koordinatorerne og lederne, og der blev af-
holdt et møde med  fra Eventsupport. Foruden  deltog koordinato-
rerne,  og han i mødet. Han havde kontakten med , og 
han havde ingen konkret indflydelse på detaljerne. Han modtog det oplæg, der
fremgår af ekstrakten side 47, og han godkendte oplægget.

Det var Eventsupport, der stod for instruktion, tilsyn m.v. på selve dagen. Alle
skulle kunne deltage, og sådan blev det også introduceret.

Den mail, der fremgår af ekstrakten side 51 viser aktiviteterne fra dagen.  og 
han deltog også på et hold på lige fod med de ansatte. Holdene havde hver en 
tablet. Opgaverne var simple og ukomplicerede, og de kunne udføres uden for-
udgående instruktion eller tilsyn.

Inden arrangementet blev der sendt en mail til de ansatte. Det var obligatorisk 
at deltage, da det foregik i arbejdstiden, men man kunne godt sige fra til enkelte 
opgaver.

Han så ikke ulykken, men han blev bekendt med den, da han kom tilbage sam-
men med sit hold.

Han gav instrukser vedrørende arbejdsmiljøregler til Erhvervssupport. Han
spurgte , hvilke instruktører der kom, og hvilken baggrund de havde. Han
mener, at der var 3-4 instruktører.

Til styrkeløbet blev de samlet i grupper, der hver fik udleveret en tablet. Der 
blev ikke givet nogen konkret instruktion.

Han ved ikke, hvad han ville have sagt, hvis han havde stået ved siden af, da 
s gruppe lavede øvelsen. Han har ikke levet sådan en øvelse med medar-
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bejdere, og der var intet krav om, at medarbejderne skulle lave den pågældende 
øvelse. Han har selv tidligere prøvet at lave øvelsen på et lederkursus.

 har forklaret, at han i mere end 10 år har været indeha-
ver af Erhvervssupport. Erhvervssupport laver teambuilding, events og ”activi-
tainment”. Der er en vid udstrækning af underholdning i aktiviteterne. Deraf 
ordet ”activitainment”, som er et ord, hans firma selv har fundet på. De ansatte 
i Erhvervssupport var timelønnede eller freelance. Han har tidligere lavet ar-
rangementer for  og .

Han har tidligere været chef i underholdningsbranchen og arrangementschef i 
Danpark Feriecenter.

Til det pågældende arrangement var han, to ansatte og hans søn, , til
stede. Der er typisk én instruktør pr. 25 deltagere. Til kommunens arrangement
var der ca. 60 medarbejdere og 4 instruktører. Arrangementet kom i stand efter,
at han var blevet kontaktet af . Han lavede herefter et oplæg, som blev drøf-
tet på et møde. Kommunen havde ingen ændringsforslag.

Den mail, der fremgår af ekstraktens side 51, viser de opgaver, der var i styrke-
løbet på ubemandede poster. Opgaverne er simple og ufarlige.

Under arrangementet var han afviklingsansvarlig, og han havde en værtsrolle. 
Han stod også for planlægning og instruktion. Der blev givet en fælles instruk-
tion til styrkespillet og til de bemandede poster. Eventsupport forpligtede ingen 
til at deltage i øvelser, og ingen skulle presses igennem en øvelse.  og  
skulle også deltage i aktiviteter i løbet af dagen. Agendaen var, at det skulle 
være en hyggelig og social dag.

Han så ikke ulykken, og han har ikke oplevet sager som denne.

Ved f.eks. et klatrekursus giver man instrukser. Ved et kursus som det pågæl-
dende gælder sund fornuft.

Hvis han var kommet forbi s gruppe og havde set, hvilken øvelse de var i 
gang med, vil han tro, at han ville have sagt, at de skulle være forsigtige. Øvel-
sen lå måske en tand over det, man kunne forestille sig, at grupperne ville lave.

Der er ingen ændret instruks vedrørende styrkeløb i dag.

 har supplerende forklaret, at hun havde en kollega, der gik 
med tørklæde, og som ikke ville forskellige ting. De andre medarbejdere syntes, 
at denne kollega var træls, og alle snakkede om kollegaen. Hun ville ikke selv 
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være som den trælse kollega. Det betød meget for hende, at hun var en del af 
fællesskabet, og at hun ikke var som den trælse kollega.

