
RETTEN I LYNGBY
DOM

afsagt den 17. august 2O2O

Sag BS-

Skadelidte

(advokat Bjarke Madsen)

mod

Fitnesscenter

(advokat Jesper Ravn)

Denne afgørelse er truffet af dommer Beth von Tabouillot

Sagens baggrund og partemes påstande
Denne sag, der er anlagt den 14. december 201.6, vedrØrer om sagsøgte,

Fitnesscenter erstatningsansvarlig for en skade, som sagsøger, Skadelidte

, pådrog sig den 29. august 201,5 på Fitnesscenter

Sagsøgerery Skadelidte , har fremsat følgende påstande

Påstand L:

Sagsøgte tilpligtes at anerkende erstatningsansvaret for den sagsøger den29
august 2015 overgåede personskade.

Påstand 2:

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsØger 204.556,53 kr. med tillæg af sædvanlig pro-
cesrente fra29. august 2015 til betaling sker.

Sagsøgte, Fitnesscenter , har fremsat påstand om frifindelse
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Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

$ 218 a.

Det fremgår af sagen, af Skadelidte henvendte sig på skadestuen den 29. au-
gust 20L5 efter at være faldet på Fitnesscenter . Det fremgår af skadestu-
ejournalen blandt andet:

"Pt. kommer i sk.st. idet hun d.d. er snublet over noget under gang,
derved faldet og landet på begge knæ.

Kommer nu i sk.st. idet hun har smerter i knæene.

der er mistanke om patella fraktur på venstre knæ.

oBl.
Rtg. giver mistanke om fraktur i med. siden af patella, denne er
imidlertid fuldstændig udiscloeret."

Ved e-mail af 29. august 2015 kl. 18.43 henvendte Skadelidte sig til Fitnesscenter

ved R . Af e-mailen fremgår blandt andet:

"I dag efter crossfit på terrassen fra kl. 09.00 til 10.00, da vi skulle
sætte redskaber på plads, satte vi alle vægtstænger, vægte etc. ind i
gangen og vægtstængerne op ad væggen til elevatoren - alle hyn-
derne til solsengene stod opmarcheret modsat væggen, og da jeg

skulle ud igen på terrassen for at hente en måtte, må en hlmde væ-
ret gledet ud og har "spænder ben". Jeg faldt meget hårdt på begge
knæ. Jeg var i receptionen og fik ispose, og den sad jeg med på ven-
stre knæ i 10-15 minutter. Jeg fik en til at hente min taske i omklæd-
ningsrummet og så kørte jeg hjem, hvorfra jeg kl. 10.40 ringede til
1813 og fik tid til kl. 12.50.

I venstre knæskal er der en revne, og jeg har fået en velcroskinne
fra lår til ankel, og den hindrer at knæet kan bøjes. Ny røntgenfoto-
grafering fredag 1.'1..09.15, og en anderledes skinne i mindst 1.4 da-
ge."

I et skadestuenotat af 11. september 2015 angives blandt andet, at Skadelidte

den29. august 2015 er snublet over noget under gang og er faldet og landet på
begge knæ, samt at skaden behandles som en fraktur i knæskallen.

Af en udtalelse af 24. februar 2019 vedrørende Skadelidte

fremgår blandt andet:

fra speciallæge
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" Aktuelle ulykkestilfælde:
Indtraf den 29.08.15, hvor patienten var til vanlig træning på
Fitnesscenter . På vej fra træningslokalet væltede nogle
måtter pludselig ud foran hende og spændte ben for hende, således

at hun faldt og slog begge knæ.

Resum6 og konklusion:

Konklusivt mener jeg, at patienten ved anmeldte ulykkestilfælde
har fået en kvæstelse af begge knæ. Højre knæ har ikke givet anled-
ning til varige gener, men patienten har efterfølgende haft varige
gener svarende til venstre knæ.

Konklusivt mener jeg således, at patienten har sikre gener efter det
anmeldte ulykkestilfælde og for knæets vedkommende må disse
ses som en forværring af en forudbestående knælidelse."

Af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udtalelse af 2. september 2019 fremgår, at
Skadelidte s varige m6n som føLge af skaden den29. august 2015 vurderes til
5 procent. Endvidere fremgår det blandt andet:

"Varigt m6n
Andre relevante sager

Vi har tidligere vurderet følgerne efter en skade den 6. september

20L0, hvor Skadelidte faldt ned af en betontrappe og blandt an-
det slog venstre knæ.

I udtalelse af 22. februar 2013 vurderede vi det varige m6n, som føl-
ge af knæskaden, til mindre end 5 procent...

Vurdering af varigt m6n
Vores lægekonsulent med speciale i ortopædkirurgi har deltaget
ved vurderingen af det varige m6n.

Grundlaget for vores vurdering:
- Skadelidte kom til skade i et træningscenter den 29. au-

gust 2015, idet hun snublede over en træningsmåtte der
skred ud på gulvet i forbindelse med at hun passerede,

hvorved hun faldt og slog begge knæ i gulvet,

Vi vurderer med udgangspunkt i tabelpunktet, at det samlede vari-
ge m6n kan fastsættes skønsmæssigt til8 procent.
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Endvidere har vi foretaget et mindre fradrag for skaden i2010,
hvor Skadelidte pådrog sig slag mod venstre knæskal.

Vi vurderer herefter at aktuelle har medført et varigt m6n på skøns-
mæssigt 5 procent.

Vi vurderer således, at skaden den29. august 2015 har medført et
varigt m6n på 5 procent.

Vi har i forbindelse med vores vurdering været opmærksomme på,
at der efter faldet i2010 blev foretaget røntgen af venstre knæ der
viste let slidgigt.

Vi har imidlertid lagt vægt på, at der herefter har været et længere
forløb, hvor der i de lægelige akter ikke ses at være oplysninger om
gener fra venstre knæ.

Endvidere er det vores lægefaglige vurdering at de beskrevne slid-
gigtsforandringer på tidspunktet for aktuelle, ud fra en prognostisk
vurdering, ikke kan anses for at ville blive symptomgivende inden
for kortere tid, uanset aktuelle skade.

Det er derfor vores lægefaglige vurdering, at påvisning af let slid-
gigt i venstre knæ, forud for aktuelle skade, ikke kan begrunde et
fradrag ved fastsættelsen af det varige m6n."

Skadelidte s krav er opgjort således:

Helbredelsesudgifter
Fremtidige helbredelsesudgifter
(1 4.592,24 kr .x10- 40"/" henset til skadelidtes alder)
Svie- og smertegodtgørelse
Varigt m6n 5%

19.603,09kr

8 3OO kr v\o/^+4\o/^ henqef fil qkndel.idfec eldpr\ )490'Okr
I alt 204.556,63kr

Helbredelsesudgifterne er opgjort som 2.239 kr. vedrørende behandling ved
osteopat og undersøgelse på Hospital, Parken, 1.'1..517,45 kr. vedrørende
medlemsknf af Fitnesscenter , o95.546,64 kr. vedrørende kørsel i
forbindelse med behandling mv. De opgjorte fremtidige helbredelsesudgifter er
angivet at vedrøre fysioterapi på Fysioterapi og kørsel hertil. Kravet
vedrørende svie og smerte er opgjort som maksimumbeløbet for 2015.

87.553,44kr
72.500kr
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Forklaringer
Der er afgivet forklaring af skadelidte , A
C

og

skadelidte har forklaret blandt andet at hun blev medlem af Fitnesscenter

i201,4 med henblik på genoptræning efter en operation i skulderen. Hun
har et fulltime medlemskab af spa- og fitnessafdelingen. Hun har haft den sam-
me type medlemskab i hele perioden. Som medlem kan man gå til undervis-
ning på hold eller selv træne i træningsmaskiner. Hun deltog i en crossfit time
den29. august 2015. Det er styrketræning på hold. Timen foregik på terrassen.
Hun husker ikke, om hun tidligere havde trænet på terrassen. De deltagere, der
var kommet først, havde taget det fornødne træningsudstyr for kælderen og sat