Hendes gruppe blev nr. 1 i styrkeløbet. 

Parternes synspunkter
 har i sit påstandsdokument til støtte for påstanden anført:

”…
ANBRINGENDER: 

Ad 1) Erstatningsansvar 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøgte, som 
arbejdsgiver for sagsøger, er erstatningsansvarlig for den personskade, 
sagsøger pådrog sig ved arbejdsulykken den 22. juni 2018. 

1.1. Arbejdsgivers ansvar i henhold til Arbejdsmiljølovens § 38 

Indledningsvis gøres det gældende, at sagsøgte ikke havde opfyldt sin 
forpligtelse til at sørge for, at de ansatte kunne deltage i teambuildin-
garrangementet under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold den 22. 
juni 2018, og arrangementet var således hverken planlagt eller tilret-
telagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven, 
herunder Arbejdsmiljølovens § 38. 

Det gøres således gældende, at sagsøgte ikke i tilstrækkelig grad havde 
sikret sig, at de ansatte, herunder sagsøger, ikke kunne blive udsat for 
noget farligt eller uhensigtsmæssigt den 22. juni 2018, og som gik langt 
ud over, hvad en kontormedarbejder i sagsøgers stilling normalt kunne 
forvente at skulle udføre. 

I den forbindelse gøres det gældende, at sagsøgtes arbejdsgiverforplig-
telse til at sikre tilstrækkeligt tilsyn, planlægning og instruktion er 
skærpet, når de ansatte skal deltage i usædvanlige aktiviteter, som ikke 
har en naturlig sammenhæng med de ansattes sædvanlige arbejdsopga-
ver. 

Det gøres ligeledes gældende, at sagsøger ikke havde mulighed for at 
fravælge aktiviteten den 22. juni 2018, da der var tale om en arbejdssitu-
ation, hvor de ansatte af sagsøgte var blevet bedt om at deltage, herun-
der at udvise vilje til at ”lege” med (bilag C), at udvise stor styrke (bilag 
B) og at deltage i konkurrencen om håneretten (bilag A). 
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Endvidere gøres det gældende, at sagsøgte i henhold til retspraksis er 
erstatningsansvarlig, selv om sagsøgte havde antaget en tredjemand 
som arrangør, idet teambuildingarrangementet havde direkte tilknyt-
ning til sagsøgers ansættelsesforhold hos sagsøgte, og da arrangementet 
skete på sagsøgtes foranledning, i arbejdstiden, for sagsøgtes regning, i 
sagsøgtes interesse og dermed også for sagsøgtes risiko. 

Det gøres således gældende, at sagsøgte er erstatningsansvarlig for 
sagsøgers ulykke den 22. juni 2018 uanset, at arrangøren af arrange-
mentet var Eventsupport, og uanset omfanget af sagsøgtes involvering i 
detaljerne omkring teambuildingarrangementet og den udførte aktivi-
tet. 

1.2. Arbejdsgivers ansvar i henhold til Danske Lov 3-19-2 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det ligeledes gældende, at 
sagsøgte er erstatningsansvarlig for sagsøgers ulykke den 22. juni 2018 
under henvisning til Danske Lov 3-19-2 om arbejdsgivers hæftelses-
ansvar for ansattes ansvarspådragende fejl, herunder de ansattes ska-
desforvoldelse på hinanden. 

I den forbindelse gøres det gældende, at de øvrige ansatte i sagsøgers 
gruppe handlede ansvarspådragende den 22. juni 2018 ved ikke at have 
udvist tilstrækkelig agtpågivenhed (simpelt uagtsomhed) for sagsøgers 
person og helbred i forbindelse med udførelse af aktiviteten. 

Det gøres således gældende, at de øvrige ansatte i sagsøgers gruppe 
burde have indset faren og risikoen for, at sagsøger kunne falde i for-
bindelse med aktiviteten, da sagsøger hverken havde mulighed for at 
støtte sig til noget eller holde fast i noget, ligesom ’underlaget’, sagsøger 
stod på, var særdeles usikkert og ujævnt, da dette bestod af de øvrige 
ansattes arme/hænder og således var betinget af, at samtlige de øvrige 
ansatte holdt sammen og holdt fast i hinanden men ligeledes (og væ-
sentligst) koordinerede med hinanden. 