det frem på terrassen. Hun deitog ikke selv i dette. De skulle ikke bruge måtter.
Man kan komme til terrassen via en trappe eller en elevator. Hun kom op ad
trappen den pågældende dag. Når man kommer op ad trappery er der et ganga-
real, hvor elevatordøren og døren ud til terrassen er. I dette gangareal stod der
nogle store kasser beregnet til tæpper, puder o.l. Solvognshynderne til solvog-
nene på terrassen stod mellem kasserne, da hun passerede på vejud til terras-
sen den pågældende dag. Der er kasser til hynderne ude på terrassen. Solvog-
nene benyttes af medlemmer og hotellets gæster, men ikke i forbindelse med
undervisningen. Hun påtalte ikke overfor træneren, at solvognshynderne stod i
gangen. Timen blev gennernført. De var mange på holdet. Hun kan ikke med
sikkerhed sige, om de var flere end 12 på holdet den pågældende dag. Hun
kendte ikke på daværende tidspunkt træneren, B , som vikariere-
de for en anden. Da timen sluttede, sagde træneren, at deltagerne selv skulle
sætte udstyret på plads i kælderen, da hun havde et nyt hold kl. 10. e

nævnte ikke noget om solvognshynderne. Hun gik tilbage på terrassen for
at hente sin træningstrøje. Da hun efterfølgende gik i gangarealet, væltede nog-
le solvognshynder ud på gulvet. Hynderne "spændte ben" for hende, og hun
faldt hårdt på begge knæ. Hun forestiller sig, at det skete på grund af tramperi-
et fra de personer, der befandt sig i gangarealet. Der var personer, der skulle
ind og ud af elevatoren, og nogle havde vægtstænger med. Hun husker ikke,
hvor mange hynder, der væltede, men det var mere end 6n. Nogle af de tilste-
deværende hjalp hende. Hun kom ned i receptioneru fortalte receptionistery
hvad der var sket, og fik lagt noget koldt på. Hun husker ikke, om receptioni-
sten iværksatte oprydning eller andre foranstaltninger. Hun kørte selv hjem ef-
terfølgende. Hun skrev til Fitnesscenter senere samme dag.

Foreholdt bllag4, ekstraktens side 111, brev fra advokat Søren H.M. Larsen,
hvoraf fremgår blandt andet: "Min klient oplyser videre, at hun efter timens af-
slutning skulle gå fra træningsstedet (tagterrassen på 3. sal) og til elevatoren,
men da min klient passerede en række remedier opstillet i en smal passage,

væltede disse remedier, og nogle hynder skred ud på gulvet, hvorved min kli-

B
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ent faldt og siog begge knæ i glulvet", var der ikke tale om, at remedier væltede
Det var som ovenfor forklaret hlmder, der væltede.

Forevist bllag 6, ekstraktens side 74ff, fotos, viser fotoet på ekstraktens side 77

de omtalte bokse i gangarealet, fotoet på side 79 viser døren til elevatoren, hvor-
fra man går til højre, når man kommer ud af elevatorery for at komme til terras-
sery fotoet på side 80 viser døren til et yogalokale, fotoet på side 81 og 82 viser
trappen, fotoet på side 83 viser terrassen, hvor træningen fandt sted, idet den
viste dør ikke er den, som deltagerne i træningen benyttede, og fotoet på side 85

viser den dør, som deltagerne benyttede. Hendes ægtefælle har taget billederne.
Det sted, hvor hun faldt, ses ikke på billederne. Hun faldt tæt på døren til ter-
rassen.

Hun har medtaget udgiften til medlemskab af Fitnesscenter i sin opgø-
relse af erstatningskravet, da hun går der for at blive behandlet for den skade,
som hun pådrog sig i 2015. Hun har fortsat brug for træning og fysioterapi, lige-
som hun svØmmer på stedet. Hun er fortsat med at gå der efter råd fra fysiote-
rapeuten på stedet, som har anvist hende nogle øvelser, som hun benytter ste-

dets træningsfaciliteter til at lave. Hun synes, at det har en effekt på hendes ska-
de. Det er 8,5 km fra hendes bopæl til Fitnesscenter

Hun er bekendt med to andre tilfælde, hvor personer er kommet til skade på
Fitnesscenter . En person gled på en trappe i spaafdelingery og en anden
person kom til skade i kælderery hvor der stod noget udstyr opmagasineret.

Efter hun havde været på Sygehus, fik hun foretaget en lægeundersø-

gelse på et privathospital, Hospitalet , med henblik på at indhente
en second opinion. Hun modtager fortsat behandling i form af fysioterapi. Det
lindrer hendes smerter efter skadery men fjerner dem ikke. Hun tager fortsat
smertestillende medicin.

A har forklaret blandt andet at han er direktør i Fitnesscenter

. Han hørte første gang om uheldet den 29. au-

gust 2015, da Skadelidte skrev til ham.

På daværende tidspunkt stod der hlmdebokse både på reposen lgangarealet ved
tagterrassen og på selve tagterrassen. Gangareaiet er en flugtvej. De har ikke
flyttet hlmdeboksene, inden der er blevet foretaget regelmæssige brandinspek-
tioner. Forholdet har ikke givet anledning til nogen reaktion fra brandmyndig-
hederne. Hyndeboksene står et andet sted i dag, fordi de i mellemtiden har byg-
get om. Hyndeboksene i gangarealet blev ikke brugt til opbevaring af hynder.
Solvognshynderne hørte som udgangspunkt ikke til på gangarealet. Hynderne
hørte til i hyndebokse på terrassen. Det er almindeligt forekommende, at der gi-
ves undervisning på terrassen.
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Han er ikke bekendt med andre ulykker på Fitnesscenter

medier, hynder eller hyndekasser.

B

på Fitnesscenter

vedrørende re-

Alle ansatte på stedet har ansvar for, at der løbende sker oprydning i dagens
løb. Inden de lukker om aftenen, foretages den store oprydning, hvor alt sættes

tilbage på plads. De ansatte bør rydde op på ting, der er stillet et sted, hvor de

ikke hører til, men om det skal ske straks eller vente, til centeret lukker, kom-
mer an på situationen. For så vidt angår hlmderne placeret i mellemgangen, var
det i den foreliggende situation i orden, at de blev stående. Episoden har ikke
givet anledning til, at man har indskærpet reglerne overfor personalet. Det på-
hviler både kursister og instruktør at sørge for at remedierne kommer tilbage i
kælderen efter træning. Instruktøren kan godt overlade det til kursisterne at
rydde op efter sig selv. Han erindrer ikke klager fra andre om, at tingene ikke
stod på deres plads på uheldsdagen.

Han var ikke på Fitnesscenter dagen efter, han havde fået beskeden fra
Skadelidte lørdagden29. august 2015. Han er sikker på, at der blev ryddet
op den 29. august 2015, da de har en oprydningsprocedure hver aften. Centeret
er åbent om søndagen.

Forevist bllag 6, ekstraktens side 83, foto, er dette ikke den dør, som deltagerne i
træningen anvendte, men en dør ind til en hotelværelsesgang, hvorfra der også

er adgang til tagterrassen.

har forklaret blandt andet, at hun er ansat som holdansvarlig
Hun underviser selv flere hold. Hun har været ansat si-

den januar 2015.

Den omhandlede time den 29. august 20'I-.5 var en crossfit time. Den foregik på
terrassen. De har flere steder, herunder terrassen, som de kan bruge til under-
visning alt efter vejret. Hun husker ikke, om der var rodet eller stod noget i gan-
gen den pågældende dag. Hvis der stod hynder i gangarealet, vil hun tro, hun
ville have bemærket det. Der stod ikke hyndebokse i gangarealet, men ude på
terrassen var der sådanne bokse. Hun passerede området til og fra timen. Hun
mener ikke, at der var noget bemærkelsesværdigt anderledes den dag. Hun så

ikke ulykkerL og hun hørte først om den lang tid senere, måske efter et år. Hun
har ikke fået påtaler fra nogen af de øvrige deltagere om forhoidene den pågæl-
dende dag.

Ved indledningen af en træningstime fortæller hun deltagerne, hvad de skal
bruge af udstyr. Deltagerne henter selv udstyret. Efter en træningstime bliver
deltagerne bedt om at sætte udstyret på plads. Hun har ikke mulighed for at
rydde op efter alle deltagerne, og desuden underviser hun et andet hold efter-
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følgende. De stopper altid træningen og påbegynder oprydningen omkring 5

minutter før, at timen slutter.

C har forklaret blandt andet, at hun deltog i crossfit timen på
Fitnesscenter den29. august 2015 kl. 9. Hun husker timery dels fordi de

trænede på terrassen den pågældende dag, hvilket kun sker sjældent, dels fordi
skadelidte faldt. Der blev mellem deltagerne talt om, at det var for dårligt, at
der ikke var ryddet op på de hynder eller yogamåtter, der lå i gangarealet. Hun
husker ikke, om det var hynder eller yogamåtter. Hun mente, at det var yoga-
måtter, indtil skadelidte senere viste hende nogle billeder af hynder på ste-

det.