Det gøres således gældende, at de øvrige ansatte i sagsøgers gruppe i 
fællesskab burde have sikret, at sagsøger kom forsvarligt ned på jorden 
igen, hvilket de ikke gjorde, og det må tilskrives de øvrige ansatte som 
uagtsomt. 

Til støtte for ovenstående gøres det endvidere gældende, at de øvrige 
ansatte ikke handlede i overensstemmelse med en ”bonus pater fami-
lias”, som ville have indset den åbenlyse risiko og fare for, at sagsøger 
kunne falde ned og komme til skade ved den pågældende aktivitet, 
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hvilket ligeledes må tilskrives dem som uagtsomt, og hvilken uagtsom-
hed sagsøgte hæfter for i sin egenskab af arbejdsgiver under henvisning 
til Danske Lov 3-19-2. 

Ad 2) Egen skyld 

Indledningsvis gøres det gældende, at der intet var/er at bebrejde 
sagsøger i relation til arbejdsulykken den 22. juni 2018. 

Til støtte herfor skal fremhæves, at det ikke var sagsøgers idé, at nogen 
fra gruppen skulle op og stå på de øvrige i gruppens hænder/arme. 
Sagsøger lod sig imidlertid overtale og presse til at gøre det, hvorfor det 
gøres gældende, at sagsøger hverken havde et ønske om eller til hensigt 
at deltage i en farlig eller risikobetonet aktivitet. Der er således ikke 
grundlag for at statuere egen skyld. 

Herudover gøres det ligeledes gældende, at der intet grundlag er for 
statuering af egen skyld, allerede fordi ingen ledere eller instruktører 
fra sagsøgte eller eventfirmaet havde ført tilsyn med gruppens aktivite-
ter eller givet instruktion til, hvordan aktiviteten skulle udføres, alterna-
tivt at aktiviteten slet ikke måtte udføres, - hvilket forhold i øvrigt er 
ubestridt. 

Sagsøgtes anbringende om egen skyld kan således ikke tages til følge, 
da sagsøgte ikke havde sørget for tilstrækkeligt tilsyn og instruktion i 
forbindelse med aktivitetens udførelse, hvorfor der ikke er noget at be-
brejde sagsøger i den sammenhæng. 

Såfremt sagsøgte fastholder, at sagsøger har udvist egen skyld af betyd-
ning for sagsøgtes culpøse adfærd, da gøres det gældende, at det er 
sagsøgte, der skal løfte bevisbyrden herfor, og den bevisbyrde har 
sagsøgte ikke løftet.

Såfremt retten alligevel – mod forventning – måtte nå frem til, at der er 
noget at bebrejde sagsøger i relation til ulykken den 22. juni 2018, og at 
der således er udvist egen skyld fra sagsøgers side, gøres det gældende, 
at der ved fastsættelsen af erstatningsansvaret skal ses bort fra sagsø-
gers eventuelle (beskedne) medvirken under henvisning til Erstatnings-
ansvarslovens § 24, stk. 2, da sagsøger pådrog sig alvorlig personskade 
ved arbejdsulykken, samt henset til sagsøgers behov for at få per-
sonskaden dækket af sagsøgtes forsikringsselskab. 

Samlet gøres det således gældende, at sagsøgte fuldt ud skal pålægges 
erstatningsansvaret for den alvorlige personskade, sagsøger pådrog sig 
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ved arbejdsulykken den 22. juni 2018, hvorfor sagsøgte ligeledes skal 
betale sagsøger godtgørelse og erstatning i overensstemmelse med den 
foreløbigt nedlagte påstand. 

Ad 3) Årsagssammenhæng og erstatningspligt 

Da parterne er enige om årsagssammenhængen mellem ulykken d. 22. 
juni 2018 og sagsøgers foreløbigt fremsatte krav som nedlagt i beta-
lingspåstanden, herunder opgørelsen af denne, vil det ikke blive et 
tema under hovedforhandlingen.
…”

 har i sit påstandsdokument til støtte for påstanden anført:

”…
4. ANBRINGENDER 
Til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende, at sagsøgte ikke 
har handlet ansvarspådragende over for sagsøger i forbindelse med til-
skadekomsten den 22/6-2018. 

Det er sagsøger, der bærer bevisbyrden for, at sagsøgte har handlet an-
svarspådragende, herunder at uheldet skete på den af sagsøger be-
skrevne måde, samt at uheldet skyldes fejl eller forsømmelser hos 
sagsøgte eller dennes øvrige medarbejdere. 

Denne bevisbyrde er ikke løftet. 

Det bestrides således overordnet, at sagsøgers tilskadekomst kan henfø-
res til fejl eller forsømmelser fra sagsøgtes side eller til nogen for hvem 
sagsøgte hæfter. 

Det gøres gældende, at sagsøgers tilskadekomst er sket uden skyld – 
dvs. som en hændelig hændelse, for hvilken sagsøgte og dennes medar-
bejdere ikke kan bebrejdes eller holdes erstatningsansvarlig. 

Sagsøgte og dennes øvrige medarbejder har ikke handlet culpøst og ar-
bejdsmiljølovens culpanormerende bestemmelser kan ikke udstrækkes 
til, at der skal ske detaljeret instruktion, tilsyn og planlægning med en 
enkelt og simpel team-øvelse i et arrangement og i en konkret situation 
som nærværende. 

Det bestrides således, at sagsøgte har pådraget sig et direkte arbejdsgi-
veransvar, idet det herunder bestrides, at sagsøgte har overtrådt reg-
lerne i arbejdsmiljøloven. 
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Sagsøgte havde på dagen for uheldet bestilt et team-arrangement hos et 
professionelt eventfirma, som havde ansvaret for at arrangere og facili-
tere hele arrangementet for sagsøgte, herunder havde eventfirmaet også 
ansvaret for instruktion, tilsyn, vejledning og planlægning af dagen/op-
gaverne.

Desuden havde eventfirmaet leder og ansatte til stede på dagen for ar-
rangementet til at guide og vejlede de hos sagsøgte ansatte, hvis der var 
behov for det. 

Sagsøgte havde således ingen indflydelse på arrangementets forløb og 
indholdet. 

Team-arrangementet var planlagt og tilrettelagt fuldt sundheds- og sik-
kerhedsmæssigt forsvarligt af event-firmaet og sagsøger havde fra da-
gens start modtaget tilstrækkelig instruktion og vejledning om udfø-
relse af opgaverne, som var simple og ufarlige. 

Henset til opgavernes simple og ufarlige karakter samt at deltagerne 
var voksne/veluddannet mennesker, burde deltagerne være i stand til 
at udføre opgaverne uden forudbestående instruktion, tilsyn og tilrette-
læggelse. 

Der er ikke tale om, at sagsøger blev presset, beordret eller lignende til 
at deltage i aktiviteterne. Det bestrides således, at der – som påstået af 
sagsøger – ikke var mulighed for at fravælge at deltage i de forskellige 
aktiviteter. Deltagelse – også i fotoseancen – skete tværtimod frivilligt, 
ligesom det var muligt for sagsøger at afstå fra at deltage i alle de øvel-
ser/opgaver, som team-arrangementet bød på. 

F.s.v.a. gruppebilledet/fotoseancen så var deltagelse heri som anført fri-
villig. Der lå således ingen forventninger om at sagsøger skulle deltage 
på gruppebilledet – heller ikke underforståede forventninger, hvilket 
understøttes af, at gruppen, som arrangerede billedet, var uden delta-
gelse af ledere. Ingen af lederne var således bekendt med eller havde 
indflydelse på den måde, som deltagerne tog billedet. 

Der er intet bevis for at sagsøger af gruppemedlemmerne var presset til 
at foretage manøvren med at stå på hænderne/armene. Beslutningen 
om den anvendte metode skete i fællesskab og enighed i gruppen og 
sagsøger var en del af denne beslutning. 
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Sagsøger deltog i fotoopstillingen efter eget ønske og der er således tale 
om at sagsøger accepterede en eventuel risiko for at uheld kunne ske. 

Det er således ikke godtgjort, at sagsøgte har pådraget sig et direkte ar-
bejdsgiveransvar over for sagsøger i forbindelse med tilskadekomsten. 

Det er heller ikke godtgjort, at sagsøgte ifalder arbejdsgiveransvar efter 
DL-3-19-2, idet det ikke er bevist, at uheldet skete pga. fejl begået af 
sagsøgtes medarbejdere, og under alle omstændigheder ikke i en grad, 
som gør, at sagsøgte kan pålægges et ansvar i medfør af DL 3-19-2. 