Forevist bllag 6, ekstraktens side 74ff, fotos, viser fotoet på ekstraktens side 8L

den trappe, man kommer op af til gangarealet. Der er også en elevator. Fotoet
side77 viser gangarealet. Den pågældende dag stod der en rund kurv som den
på fotoet, som blev brugt til yogamåtter. Hun husker ikke, om der var en kasse
indenfor. Der lå nogle hynder eller yogamåtter, som der ikke var ryddet op på.

Hynderne må være blevet lagt der i stedet for at være blevet lagt på plads.

skadelidte faldt i gangarealet. Hun husker ikke nærmere om faldet. Hun hu-
sker ikke, om hun så faldet. Hun husker ikke, om det var før eller efter træ-
ningstimen. De var flere af de tilstedeværende, der sagde, at det var for dårligt,
at der ikke var ryddet op. Der kan også have været glat på gulvet, for der var
glat på terrasserl og de gik frem og tilbage. Hun husker ikke, om de brugte ud-
styr til timen den pågældende dag. Hun husker ikke, hvad der skete efter fal-
det.

Parternes synspunkter
Skadelidte har i det væsentligt procederet i overensstemmelse af sit på-
standsdokument, hvoraf fremgår blandt andet:

"ANBRINGENDER
Til støtte for de nedlagte påstande gw sagsØger gældende, at Sagsøger den 29.

august 2015 om morgenen på sagsøgtes tagterasse deltog i en crossfit-time un-
der ledelse af en af sagsøgte ansat vikarierende instruktør,

at Det bestrides, at sagsøgte da overholdte reglen om, at en crossfit-time maksi-
malt må bestå af 12 deltagere,

at Adgangen til pågældende tagterrasse sker via et smalt gangareal,

at Der den pågældende dag i det pågældende gangareal stod 2 opbevarings-
bokse med afstand, og at der op ad den ene boks' lange side (130 cm) var der
løst stillet nogle lange (180 cm) to-delte tykke (ca. 10 cm) og ca. 80 cm brede
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solvo gnshynder p å hø1kant,

at Pågældende hynder ubestridt ikke hører hjemme i pågældende gangareal,
men i dertil indrettede bokse ude på tagterrassen.

at Sagsøgtes instruktør eller andre medarbejdere havde pligt til at foranledige
pågældende solvognshynder fjernet fra rummet inkl. gangarealet,

at Sagsøgte tidligere har erkendt, at det påhviler dets medarbejdere, herunder
instruktører og receptionister, at sørge for, at redskaber, rekvisitter mv. sæt-

tes/ligges på deres respektive plads,

at Sagsøgte tidligere har erkendt, at det påhviler dets instruktører at tjekke, at
undervisningslokalet er ryddeligt, når timen afsluttes,

at Solvognshlmdernes placering i lodret position i gangarealet, sammenholdt
med hyndernes dimensionering, udgjorde i sig selv en potentiel fare for forbi-
passerende,

at Sagsøgtes instruktør passerede på uheldsdagen pågældende solvognshynder
mindst 2 gange, uden at have foretaget sig noget i den anledning,

at Sagsøgtes instruktør på uheldsdagen forlod sit hold, før at remedierne var sat

tilbage i kælderdepotet, hvilket sig selv forøgede den potentielle risiko for til-
skadekomst,

at Solvognshynder efter timens afslubring gled ud på passagearealet pga stor
trængsel og smal passage,

at Sagsøgtes medarbejder, A

klage at en hynde eller andet er gledet ud
efterfølgende anførte: "Jeg skal be-

",if.blrag3,

at Adgangsvejen da var indsnævret på grund af opbevaringskister,og da der
var stor trængsel både gennem terrassedøren og på det smalle gangareal, af-
stedkom det, at sagsøgtes faldt over et hynde,

at Faldet skete, da sagsøgte var på vejud på terrassen igen for at hente sin gym-
nastiktrøje,

at Sagsøger ved faldet "hamrede" begge sine knæ ned i gulvet,

at Sagsøger som følge af faldet pådrog sig en revne i venstre knæskal og kroni-
ske smerter i venstre knæ, samt fik slået en flis af knoglen i venstre ankel,
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at Sagsøgte har pådraget sig et erstatningsansvar over for sagsØger, jf.DL 3-19-