Som anført bærer sagsøger bevisbyrden for, at uheldet skyldes ansvar-
spådragende forhold, herunder bærer sagsøger bevisbyrden for, at 
uheldet er sket som angivet ved, at de deltagere som ”bar” sagsøger, 
pludselig sænkede armene. Dette bevis er ikke løftet.

Der er således intet forhold at bebrejde de øvrige deltagere i fotosean-
cen, som ikke har handlet uforsvarligt. Det bestrides således i det hele, 
at uheldet skyldes fejl begået af sagsøgtes ansatte og at sagsøgte derfor 
skulle hæfte herfor i medfør af DL 3-19-2. 

Uheldet skyldes mere sandsynligt sagsøgers egne forhold og handlin-
ger, idet sagsøger mistede balancen og faldt. Sagsøger kan ikke ved sin 
egen forklaring (og efterrationalisering omkring hændelsesforløbet) do-
kumentere at uheldet ikke skyldes egne forhold. 

Hvis retten måtte finde, at sagsøgte har handlet ansvarspådragende, gø-
res det gældende, at sagsøger har udvist en så betydelig grad af egen-
skyld, at et eventuelt ansvar for sagsøgte er bortfaldet, subsidiært skal 
nedsættes. Den udviste egen-skyld beror navnlig på, at sagsøger ikke 
var tilstrækkelig opmærksom, da hun blev og var løftet op af de andre 
deltagere, hvorefter hun mistede balancen og faldt. 

Som anført bestrides det, at de andre deltagere i gruppen skulle have 
presset sagsøger til at blive løftet op af gruppen. Såfremt sagsøger 
mente, at hun ikke var i stand til at udføre opgaven, burde sagsøger un-
der alle omstændigheder have sagt fra og frabedt sig deltagelse, idet 
deltagelse i opgaverne som anført var frivillig. 

For fuldstændighedens skyld bestrides det, at erstatningsansvarslovens 
§ 24, stk. 2 finder anvendelse i en sag som nærværende, idet betingel-
serne for at anvende bestemmelsen ikke er opfyldt.
…”
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Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat
I forbindelse med et teambuilding-arrangement, arrangeret af Eventsupport for 

, skulle de ansatte om eftermiddagen deltage i et løb med 
ubemandede poster. Eventsupport havde ansvaret for at arrangere og facilitere 
arrangementet for . Det lægges i overensstemmelse med 

s og s forklaringer til grund, at arran-
gementet ikke måtte kræve det store af deltagerne, at der skulle være tale om en 
sjov og social dag, og at  ikke havde indflydelse på arran-
gementets forløb og indhold. 

De ansatte var af lederne forinden arrangementet blevet inddelt i hold, der til 
eftermiddagsløbet skulle løse forskellige opgaver og tage fotos af deres løsnin-
ger. Opgaverne, som medarbejderne modtog på den udleverede tablet, gik ud 
på følgende: 

”…
• Tag ét foto med i alt 5 ting, der starter med bogstavet S
• Find tre vigtige værdier i vores organisation. Skriv dem i stikords 
   form herunder.
• Find på mindst 5 private ting, som jeres gruppe har tilfælles. Skriv  
   dem i stikordsform herunder.
• Lav et motto/slagord til den ny PS-administration
• Lav et holdfoto med alle holddeltagere, hvor det stråler ud af jer 
   med ENERGI & GEJST
• Lav en video, hvor I nævner navnene på 5 kendte personer i anser  
   for TROVÆRDIGE. I har kun 15 sekunder til rådighed.
• Vælg et kendt forbillede der udviser FORNUFT & GRUNDIGHED 
   for jeres hold. Skiv personens navn
• Lave et foto, der kan sprede HUMOR & GLÆDE. Mindst to perso-
   ner fra holdet skal medvirke
• Lav et foto af en fra holdet, der ser BESKEDEN OG YDMYG ud
• Syng en sang om TILGIVELSE og optag omkvædet på video
• Hvad forstår I ved RETFÆRDIGHED. Skriv nogle stikord herunder
• Lav et holdfoto, hvor i bruger al jeres KREATIVITET
• Lav et symbol på godt TEAMWORK og tag et foto af det
• Find på et kampråb om LEDERSKAB og optag det på video
• Lav et holdfoto, hvor I udviser MOD
• Tag et foto af jeres team, hvor alle har en sjov hat på!
• Tag et foto af jeres hold i en akavet situation
• Lav et kampråb til jeres team og optag det på video

                  Find et menneskeskabt objekt, der er mindst 75 år gammelt og tag   
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                  et foto af de sammen med mindst 2 af jeres holdmedlemmer.
• Tag et foto af mindst to holdmedlemmer sammen med noget fra na 
    turen, der er rødt
• Tag et foto af mindst et holdmedlem, der står på hovedet eller på   
    hænderne
• Tag et foto, der er et symbol på jeres succes
…”

Det kan ikke efter bevisførelsen fastlægges, hvilken af opgaverne -
s hold var i gang med at udføre, da hun faldt ned. Der er enighed om, at 

s ulykke indtraf i forbindelse med, at gruppen lavede en 
øvelse, hvor de øvrige i gruppen med deres hænder skulle lave en platform, 
som  kunne stå på, hvorefter hun blev løftet op. Det er heller 
ikke ved bevisførelsen klarlagt, hvad der var årsagen til, at  
faldt ned. 

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at holdene selv skulle finde ud af, 
hvordan de ville løse opgaverne, og at der ikke var en instruktør tilknyttet hol-
dene. Retten finder, at der er tale om enkle, simple og ufarlige opgaver, som de 
ansatte, der alle var voksne mennesker, ville være i stand til at løse uden nær-
mere forudsætninger. Retten finder således ikke, at arbejdsmiljølovens culpa-
normerende bestemmelser kan udstrækkes til, at der skal ske detaljeret instruk-
tion, tilsyn og planlægning vedrørende sådanne enkle og simple teambuilding-
øvelser, som der her er tale om. Retten finder endvidere, at det ikke var påreg-
neligt, at  og hendes hold, ville løse en af de enkle og simple 
opgaver ved at lave en opstilling, hvor en af deltagerne skulle op at stå på de 
andre deltagere.

 har således hverken pådraget sig et direkte arbejdsgive-
ransvar eller et arrangøransvar over for  i forbindelse med til-
skadekomsten.

Spørgsmålet er herefter, om  ifalder arbejdsgiveransvar ef-
ter DL 3-19-2. Arbejdsgiveransvar efter DL 3-19-2 kræver, at s 
uheld er sket som følge af fejl begået af en eller flere af de øvrige deltagere på 
holdet.

Da det allerede som følge af, at det som ovenfor anført ikke ved bevisførelsen er 
klarlagt, hvad der var årsagen til, at  faldt ned, er der heller 
ikke grundlag for at statuere arbejdsgiveransvar efter DL 3-19-2 som følge af fejl 
begået af en eller flere af de øvrige på holdet.

På den anførte baggrund tager retten s frifindelsespåstand 
til følge.
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Efter sagens udfald skal  betale sagsomkostninger til  
 med 28.943,30 kr. Af beløbet vedrører 28.000 kr. udgifter til advokat-

bistand og 943,30 kr. udgifter til vidneførsel. Beløbet vedrørende udgifter til ad-
vokatbistand er ekskl. moms, da  efter det oplyste ikke har 
momsbelagte advokatudgifter til sagens førelse. Retten har ved fastsættelsen af 
sagsomkostningerne lagt vægt på sagsgenstandens værdi, sagens omfang og 
hovedforhandlingens varighed.

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

Sagsøgte, , frifindes.
             
Sagsøgeren, , skal inden 14 dage betale sagsomkostninger ril 

 med 28.943,30 kr. 

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.



Vejledning

Retten har afsagt dom i sagen. 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke (klage 
over) dommen til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse 
om sagsomkostninger, kan du kære (klage over) denne del af afgørelsen til 
landsretten. 

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres
Du kan kun anke dommen, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resul-
tat, du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, 
skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke. 

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at 
der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.  

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 
fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 
skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 
20.000 kr. I andre situationer kan du kun kære omkostningsafgørelsen, hvis du 
får tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Frister for at anke og kære
Fristen for at anke er 4 uger fra dommens dato. Hvis du ikke kan anke uden en 
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til Proces-
bevillingsnævnet inden 4 uger. 

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens dato. Hvis du 
ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du 
indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger.  

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære
Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret ap-
pel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen. Hvis du vil kære omkost-
ningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen. 

Hvis du søger om tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, skal 
du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indlevere
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ansøgningen på minretssag.dk. 

Du kan læse mere på domstol.dk. 
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