2, da sagsøgte hæfter for sine medarbejderes culpøse handlinger eller undladel-
ser/

at Derudover er det en skærpende omstændighed, at parterne står i et kontrakt-
forhold, hvor sagsøger har betalt for brug af sagsøgtes faciliteter og instruktø-
rer/

at Sagsøger ubestridt har rettet skriftlig henvendelse til sagsøgte på selve

uheldsdagen vedrørende uheldet,

at Som følge af uheldet har sagsøger nu vedvarende behov for ugentlige be-
handlinger hos fysioterapeut,

at Sagsøger derudover tager smertestillende medicin,

at Sagsøger som følge af faldet er påført varige m6n på mindst 5 %,

at Sagsøger har krav på men-godtgørelse på kr. 24.900 og godtgørelse for svie
og smerte på kr. 72.500, og

at Sagsøger som følge af faldet har haft helbredelsesudgifter på mindst kr.
19.603,09 og vil få fremtidige helbredelsesudgifter efter nedsættelse pga. alder
på kr. 87.553,44."

Fitnesscenter har i det væsentlige procederet i overensstemmelse
med sit påstandsdokument, hvoraf fremgår blandt andet:

"ANBRINGENDER
Til støtte for den nedlagte påstand gØres det i relation til ansvarsspørgsmålet
gældende,

at sagsøger bærer bevisbyrden for, at sagsøgte - efter en almindelig culpanorm
- har udvist fejl og/eller forsømmelse i relation til den indtrådte skade,

at sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for, at sagsøgte har handlet ansvarspå-
dragende i relation til den indtrådte skade, idet der intet bevis i sagen er for,
hvad sagsøger faldt over, samt hvad årsagen hertil var, endsige at det skyldes et
culpøst forhold fra sagsøgtes side,

at dette understøttes ai at sagsøger ikke selv er sikker på, hvad hun snublede
over, idet det i skadestuejournalen fra Akutklinik er anført, at sagsøger
"snublede over noget under gang", ligesom sagsØger selv i sin henvendelse til
sagsøgte samme dag for uheldet oplyste, at en hynde "må" være gledet ud,
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at sagsøgte ikke forud for nærværende sagsanlæg, har oplevet andre faldskader
som følge af madrasser eller træningsrekvisitter, der skulle være væltet, og idet
instruktøren og samtlige deltagere på holdet - herunder sagsøger - kunne passe-

re gangarealet ubesværet inden træningery ligesom forholdene på gangarealet
ikke gav anledning til at fjerne de genstande, der måtte være placeret på ganga-
realet,

at ingen af de øwige medlemmer på holdet for uheldsdagen har klaget over for-
holdene i gangarealet eller i øvrigt gjort bemærkninger om forholdene

at sagsøgers fald herefter må anses for et hændeligt uheld, eller at sagsøger har
udvist egen skyld ved ikke at være opmærksom på de i øvrigt forsvarlige for-
hold ved gangarealet, da hun skulle gå forbi.

I relation til erstatningsopgørelsen gØres det gældende,

at sagsøgers krav på svie og smerte efter lovens maksimumbeløb bestrides som
udokumenteret idet sagsØger ikke har fremlagt lægelige bilag, der dokumente-
rer, at sagsøger kontinuerligt var syg og undergivet lægelig behandling for den
periode, der kræves svie og smertegodtgørelse for, idet sidste lægelige behand-
ling ses at være den L6. september 20L5,

at forrentning af de fremsatte krav tidligst kan ske fra det tidspunkt, hvor
sagsøgte var i stand til at indhente oplysninger til belysning af kravet, og der-
med ikke - som påstået af sagsøger - fua skadetidspunktet den29. august 20L5,

jf. EAL $ L6, stk. L,

at sagsøgers krav på helbredelsesudgifter i det hele bestrides som udokumente-
ret, herunder har sagsøger ikke dokumenteret, at betingelserne for refusion af
de allerede afholdte udgifter opfylder betingelserne i EAL $ 1, eller at påståede
fremtidige udgifter opfylder betingelserne for kapitalisering (herunder beviset
for varigt, lægeordineret behandlingsbehov) i EAL $ 1 a,

at sagsøger opgjorde sit krav på helbredelsesudgifter den 20. februar 2017,

hvorved det fremsatte krav for helbredelsesudgifter tidligst kan forrentes 1 må-
ned efter det blev fremsat, dvs. den 20. marts 2017, jf. EAL S 16, stk. 1,

at sagsøgers krav på betaling af medlemskontingent ikke kan dækkes, idet
sagsØger ville have haft udgiften, uanset om skaden var indtrådt eller ej,

at sagsøgers krav på transportudgifter bestrides som udokumenteret,

at sagsøgte størrelsesmæssigt kan anerkende en m6ngrad på5 %,
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at forrentning af m6ngraden først kan ske 1 måned efter AES'udtalelse om
m6ngraden, jf. erstatningsansvarslovens $ 16, stk. 1, dvs. fra den 2. oktober
2019."

Rettens begrundelse og resultat
Det er ubestridt, at skadelidte efter en træningstime den 29. august 2015 faldt
på et gangareal på Fitnesscenter , hvor hun er medlem af spa- og fitnes-
safdelingen. Efter skadelidte s forklaring og de lægelige oplysninger må det
lægges til grund, at skadelidte ved faldet pådrog sig en fraktur i venstre knæ.
Det er ubestridt, 4f skadelidte som følge af faldet er påført varigt m6n på 5
procent.

Efter bevisførelsery herunder de afgivne forklaringer, må det om forholdene på
stedet lægges til grund, at deltagerne i træningstimen gik gerurem et gangareal
for at komme til og fra terrassery hvor træningen foregik. Efter skadelidte og
A .s forklaringer må det endvidere lægges til grund, at der i gan-
garealet stod to hlmdebokse, og at der på terrassen stod solvogne og hyndebok-
se, hvor hynderne til solvognene hørte til.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at nogle solvognshynder den pågæl-
dende dag var placeret ved de to hyndebokse på gangarealet, og at nogle af dis-
se faldt eller gled ud på gulvet, da skadelidte passerede, hvorved hun snub-
lede og faldt ned på begge knæ. Der er herved lagt vægt på skadelidte s for-
klaring herom, som i det væsentlige har været fastholdt under hele forløbet, li-
gesom der efter bevisførelsen og de foreliggende omstændigheder i øvrigt ikke
er fundet grundlag for at tilsidesætte denne forklaring.

Efter bevisførelsen kan det ikke nærmere fastslås, hvorledes hlmderne nærmere
var placeret, eller hvorfor de faldt eller gled ud. Det kan herunder ikke lægges

til grund, at dette skete på grund af trængsel i gangarealet eller forholdene på
stedet i øvrigt. Det bemærkes i den forbindelse, at det efter bevisførelsen ikke
kan lægges til grund, at der deltog flere deltagere på holdet, end de forudsatte
12 personer.

På denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt findes der ikke grundlag for
at fastslå, at hlmdernes placering i gangarealet var uforsvarlig og forbundet
med risiko for de forbipasserende, og at hynderne derfor burde være fjernet, in-
den deltagerne i træningen passerede gangarealet. Retten finder det herefter ik-
ke bevist, at Fitnesscenter eller ansatte på fitnesscenter har udvist
ansvarspådragende adfærd i forbindelse med skadelidte s fald. Det forhold,
21 skadelidte var på stedet som medlem af hotellets spa- og fitnessafdeling
kan ikke føre tll en anden vurdering.
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Fitnesscenter s påstand om frifindelse tages herefter til følge.

Efter sagens udfald skal skadelidte betale sagsomkostninger 1il Fitnesscenter

. Sagsomkostningerne, som vedrører udgifter til advokatbistand, er
fastsat til42.500 kr. Der er herved henset til sagens værdi, karakter og forløb.
Det bemærkes herved, at skadelidte s påstand 2 først dagen før hovedfor-
handlingen blev nedsatfua372.804,38 kr. til den endelige påstand på204.556,53
kr. Fitnesscenter er momsregistreret.

THI KENDES FOR RET

Fitnesscenter frifindes.

Skadelidte skal til Fitnesscenter

ger med 42.500kr.
inden 14 dage betale sagsomkostnin-

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8 a.


